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P MILLORA DE L’AUTOVIA DE L’ALDEA
TERRITORI i Sostenibilitat ha iniciat
la licitació de les obres de millora del
ferm de l'autovia C-42 a Tortosa, per un
import d’uns 450.000 euros. El Govern
preveu que els treballs s'adjudicaran
durant la primavera i que començaran
a l’estiu, amb un termini d'execució de
dos mesos. El tram on s'actuarà té una
longitud d'1,3 quilòmetres i discorre

entre la rotonda del pont del Mil·lenari
i la situada a la zona del Temple. El tràn-
sit en aquest entorn és d'uns de 18.300
vehicles diaris, amb un 6% de vehicles
pesants. Amb les obres es preveu millo-
rar les condicions del ferm, afavorir la
seguretat i la comoditat en la conduc-
ció, i també renovar el drenatge i la sen-
yalització horitzontal. G.M.PORTADA

Pallarès defensa
que calia actuar
a l’N-340 abans
del 2019 

El delegat del Govern a les Te-
rres de l’Ebre, Xavier Pallarès,
ha afirmat que si el Ministeri
de Foment veu amb bons ulls
la proposta del Govern de
treure els camions de l’N-340
amb bonificacions, la mesura
serà d’aplicació “força imme-
diata”. Pallarès ha dit que la
proposta presentada a Fo-
ment s’ha consensuat amb els
alcaldes afectats pel pas de
l’N-340 i que, tot i que conti-
nuaran reivindicant la gratuï-
tat de l’autopista AP-7, calia
“prendre decisions” per tro-
bar una solució a la sinistrali-
tat abans  que no finalitzi la
concessió, l’any 2019. Quant
als moviments interns, Palla-
rès ha confirmat que els veïns
de l’Ebre no haurien de pagar
peatge entre Vinaròs i l’Hos-
pitalet de l’Infant, previsible-
ment amb l’ús d’un telelac.
Un aspecte que es concretarà
una vegada s’obtinguin una
resposta de Foment. “Hem
volgut administrar el men-
trestant; fent obligatori que
els camions hagin d’utilitzar
l’AP-7 amb unes reduccions i
unes bonificacions, i que la
gent del territori puga accedir
a l’autopista de manera gra-
tuïta”, ha remarcat el delegat.
En la mateixa línia, però, Pa-
llarès també ha volgut deixar
clar que el Govern continuarà
exigint al govern de l’Estat la
construcció del tram pendent
de l’autovia A-7. C.B.

El Govern ha proposat al Minis-
teri de Foment restringir el pas
de camions per l'N-340 al seu pas
per les Terres de l'Ebre, el Tarra-
gonès i el Penedès, tot obligant-
los a desviar-se per l'autopista
AP-7 però amb bonificacions
d'entre el 35% i un 50% del cost
dels peatges. La proposta, inspi-
rada en el model de l’N-II a Gi-
rona, també inclou l’exempció
dels peatges per als moviments
interns per l’AP-7 que efectuïn
els residents. Així, si Foment ac-
cepta la proposta, els veïns de l'E-
bre no haurien de pagar el
peatge entre Vinaròs i l'Hospita-
let de l'Infant, i els residents del
nord de la demarcació gaudiran
de la mateixa bonificació en el
seu tram. 
La proposta de la Generalitat,
però, ha deixat mig satisfets els
alcaldes dels municipis afectats
per l’N-340. D’una banda, els
ajuntaments valoren la proposta
com un pas endavant respecte la
situació actual, però al mateix
temps apunten que encara s'han
de perfilar els detalls, i que la so-
lució definitiva al problema de la
sinistralitat i de la saturació viària
de l’N-340 haurà de concretar-se
quan finalitze la concessió de
l'autopista AP-7, el proper 2019.
D’altra banda, tant els transpor-
tistes com les entitats veïnals qu
e exigeixen solucions al pro-
blema viari rebutgen el planteja-
ment de Territori i Sostenibilitat,
i han reclamat, un cop més, la
gratuïtat total de l'autopista.

La visió dels alcaldes
Per la seua banda, l'alcalde de
Tortosa i diputat al Congrés, Fe-
rran Bel (PDeCAT), ha assegurat
que si Foment accepta la pro-
posta de la Generalitat es donaria
compliment a les mocions políti-
ques dels ajuntaments ebrencs.
"Davant la impossibilitat de no
tenir la gratuïtat absoluta de

l'AP-7, seria una molt bona solu-
ció", ha valorat. Bel ha emfatitzat
la importància que la solució a la
congestió i sinistralitat de l’N-340
no només suposi treure els ca-
mions de la carretera, sinó que
calia bonificar els veïns de l'Ebre
i el nord de la demarcació. "Se'ns
ha perjudicat greument després
de retards acumulats d'una in-
fraestructura, l'A-7, que hauria
d'estar feta fa anys. És de rebut
que amb els sistemes de precau-
ció que calgui perquè ningú faci
trampa es bonifiqui al 100% l'ús
de l'autopista per la gent de l'E-
bre i del Penedès", ha afegit.
A l'espera de la resposta de Fo-
ment, Bel ha volgut deixar clar
que aquesta proposta que el Go-
vern posa ara sobre la taula és
"provisional", fins que l'any 2019
s'acabi la concessió actual de
l'AP-7 i s'estudiï què fer amb la
via de pagament. A més, ha asse-
gurat que la implementació de la
mesura no hauria de suposar la
renúncia a que Foment continuï
l'autovia A-7 en els trams que
està pendent, com és el cas de les
Terres de l'Ebre.
També l'alcalde d'Amposta,

Adam Tomàs (ERC), considera la
proposta de la Generalitat una
mesura "intermèdia", entre la si-
tuació actual i l'objectiu "últim"
del consistori: "tenir una via se-
gura, ràpida i gratuïta a l'Ebre".
Així, malgrat valorar positiva-
ment la proposta, remarca ober-
tament que aquesta "no és la
millor solució" perquè les Terres
de l'Ebre continuen sense dispo-
sar d'una via ràpida de lliure
accés. Un fet que, segons Tomàs,
situa el territori en situació de
desavantatge respecte altres
zones del país. De fet, l’aixeca-
ment de les barreres de peatge
de l'AP-7 continua sent, segons
Tomàs, la principal demanda que
continuarà reivindicant l’Ajunta-
ment d’Amposta.
Per Tomàs, ha de ser el mateix go-
vern espanyol qui assumisca tots
els costos d'implementar aques-
tes mesures. Recorda que era la
seua responsabilitat executar els
trams que encara continuen pen-
dents de l'A-7, i no pot passar la
pilota al territori. "Qui al final ha
de pagar la festa ha de ser l'Estat
espanyol: no pot carregar sobre
els alcaldes i Generalitat l'alta si-

nistralitat de l’N-340. No s'hi val
a dir que si passa alguna cosa
serà culpa nostra perquè no hem
acceptat aquest pacte. La culpa
serà de l'Estat perquè no va fer
les inversions quan les havia de
fer", conclou Tomàs.

Rebuig veïnal
Però a qui no ha satisfet la pro-
posta plantejada per la Generali-
tat és als veïns que reclamen la
gratuïtat de l’AP-7, ni tampoc al
col·lectiu dels  transportistes. "És
una solució que beneficia l'em-
presa concessionària –Abertis-, la
potencia econòmicament i li fa
guanyar més diners. Ja n'hi ha
prou", ha dit el president de la
Federació d'Associacions de
Veïns d'Amposta, Llorenç Nava-
rro. "La Generalitat sempre ha
lluitat per aconseguir el mateix
que a Girona, que els camions es
desviïn per l'autopista perquè
facin caixa", recorda, tot xifrant el
trànsit diari de camions en 3.500.
A més, Navarro ha advertit que
l’AP-7 hauria de ser gratuïta per
a tothom, i no només per als resi-
dents del territori. 

Solució ‘gironina’ per a l’N-340
INFRAESTRUCTURES

Els alcaldes ho veuen com una solució provisional, 
però els veïns reclamen la gratuïtat total de l’autopista

G. Moreno / ACN
AMPOSTA

Una imatge d’arxiu dels talls de carretera del moviment veïnal AP-7 Gratuïta Ja! // FOTO: MANEL CAPELL.

La Generalitat proposa a Foment desviar els camions
per l’AP-7 amb bonificacions, i gratuïtat per als ebrencs
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A l’accident de Freginals van morir 13 noies. // FOTO: ACN.

26 morts el 2016 a la xarxa de l’Ebre

Tarragona va ser l’any passat la
província catalana en què es
van va reduir més el nombre
de víctimes mortals, en concret
un 28% menys que al 2015.
També els accidents de trànsit
mortals, un 38% menys. Se-
gons el balanç del Servei Ca-
talà de Trànsit (SCT), el 2016 es
va tancar amb 48 persones
mortes en 34 sinistres al Camp
de Tarragona i les Terres de l’E-
bre. En concret, al Camp hi va
haver 22 morts i, a l’Ebre, 26.
Destaca, però, l’accident d’au-
tocar de Freginals, a l’AP-7, on

van perdre la vida 13 joves. De
fet, aquest accident és el mes
greu de la història des que el
Servei Català de Trànsit té
competències en matèria tràn-
sit. Analitzant aquestes dades
per vies, destaca la progressiva
reducció de la sinistralitat a la
carretera N-340, amb 7 morts
el 2016 enfront dels 16 del 2015
i els 23 del 2014. 
En aquest sentit, la directora
del Servei Català de Trànsit,
Eugenia Doménech, s’ha mos-
trat partidària de trobar una
solució “acordada i global” a
les demandes del territori per
resoldre els problemes de “si-
nistralitat greu” i de mobilitat
a l’N-340. En aquest sentit, la

directora del Servei Català de
Trànsit ja va assegurar que
s’estava avançant en una sèrie
de peticions que s’han traslla-
dat al Ministeri de Foment, i
que les accions es podrien
aplicar de forma gairebé “im-
mediata”. A banda, el 48,8% de
les víctimes mortals es van
produir en dies feiners, de di-
lluns a dijous. El principal fac-
tor d’accidentalitat continua
sent les distraccions, en un
28,4% dels casos.” 

Cinta Bonet / ACN
Freginals

La Generalitat seguirà reivindi-
cant davant del govern de l’Estat
la construcció del tram pendent
de l’A-7, l’autovia de l’interior que
ha de construir-se entre el nord
de Castelló i l’Hospitalet de l’In-
fant. També és aquesta la reivin-
dicació de la gran majoria dels
ajuntaments del Baix Ebre i del
Montsià afectats per l’actual N-
340. Però el president de l’EMD
de Campredó, el republicà Damià
Grau, ha reiterat el rebuig del seu
poble al traçat aprovat de la nova
A-7, ja que trinxarà el terme i su-
posarà una barrera de 14 metres
d’altura que separarà els nuclis
de Font de Quinto i el Raval del
Pom. Amb tot, Grau ha deixat clar
que l’actual govern de Campredó
també rebutja el traçat alternatiu
que fa més d’una dècada van pac-
tar l’Ajuntament de Tortosa, altres
ajuntaments del territori i la ma-
teixa Generalitat, i que el Minis-
teri de Foment va acabar
descartar en desestimar totes les
al·legacions.
“No hi estem d’acord, evident-
ment”, va remarcar Grau durant
una entrevista a Canal 21 Ebre.
“No hi estàvem quan érem a l’o-
posició, i tampoc hi estem ara,
perquè pensem que des del punt
de vista econòmic és un traçat in-
sostenible”, va afegir-hi. Segons el
president de l’EMD, els dos tra-

çats són desastrosos des del punt
de vista econòmic i mediambien-
tal. “La vall de l’Ebre, allà on es
planteja fer el traçat, és on agafa
més alçada, i per tant caldria fer-
hi una inversió importantíssima”,
va advertir. Així, va remarcar que
el més assenyat seria avançar l’ai-
xecament dels peatges, previst
per al 2019, i per tant connectar
l’actual autopista AP-7 amb els
trams ja construïts de l’autovia A-
7. “La nostra alternativa, la que
pensem que és més sostenible, és

connectar l’autovia amb l’auto-
pista AP-7, perquè construir un
altre pont a l’altura de Campredó
seria malbaratar recursos”, va
afegir-hi. “El que es tracta és d’a-
vançar l’alliberament dels peat-
ges, ara previst per al 2019, i de
connectar l’A-7 amb l’actual au-
topista; seria molt més viable,
molt més eficaç, i no es carrega-
rien la feina, la vida i la quotidia-
nitat  de molta gent que es veuria
afectada per la nova autovia”, va
concloure Grau.

D’altra banda, quant a la de-
manda feta per la Generalitat al
Ministeri de Foment, i el fet que
el Govern no renuncia a la cons-
trucció de l’A-7, Grau va insistir
que la magnitud de l’obra la fa in-
viable. “Quan tenim tantes neces-
sitats i tenim una altra
infraestructura al costat -l’AP-7-
que està completament desapro-
fitada, dirigiria tots els esforços a
rescatar els peatges quan abans
millor”, va argumentar el presi-
dent de l’EMD de Campredó.

Campredó rebutja l’A-7 

Gustau Moreno
CAMPREDÓ

El president de l’EMD s’oposa al traçat aprovat per 
Foment i pendent d’executar, però també a l’alternatiu

El republicà Damià Grau considera que els dos traçats
són inviables i reclama l’alliberament dels peatges

“Una solució molt senzilla seria
l’aixecament de barreres eentre
l’Hospitalet de l’Infant i Penís-
cola, que actualment és el tram
d’autopista més car d’Europa”, va
dir Grau, tot recordant que l’AP-
7 és una autopista “més que
amortitzada”.  “La solució més
ràpida, més viable i més raonable
és l’aixecament dels peatges”, va
tancar.

‘Ni parlar-ne’
D’altra banda, a l’abril farà vuit
anys que Campredó va mobilit-
zar-se per reclamar un canvi de
traçat de l’A-7, amb el lema ‘Entre
Campredó i Font de Quinto, ni
parlar-ne’. L’Estat va presentar la
proposta inicial de traçat a la tar-
dor del 2007, després de rebre
“per error”, des de Catalunya, una
documentació anterior al consens
viari “històric” que s’havia assolit
a les Terres de l’Ebre per fer pas-
sar el desdoblament de l’N-340
per l’interior. A la manifestació de
l’abril del 2009, a Campredó, amb
centenars de veïns encapçalats
per l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i per l’aleshores alcalde pe-
dani, Joan Sanahuja. Tots els par-
tits polítics de l’Ajuntament,
inclòs el PP, van donar suport a la
reivindicació de Campredó. 

La manifestació de Campredó del 2009 contra el traçat de l’A-7. // FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA
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Trens Dignes celebra quatre anys
de lluita per la mobilitat 

Per la plataforma la principal fita ha estat posar la
problemàtica damunt la taula i tenir capacitat d’incidir

Un dels reptes a assolir és que els usuaris de l’Ebre
puguin viatjar amb Euromed fins al País Valencià

El passat dissabte 25 de febrer
la Plataforma Trens Dignes a les
Terres de l’Ebre va celebrar el
seu quart aniversari amb un
acte a l’espai central del mercat
municipal de Tortosa. Des de la
Plataforma assenyalen que du-
rant aquest temps s’han acon-
seguit importants fites com
l’aturada de l’Euromed a les Te-
rres de l’Ebre després de 20
anys o la rebaixa de les tarifes a
les línies R15 i l’R16. Ara bé, la
portaveu de Trens Dignes,
Montse Castellà, va remarcar-
que la principal fita de la plata-
forma ha estat posar la

problemàtica damunt la taula,
tenir capacitat d’incidir en la re-
cerca de solucions i fer pedago-
gia. “Més enllà de les fites
puntuals, fa cinc anys van cnan-
viar horaris a la R15 i no ens
vam enterar perquè la plata-
forma no existia.  Ara tenim la
capacitat d’incidir”. 
Castellà també va recordar que
es va aconseguir que dues uni-
tats 449 arribessin al territori,
però que amb el temps han
pogut comprovar que sovint
aquests trens són substituïts
per d’altres de menor categoria.
“El tren de les 6 del matí hauria
de ser un 449 i si no ho és, ja
saps que els següents no ho
seran perquè vol dir que està

ubicat en algun altre punt”.
Entre els propers reptes a asso-
lir, la Plataforma s’ha fixat acon-
seguir que els usuaris de les
Terres de l’Ebre puguin viatjar
amb Euromed fins al País Valen-
cià des de l’estació de l’Aldea.
També la reobertura de les esta-
cions de Móra la Nova i Ullde-
cona i la creació de l’Autoritat
Territorial de Mobilitat a les Te-
rres de l’Ebre per assolir la
plena intermodalitat. 

Cinta Bonet
TORTOSA

SOCIAL

Mira el
vídeo en
aquest
enllaçUna roda de premsa de Trens Dignes. // FOTO: MANEL CAPELL.

Clam dels empresaris en defensa
del Corredor Mediterrani

Uns 300 empresaris van fer a Tarragona una defensa
unànime de la infraestructura ferroviària

El president de l’AVE va emplaçar el govern espanyol
a fixar una data per la posada en marxa del Corredor

Uns 300 empresaris valencians
i catalans van fer a Tarragona
una defensa unànime del Co-
rredor Mediterrani. En una jor-
nada organitzada per
l’Associació Valenciana d’Em-
presaris (AVE) i el Cercle d’Eco-
nomia, el sector empresarial va
reivindicar la necessitat de
complementar la històrica xarxa
radial ferroviària de l’Estat amb
una connexió circular que relli-
gui la costa entre Algesires i la
frontera amb França. “Els prin-
cipals problemes són la manca
de planificació i de voluntat po-
lítica”, va afirmar el president
de l’AVE, Vicente Boluda, qui va
emplaçar el govern espanyol a
fixar una data per a la posada
en marxa de la infraestructura.
En aquest sentit, el president
del Cercle d’Economia, Juan

José Brugera, va cridar a con-
vèncer la classe política “que el
Corredor és bo per a l’interès
general de l’Estat perquè mi-
llora la competitivitat de l’arc
mediterrani”. La jornada a Tar-
ragona va comptar amb l’assis-
tència del president de Foment
del Treball, Joaquim Gay de
Montellà; el president de Mer-
cadona, Juan Roig, i el president
del Grup Godó, Javier Godó,
entre d’altres. També es van
desplaçar a Tarragona empresa-
ris d’Andalusia i Múrcia. De fet,
després de la jornada celebrada
a Catalunya, es van programar
dos actes més: un el dia 14 de
març a Múrcia i un altre l’11
d’abril a Almeria. Un dels prin-
cipals objectius de l’acte va ser
la presentació del canal de co-
municació www.elcorredorme-
diterraneo.com, que té com a
objectiu informar i impulsar la
infraestructura i posar de mani-
fest la seva necessitat. 

G. Moreno / ACN
TARRAGONA

INFRAESTRUCTURES

Pla general dels empresaris catalans i valencians que van assistir a l’acte. // FOTO: ACN.
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El PSC aconsegueix l’aprovació
de 31 esmenes als pressupostos

Una de les esmenes demana la redacció del projecte
constructiu del nou hospital de les Terres de l’Ebre

La diputada de Junts pel Sí, Meritxell Roigé, diu que
les esmenes dels socialistes són “fum” i “paper mullat”

La Federació del PSC a les
Terres de l’Ebre ha celebrat
que en el tràmit parlamentari
s’hagin aconseguit aprovar 31
de les 57 esmenes presentades
als pressupostos de la Genera-
litat en benefici del territori.
Així, s’ha aprovat la finalitza-
ció del desplegament de la
fibra òptica a les quatre comar-
ques de l’Ebre, resoldre els
problemes de recepció de la
senyal de TDT en municipis
com Godall o Alfara de Carles,
garantir els recursos per a la
convocatòria de programa Tre-
ball a les 7 Comarques o noves
places concertades a les resi-
dències d’Amposta i Batea.
També es va aprovar una es-

mena per a la redacció del pro-
jecte constructiu del nou hos-
pital de les Terres de l’Ebre. El
diputat del PSC, Carles Casti-
llo, va afirmar que per primera
vegada a la història un govern
de la Generalitat ha aprovat
esmenes de l’oposició, fet que
va assenyalar evidencia la “fe-
blesa” del govern de Junts pel
Sí. 
Al respecte, la diputada torto-
sina de Junts pel Sí, Meritxell
Roigé, va matisar la importàn-
cia de l’esmena del PSC al
pressupost de la Generalitat,
aprovada al Parlament, per re-
dactar el projecte constructiu
del nou hospital de Tortosa.
Roigé va recordar que el re-
dactat de l’esmena ho condi-
ciona a la “disponibilitat
pressupostària”, i per tant va
afirmar que les esmenes dels

socialistes són “fum” i “paper
mullat”. En la mateixa línia, la
diputada va recordar que l’a-
posta de l’actual govern, per
motius pressupostaris, és se-
guir millorant l’actual hospital
Verge de la Cinta, tot i que va
evitar descartar el nou hospital
al 100%.
Dies més tard, en una entre-
vista a Canal 21 Ebre, el dipu-
tat del PSC, Raül Moreno, va
afirmar que el govern de Junts
pel Sí està obligat a incloure en
el pressupost de la Generalitat
les 1.200 esmenes que la CUP
va aprovar al costat de la resta
de grups de l’oposició. De fet,
va recordar que el Consell de
Garanties Estatutàries ha dic-
taminat que l’executiu ha d’in-
corporar les esmenes al
pressupost i dir com pensa
dotar-les econòmicament.

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

POLÍTICA

Representats del PSC amb el diputat Carles Castillo.  // FOTO: M.V.

Francesc Miró, elegit primer 
secretari del PSC d’Amposta
L’actual portaveu a l’Ajuntament obté el suport 

unànime dels militants en l’assemblea de l’agrupació local
Enric Roig, a Tortosa, vol aprofitar l’ocasió per

rellançar el PSC com a partit catalanista i d’esquerres

Francesc Miró ha estat elegit
com a primer secretari del PSC
d’Amposta, en substitució de
Toni Espanya. Miró i la nova
executiva van rebre el suport
unànime dels afiliats socialistes
que van assistir a l’assemblea
de l’agrupació, celebrada a fi-
nals de febrer. Quant a la nova
executiva, Miró ha destacat la
continuïtat d’Espanya, també
anterior candidat a l’alcaldia.
Miró ha convidat la militància
socialista a “acumular forces”
per aconseguir el canvi real a
Amposta d’aquí a dos anys, i fer
política “a peu de carrer i no
tancats en un despatx”. Després

del congrés de la Federació del
PSC, celebrat el passat 21 de
gener a Tivenys, on Manel de la
Vega va ser escollit  com a a pri-
mer secretari del PSC a l’Ebre,
també els socialistes tortosins
hauran d’elegir el seu primer
secretari. Així, l’actual portaveu
a l’Ajuntament de Tortosa, Enric
Roig, ja ha manifestat també la
seua voluntat d’optar al càrrec
de primer secretari local. Se-
gons Roig, volen aprofitar l’oca-
sió per rellançar el PSC com a
partit “catalanista i d’esquerres
a Tortosa”. 

Cinta Bonet
AMPOSTA

POLÍTICA

Miró i Roig en una roda de premsa. // FOTO: ARXIU PSC TERRES DE L’EBRE.
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Estat actual del nou edifici de la Generalitat. // FOTO: S.A.

La Generalitat centralitza els tràmits

El nou edifici de la Generalitat
que el Govern està acabant de
construir a Tortosa tindrà una
Oficina d'Atenció Ciutadana
(OAC) on es centralitzaran tots
els tràmits. El delegat del Go-
vern a les Terres de l'Ebre, Xa-
vier Pallarès, va explicar que es
vol agilitzar al màxim tots els
tràmits que el ciutadà neces-
sita fer a qualsevol departa-
ment de la Generalitat.
Aquesta Oficina d'Atenció
Ciutadana comptarà amb fun-
cionariat preparat per atendre
qualsevol tipus de consulta a

l'Administració. Pallarès va re-
marcar que quest model per-
met atendre els serveis i
tràmits de tots els departa-
ments de la Generalitat amb
l'objectiu d'oferir un servei efi-
cient i integrat als ciutadans.
La primera oficina d'aquest
tipus es va implantar a Girona
al 2010 coincidint amb la po-
sada en funcionament del nou
edifici de la Generalitat i, se-
gons Pallarès, els resultats han
estat molt positius.
L’objectiu del govern és que la
nova seu de la Generalitat es-
tigui operativa el primer se-
mestre i posar en
funcionament el nou edifici a
partir del mes de juny. A dia

d’avui, s’ha xifrat en 187 els
funcionaris que centralitzaran
la seva activitat al nou edifici. 
Amb la posada en marxa de la
nova seu de les delegacions, el
Govern reduirà la seva des-
pesa al territori. Malgrat que el
delegat Xavier Pallarès encara
no l'ha quantificat ja va avisar
que serà molt notable. “No
només és en lloguers, sinó en
parc mòbil, en equips informà-
tics, en neteja...”, va manifes-
tar. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Set anys després de l’aprova-
ció de la llei de vegueries, que
suposava el reconeixement
institucional de les Terres de
l’Ebre, el Parlament va aprovar
el passat 8 de febrer la creació
de la vegueria del Penedès. De
fet, es tracta d’una proposició
de llei per adaptar la llei de
Vegueries, per incorporar la
del Penedès a la divisió terri-
torial catalana aprovada el
2010, i que està pendent d’a-
plicar. La proposició l’havien
presentat JxSí, PSC, CSQP i
CUP, i en el debat final al Par-
lament va rebre els vots favo-
rables d’aquestes formacions i
en contra de C’s i PPC. La ve-
gueria del Penedès inclourà
les comarques de l’Alt Pene-
dès, el Baix Penedès, el Garraf
i l’Anoia, a excepció de vuit
municipis d’aquesta comarca.
La diputada de Junts pel Sí i
alcaldessa de Vilanova i la
Geltrú, Neus Lloveras, va de-
fensar la nova vegueria per
adaptar l'administració a la
realitat social i cultural del Pe-
nedès, i va assegurar que
aquest territori ha de deixar
de ser perifèria per ser centre.

“Escindir la Diputació”
L’endemà de l’aprovació de la
vegueria del Penedès al Parla-

ment, el president de la fede-
ració ebrenca d’Esquerra va
tornar a reivindicar la creació
de la vegueria de les Terres de
l’Ebre. Alfons Montserrat va
remarcar que la de l’Ebre és la
vegueria que “més sentit té”, i
va assenyalar que continua
sent necessari escindir l’actual
Diputació de Tarragona i re-

pensar els consells comarcals.
“Realment fa falta una nova
infraestructura administrativa
que doni cobertura al territori.
La vegueria hauria de ser eina
bàsica per al desenvolupa-
ment de les Terres de l’Ebre”,
va afegir. Durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre, Montse-
rrat va recordar que l’Estat va

frenar l’aplicació de la llei de
Vegueries, aprovada el 2010.
De fet, va apuntar que “l’im-
mobilisme” de l’Estat espan-
yol quant a la divisió
provincial es podria resoldre
amb la independència de Ca-
talunya. “Les Terres de l’Ebre i
el Maestrat, que erem territo-
ris centrals de la Corona d’A-

La necessitat de la vegueria 

Gustau Moreno
TORTOSA

El president d’ERC a les Terres de l’Ebre aposta per
“escindir” la Diputació per avançar la vegueria

Montserrat diu que l’immobilisme en la divisió
provincial es podria resoldre amb la independència

ragó, hem passat a ser la peri-
fèria de la perifèria, i en
aquest canvi l’estructura de
l’Estat en províncies té molt a
dir. Per tant, qualsevol pas
que  superi la divisió provin-
cial i permeti avançar cap a re-
alitats més properes serà
important per poder iniciar
un procés on tinguem més pes
i incidència”, va dir Montse-
rrat. En qualsevol cas, el pre-
sident d’Esquerra va tornar a
plantejar la necessitat de divi-
dir l’actual Diputació de Ta-
rragona per fer un primer pas
de cara a la creació de la ve-
gueria de l’Ebre.
Finalment, quant a l’actualitat
del procés sobiranista, el
també alcalde d’Alcanar va
ratificar les paraules del pre-
sident Carles Puigdemont
sobre la mala salut de la de-
mocràcia espanyola. “Mai
havia arribat a aquests nivells
de poca qualitat democràtica.
Davant de problems polítics el
que fa és dóna solucions pe-
nals, i casos com els de Gran
Bretanya encara posen en més
evidència les misèries de l’es-
perit democràtic de l’Estat es-
panyol”, va concloure
Montserrat.   

Alfons Montserrat durant una entrevista a Canal 21 Ebre. // FOTO: EDUARDO BERTOLÍN
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200 càrrecs electes de l’Ebre ja
s’han inscrit a l'AECAT

L’AMI va presentar l’assemblea d’electes a l’Ebre
des del castell de Miravet i amb un alcalde socialista

Neus Lloveras assegura que l’AECAT només es
constituirà si el procés queda obstaculitzat

L'Assemblea d'Electes de Cata-
lunya (AECAT) ja compta amb
2.729 inscrits, el 29,10% de tots
els càrrecs electes del país. La
xifra es va actualitzar en la pre-
sentació de l'AECAT a les Terres
de l'Ebre des del Castell de Mi-
ravet, un espai escollit pel seu
simbolisme i per ser bressol de
l'actual Estatut d'Autonomia de
Catalunya. Segons l'Associació
de Municipis per la Indepen-
dència (AMI) ha estat la pri-
mera vegada que hi ha
participat un alcalde del PSC, el
batlle socialista de Camarles,
Ramon Brull. De fet, la repre-

sentativitat de partits ha estat
molt alta. La presidenta de
l’AMI, Neus Lloveras, ha desta-
cat la importància d’explicar
l’AECAT al territori. Per a Llove-
ras, un dels aspectes més im-
portants de l'AECAT és “la
transversalitat”, la diversitat de
partits i de ideologies que tre-
ballen amb el mateix “conven-
ciment” que el procés
sobiranista “és l'única manera
de garantir el benestar dels ciu-
tadans”.
La presidenta de l’AMI també
ha detallat que l’AECAT només
es constituiria en cas que el pro-
cés cap a la independència que-
dés obstaculitzat. “Esperem que
mai s'hagi de constituir perquè

tot avanci com està previst però
els càrrecs electes estarem pre-
parats”, va defensar Lloveras.
La presidenta de l’AMI va de-
fensar que el món municipa-
lista està implicat “en el procés
cap a l'estat propi” perquè són
aquells que lidien amb “les di-
ficultats dels ciutadans” des de
“la primera línia”.
A les Terres de l'Ebre hi ha 200
càrrecs electes inscrits a l'AE-
CAT, més de la meitat de la co-
marca del Baix Ebre. 

Cinta Bonet
MIRAVET

POLÍTICA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaçPresentació de l’AECAT a Miravet. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

Tortosa tindrà una oficina de
l’Agència Tributària de Catalunya 

L’oficina estarà operativa al setembre i serà una
de les quinze que s’obriran per tot Catalunya

El Govern vol així desenvolupar les funcions tributàries
i preparar els fonaments de la futura hisenda catalana

El secretari d’Hisenda, Lluís
Salvadó, es va reunir amb l’al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, per
explicar-li el desplegament de
la nova agència Tributària.  A
Tortosa, l’Agència obrirà una
nova oficina territorial que es
posarà en marxa al setembre.
L’oficina, que serà una de les
quinze que s’obriran a tot Cata-
lunya en els propers mesos,
comptarà amb 225 metres qua-
drats i estarà situada a la Ram-
bla Catalunya, 91. Allà hi
treballaran dotze persones que
se sumaran a la plantilla de l’A-
gència.
Salvadó va explicar que la vo-
luntat del Govern és implantar
un nou model de l’Agència Tri-
butària de Catalunya, basat en
una xarxa d’oficines pròpies
preparades per presentar els

mateixos serveis a tots els ciuta-
dans de Catalunya. El Govern
vol així desenvolupar totes les
funcions tributàries que li per-
met l’actual marc competencial
i preparar els fonaments de la
futura hisenda catalana.
Aquestes funcions són: la re-
captació executiva dels contri-
buents que tinguin deutes
pendents amb l'Administració
-com ara sancions de trànsit o
deutes amb els ajuntaments-, i
la gestió directa i completa
dels impostos cedits -trans-
missions patrimonials (ITP) i
actes jurídics documentats
(AJD), i successions i dona-
cions (SD)-, que actualment li-
quiden, a part de l'ATC, els
registradors de la propietat. 

Míriam Gavaldà
TORTOSA

ECONOMIA

Lluís Salvadó i Ferran Bel a l’Ajuntament de Tortosa. // FOTO: MÍRIAM GAVALDÀ
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Els sobiranistes de l’Ebre també
donen suport a Mas, Rigau i Ortega
Alcaldes, regidors, presidents de consells comarcals i 

directors territorials participen en l’expedició ebrenca
“Posar unes urnes mai pot ser un delicte”, 

remarca la presidenta del Parlament, Carme Forcadell

POLÍTICA

Més d’una vintena d’alcaldes de
les Terres de l’Ebre van participar
el 6 de febrer passat en la mani-
festació de suport a Artur Mas,
Irene Rigau i Joana Ortega, tot
coincidint amb l’inici del judici
per l’organització de la consulta
del 9-N. A més, les entitats sobi-
ranistes també van organitzar di-
versos autobusos, que també van
arribar des de les quatre comar-
ques de l’Ebre. Mas, Ortega i
Rigau van declarar davant el tri-
bunal acusats de desobediència i
prevaricació per haver organitzat
la consulta sobiranista del 9 de
novembre de 2014, on van votar
2,3 milions de persones. 
Unes 50.000 persones van res-
pondre a la crida de les entitats
sobiranistes i van fer costat els
tres encausats per la convocatòria
de la consulta del 9-N sobre la in-
dependència de Catalunya. L’ex-
president de la Generalitat i les
exconselleres van entrar al Tribu-
nal Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) a les 9.26 hores,
gairebé trenta minuts més tard
de l’hora que estaven citats. El
president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, el
govern en ple i exconsellers de
l’anterior executiu els van acom-
panyar des del Palau de la Gene-
ralitat i van recórrer els carrers
del barri del Born enmig d’una
gran expectació mediàtica. El se-
guici va fer una aturada al Fossar
de les Moreres, on van entonar
‘L’Estaca’. A més, abans de sortir
en seguici fins al tribunal, el pre-
sident Puigdemont va fer una de-
claració institucional per donar
suport als tres encausats per l’or-
ganització del 9-N.

El suport ebrenc
L’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i Tortosa per la Indepen-
dència van organitzar diversos
busos per anar a l’acte del 6-F, a
banda dels que ja s’havien cons-
tituït a les altres comarques  de
l’Ebre. També des dels mateixos
partits s’havien organitzat busos
per desplaçar-s’hi. Els ebrencs
van anar situant-se prop de l’Arc
de Triomf amb banderes i pan-
cartes de suport als encausats pel
9-N i algun d’ells, fins i tot, va

poder arribar fins a les primeres
fileres de la mobilització.
El suport també va ser unànime
per part dels càrrecs electes. Re-
presentants d’arreu del territori
com l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel; l’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs; l’alcalde de l’Aldea, Dani
Andreu; l’alcalde de Roquetes,
Francesc Gas, o l’alcalde de Del-
tebre, Lluís Soler, van assistir a la
mobilització. També van partici-
par-hi els diferents presidents
dels consells comarcals o els di-
rectors dels serveis territorials,
entre d’altres.

Parla Puigdemont
A primera hora del matí, Puigde-
mont va fer una declaració insti-
tucional al Palau de la
Generalitat. “El 9-N més de 2,3
milions de persones vam partici-
par en una consulta que obeïa a
un compromís entre la ciutada-
nia i les institucions”, va dir, per
després sentenciar: “Un país
capaç de fer el 9-N té una demo-
cràcia més sana que la d’un país
que envia al banc dels acusats els
dirigents que el van fer possible”.
A més, va recordar que “avui
molta gent se sent representada
pel president Mas, la vicepresi-
denta, Joana Ortega, i per la con-
sellera, Irene Rigau, i per això
expressaran la seva indignació
per haver portat a judici el que és
un afer polític”. Finalment, va dir
que “els responsables d’haver ju-
dicalitzat les reivindicacions po-
lítiques trobaran la mateixa
resposta que van trobar després
de la recollida de firmes en con-
tra de l’Estatut, la resposta d’un
poble que, amb totes les seves di-
ferències, matisos i diversitats,
vetlla per la seva dignitat”.

De camí del judici
Després de la declaració, Puigde-
mont i els membres del Govern
van baixar a la Plaça Sant Jaume
acompanyats de Mas, Ortega i
Rigau. I és que a la plaça ja els es-
taven esperant els principals cà-
rrecs electes del país (alcaldes,
diputats, delegats territorials, se-
nadors i diputats del Congrés...),
que també van sumar-se a la
causa per fer costat als encausats
pel 9-N.
En acabar de realitzar algunes fo-
tografies de la primera posada en
escena del que ja s’intuïa que

G. Moreno / I. López
BARCELONA

Alguns dels alcaldes d’ERC que van assistir a la manifestació del 6-F. // FOTO: IRENE LÓPEZ.

El seguici cantant ‘L’himne dels Segadors’ al Fossar de les Moreres. // FOTO: IRENE LÓPEZ.
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La desaparició de la bandera espanyola

Cap a la meitat del judici,
aproximadament, va tenir lloc
un fet curiós i irrepetible,
“digne d’un presagi”, tal i
com va apuntar algú a través
de les xarxes socials. Arran
del fort vent, la bandera es-
panyola del TSJC va esquin-
çar-se i va quedar embolicada
amb l’Europea, de tal manera
que van haver de baixar les
dues banderes per desenrot-
llar-les. Just en aquell mo-
ment, el TSJC lluïa una única
bandera, la catalana, ufanosa
al vent, un fet que va ser

motiu de moltes rialles i foto-
grafies. Al cap d’una estona,
s’hissava l’Europea i aquest
esdeveniment va ser el defini-
tiu perquè el públic procla-
més frases com ara “Aquesta
és la definitiva” o  “Aquesta
és la imatge que fa anys que
esperàvem”. En un segon in-
tent fallit d’hissar l’espan-
yola, la bandera estatal va
tornar a caure i encara va pro-
vocar més xiulets entre el pú-
blic, fins que van aconseguir
hissar-la, això sí, sense gaire
èxit i tota estripada.

L’altre moment àlgid va ser
cap a les 12:31, quan Mas, Or-
tega i Rigau van sortir del
TSJC. La seva sortida va ser
rebuda amb una llarga ovació
per part dels manifestants, al
mateix temps que cridaven
“No esteu sols”, “Jo també
m’inculpo” o “Votarem”, a
banda del clàssic “Indepen-
dència”. Tots tres van pujar a
una de les tarimes habilitades
per part de l’ANC, des d’on el
president Mas va adreçar-se a
la ciutadania: “Ens hem sentit
molt ben acompanyats”. 

seria un altre dels grans esdeve-
niments del procés, els represen-
tants polítics es van obrir pas
entre els centenars de persones
que ja s’havien ubicat a banda i
banda del passadís.
Tot baixant pel carrer de l’Argen-
teria, i fent una aturada al Fossar
de les Moreres per cantar-hi Els
Segadors, van seguir pel carrer
Comerç i van sobrepassar El
Born. Com si formessin un únic
seguici, els representants polítics,
la premsa i la ciutadania es van

dirigir fins a l’Arc de Triomf.
Aquest era el punt de trobada es-
collit per les entitats sobiranistes
per concentrar tots i cadascun
dels ciutadans que s’havien
sumat a la mobilització. I va ser
allà on el president de l’ANC,
Jordi Sànchez; el president d’Òm-
nium Cultural, Jordi Cuixart, la
presidenta de l’Associació de
Municipis per la Independència
(AMI), Neus Lloveras, i el presi-
dent de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), Miquel Buch,

van sumar-se a la corrua de gent
per acompanyar Mas i les excon-
selleres fins a les portes del Tribu-
nal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC). I un cop al da-
vant de la justícia, Puigdemont i
la resta del seguici van quedar-se
enrera per, llavors sí, donar pas
als tres protagonistes. Els tres
“defensors de la democràcia” que
van pujar les escales del Tribunal
amb pas ferm i tot saludant la
multitud que aquell matí de fe-
brer els donava suport. 

Un judici mediàtic que 
va començar amb tres
quarts d’hora de retard

El judici que alguns mitjans
catalans van qualificar de “ju-
dici del segle” va començar
amb 45 minuts de retard, i
això va ser criticat per alguns
mitjans de Madrid. A més, cap
dels encausats va respondre
les preguntes de la Fiscalia. El
primer en declarar va ser Atur
Mas: “La iniciativa política del
9-N va ser meva i del meu Go-
vern”. “Les directrius venien
de la Generalitat i, per tant, de
mi mateix, i la resta del Go-
vern va seguir aquestes direc-
trius”, va assegurar Mas.
Quant a la consulta, va recor-
dar que “si el Tribunal Cons-
titucional no hagués acceptat
el recurs contra la consulta,
aquesta s’hauria pogut fer
amb totes les garanties”. Tot
seguit, va agrair la feina feta
per part dels més de 42.000
voluntaris que van fer possi-
ble el 9-N.
Mas també es va mostrar con-
vençut en què “a mesura que
avançava la jornada del 9-N,
ens vam anar convencent que
havíem fet bé”, i es va pregun-
tar que “si tan delicte era el
que estàvem fent, per què no
va fer res el TC per fer complir
la seva prohibició”. Una inter-
pel·lació, per cert, que li va
costar una advertència per
part del president del TSJC.
Tot seguit, Joana Ortega, exvi-
cepresidenta del Govern, va
afirmar que “el procés partici-
patiu no va utilitzar cap dada
protegida”, i que “els volunta-
ris van ser l’ànima del 9-N, ja
que van ser els qui ho van fer
possible”. Finalment, va re-
blar que “utilitzar una via co-
ercitiva per impedir el 9-N

hauria tingut conseqüències
no desitjables per a ningú”.
La darrera declaració va ser la
de l’exconsellera d’Ensenya-
ment. Irene Rigau va dir que
va informar els centres educa-
tius que les instal·lacions s’u-
tilitzarien per al 9-N, i que
“l’ús social dels equipaments
és una regulació creada per-
què els centres puguin utilit-
zar-la fora de l’activitat
lectiva”. També va afirmar que
“mai vaig tenir consciència
d’estar desobeint el TC”.

Suport des del carrer
Amb proclames com ara “No
esteu sols”, “Fora, fora, fora
la justícia espanyola”, “Presi-
dent” i “independència”, mi-
lers de catalans van donar el
seu suport i escalf als encau-
sats, des de l’exterior. De fet,
la gentada celebrava amb
aplaudiments cadascuna de
les intervencions. El presi-
dent de l’ANC, Jordi Sàn-
chez, va destacar que la
mobilització del 6 de febrer
demostrava que “la gent està
disposada a seguir la solem-
nitat de les mobilitzacions
històriques”. Per la seva
banda, el president d’Òm-
nium Cultural, Jordi Cuixart,
va dir que es tractava d’un
dia “per l’orgull i l’autoes-
tima del poble de Cata-
lunya”, en defensa del dret
de l’autodeterminació.  Final-
ment, la presidenta xertolina
del Parlament de Catalunya,
Carme Forcadell, que també
ha estat imputada pels tribu-
nals espanyols, va voler reite-
rar que “posar unes urnes
mai pot ser un delicte”. 

Diferents imatges amb alcaldes i regidors del PDeCAT. / Fotos: IP i CEDIDA.

La gent concentrada a Arc de Triomf. // FOTO: IRENE LÓPEZ.
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Ampolles, llaunes i residus
varis embruten els erms de la
Tancada al Delta de l’Ebre.
Són els voluntaris juntament
amb Seo/Birdlife, la Plata-
forma en Defensa de l’Ebre  i
altres entitats ecologistes els

que es van encarregar de ne-
tejar la zona, amb motiu del
Dia Mundial de les Zones Hu-
mides, en una jornada en la
que poden arribar a recollir
fins a una tona de brossa. És
per aquest motiu que van cri-
dar a la consciència col·lectiva.
“Encara que no l’haguéssim
tirat nosaltres la brosa és nos-
tra, igual que ho és el pai-

satge. Volem promoure més
activitats com aquesta durant
tot l’any”, va dir Sara Sánchez,
portaveu de Seo/Birdlife.  Els
voluntaris, armats amb bosses
i botes d’aigua, van recòrrer
l’erm per treure tot allò que
no hauria de formar part d’a-
quest ecosistema. Entre d’al-
tres, es van trobar fustes,
fundes de matalàs, pots de si-

licona, restes d’obra. “És bas-
tant dramàtic, no ho havia vist
mai i és un incivisme pur i
dur”, va concloure el voluntari
i tècnic del Parc Natural del
Delta de l’Ebre, Xavier Abril.
Entre les celebracions del Dia
Mundial de les zones humides
es van realitzar altres activi-
tats com una sortida en bici-
cleta per conèixer els ullals de

Baltasar, la zona de surgències
d’aigua dolça més important
del delta de l’Ebre. 

PORTADA 
MEDI AMBIENT

Els responsables del CAT presenten l’últim balanç. // FOTO: M.V.

El Congrés aprova moure sediments

La Comissió d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient
del Congrés va aprovar una
proposició no de llei d'ERC re-
clamant al govern espanyol
una prova pilot per transferir
sediments dels embassaments
de Riba-roja i Mequinensa al
delta de l'Ebre. Pràcticament
un mes després que el PP uti-
litzés la seva majoria al Senat
per tombar la proposta, la dife-

rent correlació de forces a la
Cambra Baixa ha possibilitat
que la moció republicana aca-
bés prosperant per una àmplia
majoria: 24 vots a favor pels 13
en contra dels populars. En
paral·lel a la posada en marxa
de la prova pilot aquest mateix
2017, el text reclama l'aprova-
ció d'un Pla Integral de Gestió
dels Sediments de la Conca de
l'Ebre que permeti garantir
unes aportacions regulars que
els experts consideren vitals
per a la pervivència del Delta,
afectat per la regressió, la sub-

sidència i l'increment del ni-
vell del mar. Uns arguments

que el PP ha intentat desacre-
ditar. Considera que el trasllat

de sediments no és una “solu-
ció pacífica” ni efectiva. El di-
putat republicà, Xavier Eritja,
ha remarcat que el govern es-
panyol ha rebut un mandat
molt clar i que vigilaran que en
els propers pressupostos gene-
rals de l’Estat hi hagi una par-
tida per realizar aquesta prova
pilot. 
El moviment social La Cam-
panya pels Sediments ja ha
rebut el suport del Delta de
l’Ebre i ara busca el recolza-
ment del Parlament. Pels alcal-
des d’Amposta i Deltebre, el

projecte que demana mobilit-
zar els sediments retinguts als
embassaments és “vital” per la
supervivència del Delta. Ajun-
taments com Sant Carles de la
Ràpita, l’Ampolla i Tortosa
també han aprovat la moció de
la campanya. 

Cinta Bonet
MADRID

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El consum d’aigua del CAT puja

Els municipis de les Terres de
l'Ebre i el Camp de Tarragona
que s'abasteixen de la inter-
connexió d'aigua de l'Ebre que
gestiona el Consorci d'Aigües
de Tarragona (CAT) han aug-
mentat els consums gairebé un
5%, durant el 2016. L'augment

de més de 7'5 punts en el con-
sum de les indústries i la recu-
peració, en els últims cinc
anys, de xifres globals similars
a les de l'any 2007, ha estat va-
lorat pels gerents del CAT com
a clars indicadors de “creixe-
ment econòmic”. 
Durant el 2017 es posarà en
marxa la nova planta d'ozó per
substituir el clor en el procés
de potabilització, es col·locaran

els primers sensors a la xarxa
que permetran coneixen on-
line la qualitat de l'aigua en di-
ferent punts i s'implantarà un
model de gestió de dades al la-
boratori basat en el BigDat.
Quant a la planta d’ozó, el di-
rector del CAT, Josep-Xavier
Pujol, ha destacat que compor-
tarà una millora en la qualitat
de l’aigua i la seguretat, i una
mesura ambiental. 

Cinta Bonet
L’AMPOLLA

Neteja popular als erms de la Tancada
Míriam Gavaldà
AMPOSTA

Voluntaris treballant a l’Alfacada. // FOTO: MANEL CAPELL

Voluntaris en favor de les espècies

Voluntaris d’arreu del món es
van trobar a la Llacuna de l’Al-
facada, al Delta de l’Ebre, per fer
diferents activitats l’objectiu d’a-
dequar l’espai per a les seves es-
pècies. Una de les activitats
principals que els voluntaris van
dur a terme va ser la poda d’ar-
bres perquè creixin amb més

força i que a la primavera servei-
xin de refugi per als ocells. Però
també es van construir caixes
perquè els ocells i d’altres ani-
mals facin el niu. Aquests volun-
taris planten troncs d’arbres secs
per a que s’hi posin grans aus
com àligues o falcons. Aquest
programa de voluntariat de la
Fundació Catalunya- La Pedrera
ha complert tres anys amb més
de 50 actuacions i hi han partici-
pat més de 1.000 persones.  Volen

afavorir la biodiversitat per a
que el paisatge sigui més ric,
més net i agradable per a les es-
pècies que hi viuen, per a les
que estan de pas o per la gent
que ve a gaudir de l’atractiu tu-
rístic que és el Delta. 

Míriam Gavaldà
ELS MUNTELLS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El text també
reclama

l’aprovació
d’un Pla Integral

de Gestió de
Sediments 
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PORTADA 

La consellera de Governació,
Administracions Públiques i
Habitatge, Meritxell Borràs, va
presidir la constitució de la co-
missió de mediació en l’àmbit
de l’habitatge de les Terres de
l’Ebre. Aquesta comissió terri-
torial analitzarà els casos de
sobreendeutament i elaborarà
plans integrals per solucionar-
los. La consellera d’Habitatge
també va remarcar que aques-
tes  comissions es creen per tal
de desplegar la Llei de mesu-
res de protecció del dret a l’ha-
bitatge de les persones en risc
d’exclusió social, aprovada a
fins del 2016. Per tal d’aconse-
guir-ho es realitzen forma-
cions a regidors i tècnics en
habitatge perquè coneguin els
processos de mediació i assis-
tència per a situacions d’emer-
gència social o l’expropiació
temporal d’habitatges buits i
lloguer social.  Igualment, el
Departament de Governació
ha elaborat diverses guies per
facilitar l’aplicació de les noves
eines i recursos.
En la jornada de Tortosa,

també es va lliurar un llistat de
les entitats financers obligades
a fer lloguers socials en cas de
famílies en risc de perdre el
seu habitatge, i el llistat d’ha-
bitatges buits a cada municipi
perquè els ajuntament puguin

fer-ne  ús. A les Terres de l’E-
bre el nombre d’habitatges
buits se situa en 2.886. Segons
les dades de l’Agència de l’Ha-
bitatge, al Baix Ebre hi hauria
1.098 pisos buits, al Montsià
1.542, a la Ribera d’Ebre 222 i a

la Terra Alta 24.

C. Bonet
TORTOSA

La consellera Borràs va presidir l’acte de constitució de la comissió de mediació.  // FOTO: MANEL CAPELL.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

A l’Ebre hi ha 2.886 pisos buits 
Es constitueix la comissió de mediació en

l’àmbit de l’habitatges de les Terres de l’Ebre
El Govern comença a desplegar la Llei de

mesures de protecció de l’habitatge

HABITATGE

Mobilització per
desbloquejar
l’arribada de
refugiats 

La manifestació convocada
per la plataforma 'Casa
nostra, casa vostra' a favor
de l'acolliment de refu-
giats va aplegar el passat
dissabte 18 de febrer unes
160.000 persones, segons
l'Ajuntament de Barce-
lona. La marxa convocada
per la plataforma “Casa
nostra, casa vostra” va arri-
bar a quarts de sis de la
tarda a la Barceloneta, a
tocar del mar Mediterrani,
on l'any passat van morir
més de 5.000 persones in-
tentant burlar les fronteres
tancades de la Unió Euro-
pea mentre fugien de la
guerra i la pobresa. La mo-
bilització va convertir els
dos quilòmetres de reco-
rregut entre la plaça Ur-
quinaona i el passeig
Marítim en una “marea
blava”. La manifestació va
comptar amb una nodrida

representació institucio-
nal, política, cultural i de la
societat civil catalana. Una
vintena d’entitats de les
Terres de l’Ebre i persones
a títol indivisual es van
sumar a la campanya i van
organitzar busos per parti-
cipar en la marxa. Es cal-
cula que a l’Estat espanyol
només han arribat 516 re-
fugiats dels 10.772 que
s’haurien compromès a
acollir. La coordinadora de
la campanya a les Terres de
l’Ebre, Irene Fornós, va re-
clamar una solució ràpida a
la situació que viuen els
milers de persones mi-
grants que es troben en els
camps de refugiats. El pre-
sident de Provocant la Pau,
Joan Enric Reverté, va de-
nunciar les “condicions in-
frahumanes” dels camps de
refugiats i el “caos” que ha
pogut constatar durant la
seua estada recent a set
camps de Grècia, on aquest
hivern ha fet arribar l’ajuda
ebrenca gràcies a l’Opera-
ció Escalfor. G.M. 

SOCIAL

160.000 persones es
van manifestar a
Barcelona pels
refugiats

Des de l’Ebre també
hi van sortir busos

Continua creixent l’ocupació

Per onzè trimestre consecutiu
ha crescut l’ocupació al terri-
tori. Així ho recull el Butlletí
d’Anàlisi de la Conjuntura
Local de les Terres de l’Ebre
del quart trimestre de 2016,
que elabora la Càtedra d’E-
conomia Local i Regional del
Campus de l’Ebre de la URV
(CELiR). L’últim trimestre
del 2016 el nombre d’afiliats
a la Seguretat Social va asso-
lir la xifra de 49.838 persones,
1.607 més que el quart tri-
mestre del 2015, el que repre-
senta un creixement del
3,1%. El director de la Càte-
dra, Juan Antonio Duro, va
explicar que l’atur s’ha reduït
un 11,6% i se situa en 11.406
persones. En xifres absolutes
aquest últim trimestre del
2016 el nombre d’afiliats a la
Seguretat Social ha assolit la

xifra de 49.838 persones,
1.607 més que el quart tri-
mestre del 2015. Pel que fa als
sectors, cal destacar la recu-
peració de la construcció, la
qual aquest quart trimestre
ha evolucionat a un ritme
interanual del 5,9%. Els ser-
veis també creixen un 3,9% i
el sector primari ho ha fet a
un ritme interanual d’1,3
punts percentuals. La indús-
tria, en canvi, aquest últim
trimestre de l’any, ha regis-
trat una evolució lleugera-
ment negativa de -0,1 punts.
Pel que al aturats, el major
gruix ho estan des de fa
menys de 6 mesos (45,33%
del total) seguit dels que por-
ten més de dos anys (27,45%).
Per segments d’edat els tre-
balladors d’entre 30 i 45 anys
són els que han formalitzat
més contractes, tant en
aquest quart trimestre de
2016 (2.659 contractes) com
en el mateix període el 2015

(3.026 contractes). I pel que fa
a nivell formatiu es manté la
tendència dels últims trimes-
tres, en què el gruix de con-
tractes han estat
principalment pels individus
amb estudis. 
Els  contractes laborals for-
malitzats a les Terres de l’E-
bre el quart trimestre de 2016
han estat 6.153, dels quals 356
són indefinits i 5.797 són
temporals. En relació al ma-
teix període el 2015, s’han
signat 444 contractes menys,
tot i que els indefinits han
augmentat en cinc més.
El Butlletí d’Anàlisi de la
Conjuntura Local de les Te-
rres de l’Ebre del tercer tri-
mestre de 2016 s’ha presentat
a Gandesa. Duro va destacar
que el Valor Afegit Brut (VAB)
de la Terra Alta ha crescut del
2013 al 2015, un 4,3%, un
valor molt per sobre de la
mitjana de les Terres de l’E-
bre, que ha estat d’un 1,9%.

Pel que fa a la Renda Familiar
Disponible per Càpita, la
Terra Alta ha estat l’única co-
marca ebrenca en què la
renda familiar ha evolucionat
favorablement del 2011 al
2013. Ha passat del 80 al 83,4.
Mentre que la resta de co-
marques ebrenques han vist
davallar aquesta xifra. La del
Montsià del 72,2 al 69,4; la
del Baix Ebre, del 77,2 al 74,9;
i la de la Ribera d’Ebre del
95,2 al 89. 
Per municipis, creixen Delte-
bre, Sant Jaume d’Enveja i
Sant Carles de la Ràpita per
damunt del 7%, mentre que
Flix i Ascó presenten una
evolució negativa que gira al
voltant del menys 10%. 

Cinta Bonet
GANDESA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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AQUEST FEBRER s’ha aprovat
per unanimitat al Congrés dels
Diputats –per enèsima vegada-
una moció instant el Govern de
l’Estat a què finalitzi el Corre-
dor del Mediterrani, una in-
fraestructura ferroviària
d’ample europeu que en qual-
sevol estat seriós ja estaria fina-
litzada. Aquí, no només no està
executada, sinó que hi ha trams
que encara són de via única i,
per suposat, d’ample ibèric. I si
avui encara estem així, hem de
recordar que no és per les difi-
cultats financeres dels últims
anys, sinó que és conseqüència
d’una estratègia dels grans par-
tits de l’Estat –PP i PSOE- que
ha durat dècades i que ha con-
sistit en dilatar i alentir una in-
fraestructura que requeria una
aposta clara i inequívoca dels
diferents governs de l’Estat.
Aquesta irresponsabilitat és im-
putable tant al PP com al PSOE.

Perquè no estem parlant d’una
estratègia de partit, sinó que
ens referim a una estratègia
d’Estat, a la qual cal també afe-
gir-hi Ciudadanos, malgrat la
seva gesticulació.

MALGRAT aquesta estratègia
maniquea, al llarg dels últims
anys, des de la Unió Europa,
Govern de la Generalitat, ara
també de la Generalitat Valen-
ciana, així com des del conjunt
de les administracions locals,
món empresarial i societat civil,
cas de Fermed, a qui cal reco-
nèixer el seu treball, s’ha treba-
llat intensament per fer realitat
el Corredor del Mediterrani.

DES DEL PDECAT, tant al Par-
lament Europeu com al Con-
grés dels Diputats, continuarem
lluitant perquè les bones inten-
cions que traspuen aquestes
mocions acabin materialitzant-

se en els Pressupostos Generals
de l’Estat, cosa que no ha passat
en els últims anys. I quan hi ha
hagut consignació pressupostà-
ria, mai s’ha acabat executant.
Hem d’insistir, però, que
aquesta no és una reivindicació
d’una sola formació política. En
aquesta lluita cal que hi conti-
nuï sent de forma decidida el
conjunt de la societat d’un terri-
tori que vol continuar sent
motor econòmic. Els responsa-
bles del govern de l’Estat, siguin
del partit que siguin, haurien de
posar el Corredor al capdavant
de les seves prioritats en in-
fraestructures. Estem parlant
d’un projecte clau per al desen-
volupament i creixement eco-
nòmic d’un gran àmbit
territorial, necessari també per-
què una part del nostre país
pugui disposar d’un conjunt de
serveis ferroviaris propis del
segle XXI.  

O
O P I N I Ó

L’ATAC DE RODRÍGUEZ A MONCLÚS
EL MOMENT MÉS CALENT del
ple ordinari de l'Ajuntament de Tor-
tosa d'aquest febrer es va viure quan
el portaveu de la CUP, Xavier Rodrí-
guez, va insinuar que el republicà
Josep Monclús és un "titella" de l’al-
calde, el convergent Ferran Bel. De fet,
aquest és, fins ara, el punt més àlgid
de la rivalitat política entre la CUP i
ERC, que competeixen per un electorat

molt semblant. En concret, Rodríguez
va lamentar que Monclús ben just po-
dria guanyar un premi de cinema com
a millor actor secundari, en relació al
seu paper en el govern municipal, i
que en canvi podria obtenir molt d’è-
xit a la Fira de Titelles de Lleida. Un
qualificatiu que no va agradar gens el
portaveu d’Esquerra, que va replicar
que sempre ha estat una persona res-

pectuosa, i que per tant espera que
se’l tracti de la mateixa manera. En
aquest sentit, Monclús va demanar a
Rodríguez que rectifiqués. Finalment,
el cupaire va afirmar que havia utilit-
zat aquest qualificatiu des del punt de
vista polític, sense entrar en la crítica
personal. Després, Rodríguez va agrair
que dues regidores d’ERC s’abstin-
guessin en una moció de la CUP.  

FERRAN BEL
ALCALDE 
DE TORTOSA
I DIPUTAT 
AL CONGRÉS

A l’espera del Corredor

La situació actual
és conseqüència
d’una estratègia
dels grans partits
de l’Estat -PP i
PSOE- que ha
durat dècades i
que ha consistit
en alentir una 
infraestructura
que requeria una
aposta clara i 
inequívoca dels
diferents governs
de l’Estat”

“

EL PROCÉS català prosse-
gueix amb el seu ritme cons-
tant i dinàmic, i persevera fent
passos endavant en la cerca de
l’objectiu que va establir la
ciutadania en les darreres
eleccions al Parlament de Ca-
talunya. És en aquest marc on
podem situar totes les accions
que s’estan duent a terme des
de la Generalitat de Cata-
lunya, així com també des d’a-
quelles administracions i
partits polítics afins a la causa
catalana.

TAMBÉ és en aquest marc on
podem descriure el judici que
el president Mas i les exconse-
lleres Ortega i Rigau han
hagut de fer front el passat di-
lluns 6 de febrer. Un judici
amb una profunda carrega
ideològica i que confirma, una
vegada més, que el 9 de no-
vembre de 2014 vam viure una
jornada històrica i exitosa, que
va capgirar i blindar l’enda-
vant. En tot cas, una jornada
solejada de novembre que
tenia un denominador comú:

l’expressió d’il·lusió de la gent
que va participar i la capacitat
d’organització i de treball de
tots els voluntaris i voluntàries
que van fer possible aquesta
diada. Una onada de força de-
mocràtica, més de 2.500.000
milions de participants, que va
inundar els instituts i que va
expressar lliurement a les
urnes quin hauria de ser el
futur de Catalunya.

VET AQUÍ que ara, dos anys
després, l’estat espanyol cerca
responsables d’aquest èxit i
assenyala amb el dit acusador
al president Mas i a les excon-
selleres Ortega i Rigau. Con-
juntament, han format part
d’un judici que té, per damunt
de tot, dos objectius clars. El
primer, criminalitzar aquells
qui creuen amb la democràcia
i aquells qui posen les urnes
per a què la ciutadania pugui
decidir el seu futur. I, el segon,
perseguir activament a tots
aquells representants polítics
que defensin l’aspiració dels
catalans i catalanes. 

AMB TOT AIXÒ, l’estat es-
panyol mostra, una vegada
més, que seguirà fent ús de
totes les eines possibles per
desdibuixar el desig de gran
part de la ciutadania que con-
forma el nostre país. Davant
d’aquest fet, els ciutadans i
ciutadanes que anhelem la lli-
bertat hem d’estar, més que
mai, al costat d’aquells que, al
seu moment i sota la seva res-
ponsabilitat, van escoltar a les
persones i van fer una aposta
clara, decidia i valenta, posant
els interessos del país per da-
vant del partit i de les possi-
bles afectacions personals. Per
aquest motiu, el 6 de febrer
vam fer pinya, acompanyant
els encausats i mostrant-los el
nostre màxim escalf i suport. 

PARAL·LELAMENT, aquest
suport també s’ha de traslla-
dar a l’actual govern de la Ge-
neralitat de Catalunya
encapçalat pel president
Puigdemont. Només amb al-
çada de mires, amb tempos
estratègics i determinació po-

drem impulsar i iniciar la úl-
tima fase del procés a partir
del previsible acord de pres-
supostos per aquest any 2017. 

AIXÍ DONCS, estem davant
de moments transcendents
que es perpetuaran als llibres
d’història. I, en aquests lli-
bres, el nom del Partit Demò-
crata s’erigirà com a garant
del procés i com a actiu im-
prescindible per assolir els
objectius marcats, no només a
través de les paraules, sinó
que també a partir de les ac-
cions. El 9 de novembre, quan
el president Mas va posar les
urnes amb el clamor de la ciu-
tadania de fons, ho demostra.
I també ho mostra el present,
dia rere dia, encapçalant ins-
titucionalment el procés a la
Generalitat de Catalunya i li-
derant totes aquelles accions
i actuacions que, a hores
d’ara, ens estan dirigint al
camí de la llibertat. I és que
nosaltres, com a PDeCAT, ho
tenim clar: seguirem obrint
camí!  

LLUÍS SOLER
ALCALDE 
DE DELTEBRE
I MEMBRE DE 
L’EXECUTIVA 
NACIONAL DEL 
PDECAT

Seguirem obrint camí
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La proposta del Govern a 
Foment no convenç del tot

La vegueria i la 
descentralització

Els pressupostos 
participatius de Tortosa

EDITORIALS

a notícia sobre la pro-
posta que la Generali-
tat vol presentar al
Ministeri de Foment,

per acabar amb la sinistralitat i
el col·lapse viari a l’N-340, no
ha acabat d’agradar el territori.
En concret, és una proposta
que preveu desviar els
camions cap a l’AP-7,
amb bonificacions del 35
al 50% en el preu dels
peatges, així com també
la gratuïtat de l’auto-
pista per als residents de
les Terres de l’Ebre i del
Penedès. Els veïns del
moviment AP-7 Gra-
tuïta Ja! i els mateixos
transportistes han estat
els primers que han ad-
vertit el govern català que no
estan d’acord amb aquestes
mesures, i que la millor solució
per acabar amb la sinistralitat
de l’N-340 continua sent l’alli-
berament dels peatges de l’au-
topista. Una opinió que també
ha manifestat l’alcalde de l’Al-
dea i president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Dani
Andreu, tot i que els alcaldes
de l’N-340 encara no han fixat
una posició comuna sobre la
proposta de la Generalitat.

DE FET,Andreu ha assenyalat
que la proposta del Govern en-

cara no és una realitat, com han
assegurat a la premsa fonts de
Foment, tot afegint-hi que en-
cara no tenen cap plantejament
per escrit. Per això, l’alcalde de
l’Aldea ha tornat a reclamar la
gratuïtat “total i absoluta” per
a tots els usuaris del tram

ebrenc de l’AP-7, com a millor
solució per acabar amb el
col·lapse de l’N-340. En realitat,
no s’entendria que fos d’una
altra manera, tenint en compte
que Andreu va participar acti-
vament en la campanya ‘No
vull pagar’ que ERC va pro-
moure fa uns anys per dema-
nar, precisament, l’aixecament
de les barreres a l’AP-7.

EN LA MATEIXA LÍNIA, l’al-
calde de l’Aldea ha instat el go-
vern de l’Estat a avançar diners
per rescatar els peatges de
l’AP-7, com ha fet en les auto-

pistes radials de Madrid, tenint
en compte que la concessió a
Abertis s’acaba el 2019. Un altre
alcalde del territori que també
s’ha manifestat escèptic amb la
proposta de la Generalitat és el
també republicà Jordi Gaseni,
de l’Ametlla de Mar, també

partidari de la gratuï-
tat de l’AP-7.

NOMÉS el delegat de
la Generalitat, Xavier
Pallarès, i l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel,
tots dos del PDeCAT,
han defensat punt per
punt la proposta feta
per la conselleria de
Territori i Sostenibli-
tat. Una visió potser

més pragmàtica i possibilista
que la que defensen la majoria
dels actors del territori, però
que encara no té llum verd per
part del govern de l’Estat. Per
tant, des d’ERC es creu que és
molt possible que Foment
només accepti una part de les
mesures proposades per la Ge-
neralitat: únicament les bonifi-
cacions als camions. Hi ha, per
tant, diferents criteris per solu-
cionar la problemàtica de l’N-
340. I això fa pensar que les
dues formacions del Govern
català no tenen una estratègia
comuna, cosa desitjable.

EL GOVERN de Tortosa ha
fixat una partida de 150.000
euros per realitzar els pri-
mers pressupostos partici-
patius de l’Ajuntament.
Durant aquest mes de març
es podran fer les propostes,
i serà des del 28 d’abril, en el
marc de la fira Expoebre,
fins al 6 de maig, que la ciu-

tadania podrà votar les ac-
tuacions que més els agra-
den. Més enllà de la
polèmica política sobre la in-
suficiència de la partida o la
nul·la participació de l’opo-
sició en el procés previ, ara
el que cal esperar és que la
gent aprofiti l’eina i que la
participació sigui ben alta.

Josep Juan
Segarra
PORTAVEU DE LA

CAMPANYA PELS 

SEDIMENTS

EL MUR

Alcaldes republicans de
l’N-340 segueixen
apostant per la 

gratuïtat de l’AP-7

SERÀ NOTÍCIA

L

Tots els grups parla-
mentaris catalans,
menys el PP, han donat

suport a la Campanya pels Sedi-
ments. El mateix ha passat a
Madrid, un èxit d’aquesta plata-
forma que vol els sediments al
Delta, i no als pantans.

Francesca
Aliern
ESCRIPTORA

L’escriptora xertolina
ha rebut aquest mes de
febrer un nou home-

natge. Aquesta vegada, a la ter-
cera edició de la Nit de les Muses
que s’organitza a Móra d’Ebre. A
més, en l’acte es va revelar el
nom de la seua nova novel·la.

Carles Luz
ALCALDE DE 

GANDESA I 

VICEPRESIDENT DE

L’AMEC

L’Associació de Munici-
pis Eòlics de Catalunya
(AMEC) confia que

aquest mes de març s’aprovarà al
Parlament la creació del nou
cànon eòlic, en la línia del que ja
funciona a Galícia, les dues Caste-
lles i la Comunitat Valenciana.

Teresa
Moliné
ALCALDESSA

DE VILALBA

DELS ARCS

El govern de Vilalba ha
decidit retirar el monòlit
franquista que hi ha a la

plaça, sense haver de fer  la con-
sulta ciutadana que havien pre-
vist inicialment. Una decisió amb
fermesa i tranquil·litat, que pre-
nen sense voler ferir ningú.

Joan 
Rovira
CANTANT

El cantautor de Ca-
marles ha estrenat ja el
seu nou videoclip, ‘En-

cara tenim temps’, primer tema
del disc que surt publicat ara al
març. De fet, el proper 25 de
març presentarà el disc en un
concert a l’auditori de Tortosa.

SET ANYS després de l’a-
provació d’una llei de Vegue-
ries que no s’ha pogut
aplicar, el Parlament ha apro-
vat aquest mes de febrer la
creació de la vegueria del Pe-
nedès, en els darrers anys
potser més reivindicada que
la mateixa vegueria de l’E-
bre. Siga com siga, la Gene-
ralitat continua enfortint el
seu procés de descentralitza-
ció a les Terres de l’Ebre, i en
poques setmanes s’acabaran
les obres del nou edifici del
carrer Montcada, a Tortosa.

EL NOU EDIFICI de la Ge-
neralitat, a més, suposarà un
revulsiu important per al

nucli antic de Tortosa. Tot se-
guit, el Departament de Jus-
tícia ha de començar les
obres del nou Palau Judicial,
al solar del carrer de la
Mercè. La previsió és que les
obres puguin començar en-
guany, perquè el nou Palau
de Justícia puga ser una rea-
litat durant el 2019.

A MÉS, durant aquest mes
de febrer també s’ha confir-
mat que Tortosa tindrà una
de les oficines de la nova
Agència Tributària de Cata-
lunya (ATC). En aquest cas,
l’oficina de la hisenda pròpia
s’ubicarà a la rambla Cata-
lunya, al barri de Ferreries.

EL 4 DE MARÇ la plata-
forma Trens Dignes ha con-
vocat una nova acció de
protesta a Móra la Nova. Es
farà a l'estació de tren del
municipi per denunciar la si-
tuació de la línia R15, "les di-
verses mancances i greuges

que arrossega", els horaris
amb retards inclosos (de fins
a 150 minuts al dia) i la falta
de combois i freqüències.
També es tornarà a reclamar
la creació de l'Autoritat Te-
rritorial de Mobilitat (ATM)
de les Terres de l'Ebre.
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UN PAS ENDAVANT no pot su-
posar mai una pèrdua d'un ser-
vei essencial. El que és bo per
Amposta ho ha de ser sempre,
sobretot, per al dia a dia dels am-
postins i ampostines. Els grans
dibuixos sobre el plànol i els
acords estratègics que assumeixi
l'Ajuntament s'han de traduir en
millores en la vida quotidiana de
tots vosaltres. 

PER QUÈ DIC AIXÒ? Doncs
perquè l'acord que va permetre
la construcció de la nova estació
d'autobusos, totalment necessà-
ria, no havia d’haver comportat la
pèrdua o la limitació d’un servei
com és la supressió de parades
del bus en llocs tant cèntrics i es-
tratègics com és la de l'Avinguda
Catalunya, entre d’altres. No és
raonable. Fidels, com sabeu, des
del primer dia a estar amatents a
peu de carrer compartint vivèn-
cies i anhels, des del grup socia-
lista hem pogut comprovar com
molts veïns, sobretot pensant en
les persones grans i els ciutadans
amb mobilitat reduïda, ens pre-
guntaven sobre quan es tornaria
a posar en servei aquesta parada

del bus i altres, que els facilitava
el transport interurbà. 

CREC, i així ho hem transmès al
ple i per tant a l'alcalde i a l'equip
de Govern, que cal iniciar amb
urgència contactes amb l'em-
presa adjudicatària del servei a fi
i efecte de restablir aquesta ne-
cessària parada de bus i d’altres
que teníem. Si l'alcalde i els seus
regidors fan la feina que els toca
fer, estic segur que recuperarem
ben aviat aquest servei perquè no
hi ha cap dificultat objectiva, ni
cap cost econòmic addicional,
que ho impedeixi. En cas contrari
tingueu la seguretat que el grup
socialista i aquest que us parla
serem constants a l’hora d’exigir
a l'equip de Govern que assu-
meixi les seves responsabilitats i
puguem recuperar aquesta pa-
rada i d’altres tant útils i que Am-
posta mai hauria d'haver perdut. 

EN TOT CAS aquest tema, així
com d’altres com la neteja de la
ciutat que continua estan tant
bruta com fa dos anys, o la falta
de planificació dels equipaments
públics que volem i necessitem, o

les constants apagades de l’enllu-
menat públic, en moltes zones de
la ciutat, per la falta de manteni-
ment, o la manca de professio-
nals especialistes a l’hospital i el
que és més greu, no hi ha un pro-
jecte global clar i ambiciós de cap
a on ha d’anar l’Amposta del
segle XXI ens confirma en la con-
vicció cada cop estesa i compar-
tida que ens cal un canvi real. Un
canvi que molts ampostins i am-
postines de bona fe van dipositar
en l'actual alcalde i el seu equip
de Govern i que poc a poc estan
malbaratant l'enorme dipòsit
d'il·lusió que van generar a les
darreres eleccions municipals. El
canvi promès s'ha convertit en un
recanvi o, més exactament, en la
continuïtat dels hàbits de la vella
política consistent en fer de por-
tes endins dels despatxos i no a
peu de carrer, escoltant la veu
dels ciutadans, que és com nosal-
tres entenem que s'ha de gestio-
nar l'Ajuntament que no és res
més que un instrument de trans-
formació al servei de tots els
veïns d'Amposta. 

MALGRAT tot us vull transmetre

un missatge de confiança en el
futur perquè estic absolutament
convençut dels enormes poten-
cials d'Amposta que, en bona
mesura, encara estan per desen-
volupar. 

SÍ, PODEM créixer més i millor,
generant nous llocs de treball es-
tables i ben remunerats. Podem,
sobretot, posar tota la maquinària
de l'Ajuntament al servei de la
ciutadania i informant de totes
les iniciatives que s'impulsen des
de la casa gran. Si ho féssim la
parada de bus de l'Avinguda Ca-
talunya i d’altres propostes que
hem portat a l’ajuntament ja se-
rien operatives. Ens cal, especial-
ment, creure'ns les nostres
capacitats. Som la gran ciutat em-
prenedora de les Terres de l'Ebre,
amb ampostins i ampostines ho-
nestos i laboriosos que saben el
que és treballar de valent sense
que ningú et regali res. Si som ca-
paços d'articular un projecte il·lu-
sionant per la nostra ciutat i
traduir en vots aquesta voluntat
popular a favor del canvi real,
l'Amposta que somiem ha de ser
una ciutat imparable. 

No podem perdre el bus, 
ni tantes altres coses

La partida pel referèndum 
L’APROVACIÓ dels pressupos-
tos, la judicialització del procés so-
biranista, el fracàs de l’operació
diàleg i l'arribada a la fase final de
concreció de la proposta de refe-
rèndum o referèndum fan inevi-
table el xoc de trens entre
Catalunya i l'Estat espanyol. El sí
de la CUP als pressupostos de
Junts pel Sí facilita el full de ruta
d'un govern  que ja no té més ex-
cuses per dilatar el procés. Un su-
port que condiciona els
pressupostos al referèndum i que
no està exempt de contradiccions
dintre de l’esquerra independen-
tista. Les posicions de la CUP i la
mobilització popular (com la de la
comunitat educativa) han arrencat
algunes concessions socials; però
són cessions insuficients per re-
vertir les retallades convergents
dels darrers 5 anys. Així, els pres-
supostos no han abordat la neces-
sària reforma fiscal progressiva
per gravar més a qui més té i es-
tablir un canvi de model favorable
a la majoria social. Uns pressu-
postos continuïstes que no són els
més socials de la història i que fan
olor a Convergència. 

EN UN PAS més en la judicialit-
zació de la qüestió catalana ha co-

mençat amb un gran ressò medià-
tic, -també internacional-, el judici
contra Artur Mas, Joana Ortega i
Irene Rigau acusats de desobe-
diència i prevaricació com a res-
ponsables de l’organització del
procés participatiu del 9N. Posar
les urnes mai pot ser delicte, tam-
poc en el cas del multi-referèn-
dum organitzat a Catalunya per
desenes d’activistes de movi-
ments socials que l’anterior go-
vern de Mas va criminalitzar i
perseguir. No obstant i sense obli-
dar el cas de Francesc Homs, el ju-
dici que pot accelerar els
esdeveniments és el de Carme
Forcadell, segona autoritat política
de Catalunya. El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) in-
vestiga si la presidenta va cometre
un delicte de desobediència en
permetre el debat i votació al Par-
lament de les conclusions de la
comissió del procés constituent.
Unes actuacions que diuen molt
poc de la democràcia espanyola
mentre el nivell d’impunitat de la
corrupció és escandalós. 

UN COP FRACASSADA l’opera-
ció diàleg comença l’operació pre-
cinte com a resposta del govern de
Rajoy al full de ruta sobiranista

que exigeix un tracte bilateral
amb el govern de l'Estat, tal i com
es va escenificar amb l'absència
de Puigdemont a la Conferència
de Presidents autonòmics.
Aquesta operació diàleg només
ha servit per constatar la negativa
dels populars a negociar la possi-
bilitat de realitzar un referèndum,
alhora que per teixir aliances
entre els de Rajoy amb les autode-
nominades forces constituciona-
listes com el PSC i/o, sobretot,
Ciutadans amb Inés Arrimades
com interlocutora. Precintar esco-
les, treure les competències en
Educació i amenaçar fins i tot amb
suspendre l’autonomia aplicant
l’article 155 de la Constitució es-
panyola són les mesures coerciti-
ves que els populars estudien per
evitar el referèndum. “Una res-
posta ferma i proporcional al des-
afiament de Puigdemont” són les
paraules textuals dels portaveus
de l’executiu popular. 

MENTRESTANT,els i les 72 dipu-
tades independentistes del Parla-
ment continuen treballant en la
concreció de les lleis de “descon-
nexió”: la llei de transitorietat ju-
rídica, -que definirà Catalunya
com una “república de dret, de-

mocràtica i social”-, la de l'hisenda
pròpia i la de la seguretat social.
Unes lleis que estan supeditades
a la pantalla actual del referèn-
dum i de com portar-lo a terme
per a que sigui efectiu. L'amplia-
ció de les aliances a la resta de
l'Estat i la internacionalització del
procés són imprescindibles per
exercir el dret a decidir, però
també ho és fer net i acabar amb
l'ombra de la corrupció que es-
quitxa a una part del govern vin-
culat a l’antiga Convergència i el
seu finançament. 

L’APOSTA per el “referèndum o
referèndum” proclamada per
Puigdemont, recolzada pel govern
català i els seus socis de la CUP i
sempre defensada per l’amal-
gama que conforma En Comú
Podem s’està articulant a través
del Pacte Nacional pel Referèn-
dum. Un Pacte amb el suport
d’una amplia majoria parlamen-
tària i de desenes d’entitats de la
societat civil on s’ha consensuat
un manifest que es basa en el fet
que Catalunya és una nació i en
què el marc jurídic espanyol per-
met una consulta d’autodetermi-
nació. El govern de Catalunya
reitera que el referèndum serà

vinculant, des d'En Comú Podem
s’exigeix que sigui efectiu i amb
garanties per no repetir un 9N i el
govern central refusa negociar.
Una situació que comporta de
facto a que les relaciones entre
Catalunya i l'Estat entrin en una
nova fase de confrontació entre le-
galitats i legitimitats. 

LES CARTES estan damunt de la
taula i la partida arriba a un dels
seus punts àlgids on la causa con-
tra Forcadell, actualment en fase
d’instrucció, pot fer precipitar el
desenllaç. Referèndum al setem-
bre o avançament del mateix si hi
ha inhabilitació de la presidenta
del Parlament són les opcions de-
fensades pel govern de Junts pel
Sí i per la CUP. No obstant, no
podem oblidar la possibilitat
d'una tercera opció, la via defen-
sada pel tinent batlle de Barce-
lona, Jaume Asens, que proposa
celebrar el mateix dia unes elec-
cions i el referèndum. Sigui l’op-
ció que sigui, cal tenir clar que no
es pot deslligar el dret a decidir de
la justícia social i que la mobilitza-
ció popular continuarà sent tan
necessària com imprescindible
per defensar i exercir totes les so-
biranies. 

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL 
PSC D’AMPOSTA

JESÚS GELLIDA. POLITÒLEG
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LES OBRES de reforma del
pont de l’Estat estan donant
molt de què parlar en els da-
rrers mesos, però una cosa
que han evidenciat ha estat
l’important problema de via-
litat que pateix la ciutat i això
ha tornant a posar damunt la
taula el que nosaltres sempre
hem defensat: la imperiosa
necessitat de construir el ter-
cer pont a Tortosa. Un pont,
ara més que mai, just i neces-
sari.

CREC que el propi Ferran Bel
no podia arribar a pensar mai
que fos ell qui tornés a posar
de palès la tàcita reivindica-
ció de la ciutadania de la
construcció del tercer pont i,
curiosament, tot i que ell ho
ha volgut obviar i amagar al
llarg del seu mandat, ara ho
ha tret a la llum.

NOSALTRES hem reivindicat
i hem insistit sempre que Tor-
tosa no pot oblidar la neces-
sària construcció del tercer
pont entre Remolins i el nord
del barri de Ferreries. Un
pont que recull el Pla d’Orde-
nació Urbana Municipal
(POUM), aprovat el 2007 pel
propi Bel, tot i que no se l’ha
cregut mai. Aquest POUM,
redactat durant el govern so-
cialista, recull un model de
ciutat basat en l’equilibri, la
nova vialitat, la transformació
interior, tant del centre histò-
ric com dels terrenys de
Renfe, i la distribució estratè-
gica dels grans equipaments i

de les principals peces que
s’han d’incorporar al procés
urbanístic, entre les que hi
són l’horta de Pimpí, amb el
pavelló firal, del que en cele-
brem 10 anys, el nou pont i
un nou parc urbà a l’horta de
Jesús, que comuniqui amb el
nord de Ferreries.

AQUESTES accions perme-
trien a Tortosa refermar el seu
paper de capitalitat en dispo-
sar d’una connexió al nord de
la ciutat que facilités l’accés a
la C-12, permetent descon-
gestionar el trànsit de ca-
mions per dintre de la ciutat,
tornant-li el sentit de via rà-
pida a una C-12 que el govern
ja s’ha encarregat de treure-
li, en voler domesticar-la so-
terrant-la en comptes de
desdoblar-la. Però tothom
sabem que Bel no ha estat
capaç de resoldre cap dels
problemes viaris que afecten
el nostre territori, tal i com
s’ha pogut veure clarament
amb el tema de l’A-7 i l’N-
340.

I ÉS QUE ÉS EVIDENT que
els problemes de vialitat són
inherents al govern de Bel. El
caos circulatori que estan
provocant les obres del pont;
les poques mesures per solu-
cionar-los, tot i haver estat re-
clamades reiteradament pel
nostre grup; el clam unànime
de la ciutadania, que cada dia
ha de suportar monumentals
retencions, que els fan arri-
bar tard als col·legis i al tre-

ball, petits accidents i conti-
nus inconvenients; la manca
de confiança en la pròpia po-
licia local, fins el punt  que un
regidor del govern va dir en
un mitjà públic, com és Ràdio
Tortosa, que si es posava po-
licia per controlar el trànsit
encara era pitjor; o les igno-
rades queixes dels comer-
ciants que, no tenint prou
amb patir els problemes de la
crisi, han de suportar una da-
vallada de vendes a causa de
tots aquests inconvenients.
Tot això denota clarament la
manca d’un idea global de
ciutat que ha fet que el go-
vern es llenci a dur a terme
les obres del pont i a tancar al
trànsit la plaça d’Espanya
sense un pla de vialitat, sense
un pla de millora urbana i
sense tenir en compte el dia
dia de la ciutadania, tot cre-
ant-ne problemes en comptes
de solucionar-los.

PER AIXÒ cal apostar decidi-
dament pel nou model urbà
que permet el POUM i que
Bel no ha desenvolupat, es-
coltar el clam de la ciutadania
i reivindicar de nou la cons-
trucció del tercer pont a Tor-
tosa. Una infraestructura del
tot necessària, que aporti
noves connexions al nord de
la ciutat unint l’horta de
Pimpí amb el parc urbà de l’-
horta de Jesús i el nord de Fe-
rreries; que potenciï el paper
de Bítem com a important
centre de la indústria agroali-
mentària; que serveixi per

pacificar el trànsit i que ajudi
a incrementar l’activitat eco-
nòmica i a refermar la capita-
litat de Tortosa.

CAL, de manera immediata,
posar-se mans a l’obra i de-
manar a les administracions
que correspongui que facin
allò necessari per tal de que
el tercer pont sigui una reali-
tat. Amb les obres del pont de
l’Estat portem gastats més
d’un milió i mig d’Euros que
haurien estat millor invertits
en impulsar la construcció
del nou pont i ens haguessin
evitat el caos en què està su-
mida Tortosa en aquests mo-
ments.

DES DEL PSC continuem tre-
ballant per recuperar la idea
de què Tortosa sigui una ciu-
tat oberta per a tots i totes,
que es preocupa pel dia a dia
dels seus ciutadans i ciutada-
nes, dels seus neguits i de les
seves necessitats. Treballant i
lluitant per la ciutat que vam
dibuixar durant els vuit anys
de govern de progrés, que
vam deixar plasmada en un
POUM que no s’ha desenvo-
lupat com caldria i que ha de
tornar a ser la ciutat de les
oportunitats. Nosaltres
tenim clar com hem de redi-
buixar Tortosa per al futur,
amb una visió global, cosa
que Bel no ha --assumit; per
això lluny re  soldre els pro-
blemes i el dia a dia de la
ciutat en crea de nous.  #Re-
DibuixemTortosa. 

El nou pont, just i necessari, 
ara més que mai

HONORABLE conseller de
Salut, Sr. Antoni Comín, mala-
ment comencem. 

MALAMENT comencem se-
gurament no és la millor ma-
nera de començar una carta. El
dia 1 de febrer vostè va fer una
visita al territori i la premsa
local li recull unes declara-
cions en les quals parla que
s’està treballant en la creació
d’una nova xarxa hospitalària
de les Terres de l’Ebre. El ma-
teix mitjà, el setmanari l’Ebre,
atribueix al delegat del Govern
de la Generalitat, Sr. Xavier Pa-
llarès, la frase “no trigarem a
tindre un consorci sanitari pú-
blic de les Terres de l’Ebre”. 

TOTES aquestes declaracions
han causat un cert enrenou, i
ens ha recordat el creat fa uns
anys a Lleida, territori de po-
nent amb el que compartim
moltes coses a part de l’aigua
que ens rega… 

DES DE LA UGT de les Terres
de l’Ebre entenem que aquestes
no són les formes d’encetar la
recerca del model sanitari del
nostre territori ni les que aju-
den a generar la tranquil·litat
que necessiten els professionals
del sector. 

ESTEM PARLANT dels hospi-
tals però potser una xarxa pú-
blica integral hauria de comptar

amb totes les altres peces bàsi-
ques de la sanitat pública. 

CREIEM QUE, com a interlocu-
tors socials hauríem d’estar
consultats i informats abans de
llençar un globus sonda com el
que vareu llençar l’altre dia.
D’altra banda, l’experiència ens
diu que el fet de deixar anar
d’aquesta manera un globus
sonda pot voler dir que no es té
ni idea del que s’ha de fer. Si fos
així, millor que us plantegeu di-
mitir. 

LI  VOLEM recordar que, tal
com han actuat, si no rectifi-
quen, el conflicte està garantit
entre usuaris, proveïdors, treba-

lladors i el model a plantejar.
Hem de garantir un model sa-
nitari integral de qualitat que
asseguri una xarxa pública efi-
cient, igual que hem de garantir
el respecte a les condicions la-
borals dels treballadors i les tre-
balladores. 

PER ACABAR només dir-li
que seria bo que els agents so-
cials poguéssim tenir tota la
informació i alhora poder par-
ticipar en la elaboració del
model i, si és així, per la nostra
part els assegurem que hi
haurà la màxima col·laboració
per trobar fórmules de con-
sens i que estalviïn conflictes
innecessaris.  

VALENTÍ MARÍN
SECRETARI GENERAL
DE LA UGT 
A LES TERRES 
DE L’EBRE

Carta oberta al conseller de Salut

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL 
PSC DE TORTOSA
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LA CUP I LA PLAÇA D’ESPANYA
EL CUPAIRE Xavier Rodríguez ha va-
lorat positivament el tancament de la
plaça de l’Ajuntament als vehicles, ja que
considera que la nova zona de vianants
serveix per pacificar el trànsit al centre
de Tortosa. Amb tot, durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre, el portaveu de la
CUP va afegir-hi que caldrà veure com
funciona la mesura durant els propers

mesos. Quant al possible canvi de nom,
Rodríguez va garantir que la CUP presen-
tarà una moció perquè abans de final del
mandat es puga canviar el nom de l’ac-
tual plaça d’Espanya, i que aleshores ja
es veurà quin és el paper que juga ca-
dascú. Una referència al grup de CiU,
amb qui el regidor de la CUP ja va tenir
una enganxada per aquest tema. G.M.

L'Ajuntament de Tortosa ha
obert el calendari per a la rea-
lització dels seus primers pres-
supostos participatius. El
govern municipal ha previst
una partida de 150.000 euros,
dels quals 130.000 correspon-
dran a actuacions a realitzar a
Tortosa ciutat, 10.000 al poble
dels Reguers, i 10.000 més a Vi-
nallop. Els residents de les
EMD de Bítem, Campredó i
Jesús també podran fer propos-
tes i votar inversions, però no
s’ha inclòs una partida especí-
fica per respectar al seu àmbit
competencial. 
Aquest 2 de març, a partir de les
20 hores, al Teatre Auditori
Felip Pedrell es farà una presen-
tació pública on s'informarà i es
donarà el tret de sortida oficial
del procés. Les propostes po-
dran fer-se entre el 6 i 17 de
març, mitjançant formularis
que es distribuiran als princi-
pals equipaments municipals, i
que hauran de presentar-se
emplenats a l'Ajuntament de
Tortosa o a les oficines munici-
pals dels pobles. També podrà

fer-se telemàticament al web
tortosa.cat. 
Una vegada finalitzat el termini
de presentació de propostes, es
farà almenys una sessió de
debat ciutadà. Tot seguit, els ser-
veis tècnics municipals faran
una valoració tècnica i econò-
mica de les propostes que s'aca-
baran sotmetent a votació per
part de la ciutadania. L'Ajunta-
ment de Tortosa donarà a conèi-

xer les propostes que finalment
es porten a votació distribuint
una butlleta on es podran mar-
car un màxim de 3 actuacions.
Podran votar totes aquelles per-
sones empadronades i majors
de 16 anys a data 31 de desem-
bre de 2016. El termini per votar
les propostes començarà el 28
d'abril i es podrà fer en el marc
d'Expoebre, en un estand dis-
senyat especialment, fins al dia

1 de maig. Del dimarts 2 al dis-
sabte 6 de maig, la ciutadania
podrà votar a l'Ajuntament de
Tortosa i a les oficines munici-
pals dels pobles. Finalitzat
aquest termini, s'informarà de
les propostes que han estat es-
collides majoritàriament. L’al-
calde, Ferran Bel, va fer una
crida a la participació i va dir
que la voluntat és executar les
obres durant aquest 2017. 

150.000 euros, a votació
Les propostes dels primers pressupostos participatius de

l’Ajuntament es podran fer entre els dies 6 i 17 de març
El govern municipal fa una crida a la participació i 

habilitarà un estand especial a l’Expoebre per votar

Un moment de la presentació dels pressupostos participatius de Tortosa. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

Tard i malament,
segons Movem

Movem Tortosa ha celebrat
que, després d’anys de recla-
macions per part de l’oposi-
ció, el govern municipal de
CiU i ERC tiri endavant uns
pressupostos participatius i
reconegui que és una eina
positiva. Amb tot, des de
Movem han denunciat que
aquests pressupostos partici-
patius es duran a terme sense
cap diàleg ni consens previ
amb els grups de l’oposició.
També creuen que 150.000
euros és una quantitat total-
ment insuficient per una ciu-
tat com a Tortosa. De fet, el
portaveu de Movem Tortosa,
Jordi Jordan, ha assenyalat
que aquesta partida només
representa el 3,7% de les in-
versions previstes en els
comptes per al 2017, molt per
sota del 10% que pobles més
petits destinen als pressu-
postos participatius. Jordan
també ha criticat la metodo-
logia, que no es puguin votar
les propostes per internet o
en cadascun dels barris de la
ciutat, i també que no s’hagi
concretat una línia estratè-
gica a seguir a partir dels
pressupostos participatius.
Així, Movem Tortosa farà
arribar al govern les seves
propostes per la millora dels
pressupostos participatius. A
banda, Jordan ha avançat que
en el proper ple ordinari a
l’Ajuntament Movem pre-
sentarà una moció per a la
creació d’un protocol d’ac-
tuació abans d’iniciar qualse-
vol obra, després de rebre
una “allau de queixes”.  

Cinta Bonet
TORTOSA

PARTICIPACIÓ 
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Tortosa tindrà un nou Palau de
Justícia el 2019: el conseller de
Justícia, Carles Mundó, va
anunciar l’1 de febrer que les
obres ja s’han licitat, i que el
proper més de juny es comen-
çarà a treballar en el solar del
carrer de la Mercè, just al da-
vant de l’antic edifici dels Jut-
jats. L’actuació suposarà una
inversió de 6 milions d’euros.
Mundó va recordar que l’edifici
respon a una reivindicació his-
tòrica, que s’ha allargat “més
del que seria desitjable”. Els
cinc jutjats de primera instància
i d’instrucció ocuparan les ins-
tal·lacions del nou edifici, junta-
ment amb el jutjat de guàrdia, el
registre civil, els serveis foren-
ses de l’Institut de Medicina
Legal de Catalunya i una zona
de detinguts. Mundó va desta-
car que el conjunt dels jutjats
disposarà de pràcticament el
doble d’espai que fins ara. 
De fet, els jutjats penals que hi
ha actualment al carrer Comerç
de Ferreries es traslladaran cap
a l’edifici antic, on compartiran
espai amb la Fiscalia. Per la seva
part, les instal·lacions actuals
del penal, a l’antiga comissaria
dels Mossos d’Esquadra, es
convertiran en l’Arxiu Judicial.
Mundó també va detallar que
l’edifici del Palau de Justícia
està dissenyat per al desenvolu-
pament de la nova oficina judi-
cial. 
Per la seua banda, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va remarcar
que el projecte no només per-
metrà millorar les instal·lacions
judicials, sinó també poder ur-
banitzar tot l’entorn, un de les
zones més degradades del nucli

antic. Així, les obres també in-
clouen la reurbanització de la
plaça dels Estudis i d’una pla-
ceta annexa al carrer Sant Felip
Neri. Aquests espais públics
faran de nexe entre els dos edi-
ficis i formaran part del nou pol
judicial de Tortosa.

‘La cirereta del nucli antic’
En aquesta línia, la regidora
d’Urbanisme de Tortosa, Merit-
xell Roigé, també ha valorat que
la construcció del nou Palau de
Justícia serà la “cirereta del pas-
tís” per a la recuperació del
nucli històric. Durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre, Roigé
va destacar que tant el nou edi-

fici del carrer de la Mercè com
el nou edifici de les delegacions
serviran per impulsar la rege-
neració de la vida al nucli antic.
La regidora va dir que el pro-
jecte també inclou la urbanitza-
ció de la plaça dels Estudis, i
que després caldrà millorar el
mateix carrer de la Mercè i con-
tinuar amb el barri del Castell.
Per la seua banda, el president
de l’Associació de Veïns del
Centre-Nucli Històric de Tor-
tosa, Josep Baubí, va celebrar
l’anunci del conseller de Justí-
cia, Carles Mundó, sobre l’inici
de les obres del Palau de Justí-
cia. Baubí va dir que confia que
es compleixi amb el calendari, i

l’edifici siga una realitat al 2019
alhora que es recupera una
zona força degradada del nucli
antic. En els darrers anys, l’en-
titat veïnal havia reclamat la
construcció de l’edifici judicial i
havia denunciat reiteradament
la situació de degradació del
solar del carrer de la Mercè, tot
reclamant també la seua neteja
i la instal·lació d’una tanca que
millorés la imatge de la zona. 

C.B. / G.M.
TORTOSA

La visita del conseller Mundó per anunciar el projecte del nou Palau de Justícia.  // FOTO: GENERALITAT.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El Palau de Justícia, el 2019
Les obres tenen un cost de 6 milions d’euros 

i haurien de començar durant el mes de juny
La construcció del carrer de la Mercè 

ha de ser un nou revulsiu per al nucli antic

URBANISME

Tortosa crea un
consell assessor
LGTBI i vetllarà
per la igualtat
L'Ajuntament de Tortosa ha
posat en marxa el consell
assessor en polítiques
LGTB, per promoure i ga-
rantir que les persones les-
bianes, gais,
transsexuals/transgènere,
bisexuals i intersexuals  tin-
dran els mateixos drets i
oportunitats que el conjunt
de tota la ciutadania, així
com a viure emparades pels
principis d'igualtat i no dis-
criminació. El consell asses-
sor en polítiques LGTBI
està format per electes, so-
cietat civil i teixit associatiu.
Una de les primeres actua-
cions que es realitzarà és
una enquesta ciutadana, via
telemàtica, que ha de con-
duir a elaborar una prediag-
nosi en base a la qual, entre
altres instruments, es redac-
tarà un pla local LGTBI. A
més, ja s’ha començat a tre-
ballar amb els alumnes de
l’institut-escola Daniel
Mangrané de l’EMD de
Jesús.  C.B.

SOCIETAT

El Festast
comptarà amb
set estrelles 
Michelin
Fira Tortosa ha concretat ja
alguns dels detalls del pro-
grama d'activitats de la 5a
edició de Festast, la Fira Ali-
mentària de les Terres de l'E-
bre, que tindrà lloc els
propers 11, 12 i 13 de març al
Pavelló Firal de Remolins.
Per aquesta edició, s'ha
anunciat la participació de
reconeguts cuiners d'alta
cuina recentment guardo-
nats amb una estrella Mi-
chelin, els quals faran
demostracions obertes a tot
el públic agrupades sota el
títol "Tarda d'estrelles", acti-
vitat que tindrà lloc el diu-
menge 12 de març. Així, ja
està confirmada la participa-
ció de Vicent Guimerà, del
restaurant L'Antic Molí
d'Ulldecona, i de Raúl Re-
sino, del restaurant que
porta el seu nom a Benicarló.
Els acompanyaran altres es-
trelles veteranes com Jeroni
Castell, de Les Moles d’Ull-
decona, i altres xefs de pres-
tigi com ara Miguel Barreda,
Joan Bosch i Arnau Bosch, i
Diego Campos. G.M.

TURISME
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La Federació d’Associacions de
Veïns de Tortosa va reclamar el
23 de febrer la regulació del
trànsit de vehicles entre la ro-
tonda de Soldebre, a la C-12, i la
plaça de les Terres de l’Ebre, més
coneguda com rotonda dels
Nusos. L’entitat veïnal considera
que és la millor fórmula per evi-
tar els col·lapses que es produei-
xen en hores punta a l’eix de
l’Ebre, a causa de les obres del
pont de l’Estat. I és que, des que
al juny del 2016 van començar
les obres, els vehicles que volen
entrar al centre de Tortosa han
de fer-ho pel pont del Mil·lenari,
ja que pel pont de l’Estat només
poden circular per sortir del
nucli antic de la ciutat en direc-
ció al barri de Ferreries. En
aquest sentit, els veïns confien
que les obres del pont de l’Estat
estaran acabades al juliol, tal i
com va apuntar l’alcalde, Ferran
Bel. 
Però mentre les obres no s’aca-
ben, han demanat a l’Ajunta-
ment de Tortosa que la Policia
Local actuï, i si és necessari, amb
el reforç de la unitat de trànsit
dels Mossos d’Esquadra. “Els
Mossos fan controls a les quatre
de la matinada a la rotonda dels
Nusos, i ja està bé, perfecte; però
nosaltres pensem que també po-
drien col·laborar amb la Policia
Local quan a Tortosa hi ha mol-
tes retencions o quan resulta
que hi ha un petit accident”, va
valorar el president de la federa-
ció, Josep Baubí. “Hi ha gent que
fa tard a la feina per culpa de les

retencions”, va assegurar Baubí.
De fet, la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Tortosa va fer
aquesta demanda només dos
dies després d’un accident que
va provocar retencions de més
de mitja hora entre la rotonda de
la plaça Corona d’Aragó (Quatre
Camins) i la rotonda dels Nusos.
L’accident es va produir en hora
punta, poc abans de quarts de
nou del matí, a la rampa d’accés
del pontd el Mil·lenari, en direc-
ció Tortosa centre. La conductora
d’un vehicle va perdre el control,
enlluernada pel sol, i va quedar
encastada a la barana del pont.
La policia Local de Tortosa va re-
gular el trànsit a la plaça de les
Terres de l’Ebre.
D’altra banda, des de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de

Tortosa també van reclamar re-
asfaltar el tram de la C-12 entre
Tortosa i Xerta, i incrementar les
hores i el personal d’atenció als
usuaris al CAP del Temple.

Una solució a l’N-340
Finalment, Baubí també va re-
clamar a la Generalitat i al Mi-
nisteri de Foment que es posin
d’acord d’un vegada per totes
per resoldre la problemàtica de
l’N-340 i concretar què s’ha de
fer amb l’autopista AP-7. De fet,
va denunciar que la Generalitat
té abandonat el territori, pel que
fa a aquest tema. Així, quant a
les darreres informacions que
apunten a les possibles bonifica-
cions del transport de camions
entre el 35% i el 50% del cost
dels peatges i la gratuïtat de

l'autopista per als residents
(veure planes 2 i 3), el president
de la federació veïnal va dir que
ningú havia presentat encara
cap proposta als veïns.  “Que es
posin d’acord el govern de la
Generalitat i el de l’Estat, per
saber què fem amb l’autopista
AP-7 i què fem amb l’N-340”, va
afegir-hi. “Foment sí que ha fet
els seus deures, perquè ja ha fet
les línies contínues i les rotondes
a l’N-340; però la Generalitat ens
té abandonats”, va lamentar
Baubí.  

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

Les obres del pont de l’Estat provoquen retencions de trànsit a l’eix de l’Ebre.  // FOTOS: G.M. / CEDIDA.

Demanen la regulació del
trànsit a l’eix de l’Ebre
La Federació de Veïns reclama presència 

policial entre les dues rotondes de la C-12
Consideren que és la manera d’evitar

col·lapses durant les obres del pont de l‘Estat

Perilla 
l’aparcament
de la plaça dels
Sindicats 

Si res no ho impedeix, aviat
no es podrà estacionar a la
plaça del Sindicats de Tor-
tosa, al barri del Temple. El
Col·legi d’Arquitectes ha de-
manat rescindir, a data 1 de
març, el conveni signat el
2002 que atorgava a l’Ajunta-
ment el dret d’ús del solar on
actualment hi ha l’aparca-
ment, després que el govern
municipal s’hagi negat a
pagar un lloguer mensual de
1.700 euros. Arran d’una
moció del PSC que dema-
nava la millora de la il·lumi-
nació de la mateixa plaça,
l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, va deixar clar que l’A-
juntament no pagarà
aquests diners, i va avançar
que ja s’han fet gestions per
buscar una alternativa. 
En el ple ordinari del mes de
febrer es van portar a debat
fins a vuit mocions, però cap
va prosperar. Així, també es
va tombar la proposta del
PSC per l’adhesió de Tortosa
a la ruta europea del Moder-
nisme. Bel va explicar que
els tràmits ja es van iniciar
l’any 2014, i el tema ha gene-
rat una polèmica entre el
PSC i l’equip de govern que
s’ha allargat durant tot el
mes. Però els moments més
tensos els van protagonitzar
el portaveu de la CUP-Ae,
Xavier Rodríguez, i el porta-
veu d’ERC, Josep Felip Mon-
clús. Rodríguez va carregar
durament contra els republi-
cans després que rebutges-
sin la proposta de la CUP-Ae
per a l’impuls de clàusules
socials en la contractació de
l’administració pública local.
La tensió va continuar en el
debat de la moció per la re-
collida de la brossa, tot i que
en aquest cas dues regidores
d’ERC s’hi van abstenir. 
De la mateixa manera, tam-
poc es van aprovar les mo-
cions de Movem Tortosa per
impulsar el mercat munici-
pal i per tirar endavant un
pla de xoc de millora del
centre-nucli antic. Un pla de
xoc que, entre d’altres mesu-
res, proposava suprimir les
places de zona blava al vol-
tant de l’estació de Renfe.
També es van rebutjar les
mocions del PP per obrir
una línia d’atenció ciutadana
al Whatsapp i per crear na
comissió de seguiment dels
contractes municipals exter-
nalitzats. C.B. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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La Cala 
recupera 1,22
milions de l’IVA
no reclamat
L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar podrà recuperar 1,22 mi-
lions d’euros en concepte de
devolucions de l'IVA que la
societat municipal La Cala
Gestió, investigada judicial-
ment en el cas Efial, no va re-
clamar per factures pagades
entre els anys 2012 i 2015. L'A-
gència Tributària ha comuni-
cat a l'actual govern que
accepta la reclamació efec-
tuada fa un any pel retorn de
l'impost i que afecta cente-
nars de factures, a excepció
de les abonades a la consul-
tora Efial, encarregada de la
gestió de la societat i investi-
gada també en el cas, davant
l'existència de possibles irre-
gularitats. A la pràctica, però,
el consistori, que acumula un
deute de 46 milions d'euros,
només podrà recuperar poc
més de la meitat del que se li
ha reconegut. I és que la re-
clamació ha fet emergir
també 561.000 euros en IRPF
pendent de les factures de
lloguer de la residència d'avis
que La Cala Gestió no va
pagar a Hisenda durant el
mandat anterior, i que ha
d'assumir ara l'Ajuntament.
El nou equip de govern –ERC
i Compromís per la Cala-
PSC- havia reclamat a l'A-
gència Tributària, a finals del
passat 2015, el retorn de l'IVA
de centenars de factures abo-
nades per la Cala Gestió des
de l'agost de 2012 i fins aquell
moment. "Anàvem a perdre
una quantitat molt importat
de diners si no ho fèiem", ha
subratllat el tinent d'alcalde
d'Obres i Serveis i Hisenda,
Antoni Espuny.  ACN

B
BAIX EBRE

PAÜLS ACONSEGUEIX COBERTURA 3G
EL NUCLI URBÀ de Paüls ja té cober-
tura de telefonia mòbil 3G gràcies a les
inversions que ha realitzat Telefónica.
L’alcalde de la població, Enric Adell, ha
destacat que l’arribada del 3G millorarà
notablement el dia a dia de la població,
però també les empreses que es dedi-
quen al turisme. De fet, traure Paüls de
la zona d’ombra de la cobertura de 3G
ha estat una de les prioritats de l’actual

govern municipal, ja que fins fa poc amb
prou feines era possible enviar un mis-
satge de Whatsapp, llegir un correu elec-
trònic o veure un vídeo des de Paüls.
Adell creu que la millora de les telecomu-
nicacions és fonamental per a l’economia
del poble, i sobretot per al turisme. De
fet, Paüls és un dels pocs municipis
ebrencs que encara no pot sintonitzar els
canals de la TDT local. G.M.

L'Ametlla de Mar ha aconseguit
rebaixar un milió d'euros del
deute municipal, que actualment
és d’uns 46 milions d’euros. Així
ho va explicar el govern munici-
pal, el 17 de febrer passat, durant
una assemblea oberta a la ciuta-
dania, en què també es va deta-
llar que han renegociat el
pagament de 8 milions de la re-
sidència d’avis, que encara no
funciona. De fet, ajornant el ter-
mini de pagament a 20 anys, l’A-
juntament assumeix un
increment de 2,9 milions en el
cost de la residència. Quant a l’o-
bertura de l’equipament, l’al-
calde va dir a Canal 21 Ebre que
confia que el nou pressupost de
la Generalitat permeti un acord
amb l’empresa que té adjudi-
cada la gestió de la residència,
construïda per l’Ajuntament i
amb 120 places disponibles. 
El republicà Jordi Gaseni també
va informar de l’acabament de
noves auditories a l'empresa
municipal La Cala Gestió, impli-
cada en l'anomenada operació
Térmyca amb origen a la investi-
gació per corrupció a Torredem-
barra, i en la qual l'exalcalde, el
convergent Andreu Martí, va ser

detingut el juliol passat. Gaseni
va afirmar que les auditories
constaten que la gestió era irres-
ponsable, i que ara portaran la
informació als jutjats i a la Sindi-
catura de Comptes. L’alcalde
també va recordar que l’Ajunta-
ment es personarà en la causa de
l’operació Térmyca com a acusa-
ció particular. 

Auditoria externa
Per la seua banda, el grup muni-
cipal del PDeCAT va emetre un
comunicat per recordar que, des

de l’inici de l’actual mandat, ha
reclamat la realització d’una au-
ditoria externa. “Perquè es pugui
conèixer, de manera objectiva, el
veritable deute de l’ajuntament i
d’aquesta manera poder aplicar
mesures correctores per a la seva
rebaixa”, han dit des del PDe-
CAT, tot recordant que ERC
també portava la realització de
l’auditoria en el seu programa
electoral.  “Pensem que la nega-
tiva a la realització d’aquesta au-
ditoria s’explica per l’estratègia
del govern d’anar explicant a la

ciutadania que la gran gestió del
nou equip de govern, any rere
any,  ha permès baixar substan-
cialment el deute”, ha afirmat
Joan Pere Gómez, que també ha
acusat el govern municipal de
descuidar la promoció econò-
mica per afavorir el comerç i el
turisme, “pilars del municipi”. 

L’Ametlla de Mar rebaixa el deute
POLÍTICA

El consistori renegocia els pagaments pendents de la
residència, que continua tancada amb 120 places buides

Gustau Moreno
L’AMETLLA DE MAR

Un moment de l’assemblea informativa del 17 d’octubre passat. // FOTO: CEDIDA.

El govern del republicà Jordi Gaseni assegura que 
l’endeutament municipal és ara d’uns 46 milions d’euros

Mira el
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aquest
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L’Ajuntament d’Amposta vol
executar de manera immediata
la reforma del mercat munici-
pal, que presenta diverses pato-
logies a les estructures del
sostre. El ple de l’Ajuntament
d’Amposta va aprovar una mo-
dificació d’una operació de crè-
dit de 2016 per finançar aquesta
reforma. La idea inicial de l’A-
juntament era pagar aquestes
obres amb la venda d’uns te-
rrenys municipals, però l’equip
de govern d’Esquerra Amposta
s’ha vist obligat a tirar enrere en
trobar-hi un dipòsit d’aigua que
s’ha de traslladar. Una obra que
es pagarà amb la venda d’a-
quests mateixos terrenys. En tot
cas, l’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, va assegurar que la re-
forma del mercat s’executarà
amb rapidesa amb la previsió
que estigui enllestida abans del
proper mes de novembre. La
portaveu de CDC, Isabel Ferré,
va manifestar el seu desacord
en la modificació del pressupost
quant tot just es van aprovar els

comptes per al 2017. Segons
Ferré era evident que la reforma
del mercat no es podia finançar
amb la venda d’uns terrenys. A
més, va dir que la modificació
del pressupost es feia perquè
s’ha vist que la venda d’aquests
terrenys no és segura. 

A
AMPOSTA

CATALOGACIÓ DEL FONS MUNICIPAL
LA REGIDORIA d'Ensenyament i Cul-
tura de l'Ajuntament d'Amposta ha iniciat
la revisió del fons d'art municipal amb
l'objectiu d'identificar i catalogar totes les
obres d'art. Ho fa a través d'un dels
joves que s'ha contractat dins del pro-
grama Joves en Pràctiques.  En una pri-
mera fase el que s'ha fet es traslladar el
fons d'art que hi havia als baixos de la
Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó al

magatzem de Lo Pati.  D'altra banda,
s'estan inventariant tots els quadres i es-
cultures que hi ha a tots els edificis mu-
nicipals i també als espais públics
d'Amposta, una tasca que no es feia des
de l'any 2004 quan el Museu de les Te-
rres de l'Ebre va realitzar aquesta acció
a tota la comarca del Montsià. Llavors es
van catalogar unes 200 obres. Ara se
n'han identificat fins a 400.  C.B.

Amposta vol tenir enllestida la
reforma del mercat al novembre
El ple de l’Ajuntament va aprovar una modificació de

crèdit per finançar la reforma del sostre de l’edifici
També es va aprovar protegir l’antic col·legi de les

Monges i declarar-lo Bé Cultural d’Interès Local

Protecció del
col·legi de les
monges

Cinta Bonet
AMPOSTA

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta va aprovar de-
clarar de manera definitiva
l'antic col·legi de les Mon-
ges com a Bé Cultural d'In-
terès Local (BCIL). Es tracta
d’un edifici de planta regu-
lar en forma de “U”, amb
un pati interior. L’edifici
data de principis del segle
XX i compta amb una esca-
linata amb art floral. Per tal
d’evitar el seu enderroc,
l’equip de govern d’Esque-
rra Amposta es va fixar
com a objectiu protegir
aquest edifici emblemàtic i
singular. La protecció
només afecta l’edifici origi-
nal i no les ampliacions
més recents que es van fer
als seus laterals. “Si l'ad-
quirim, podrem enderrocar
la part més nova de cons-
trucció, sobre la qual no hi
ha cap tipus de protecció i
deixar a la vista la part més
antiga, perquè tota la ciuta-
dania en pugui gaudir”, va
avançar el regidor d'Obres,
Urbanisme i Activitats,
Tomàs Bertomeu, qui va
detallar que la voluntat és
donar valor a l’edifici i
crear un nou atractiu turís-
tic a la ciutat.
El protaveu del PSC, Fran-
cesc Miró, va recordar que
des de l’inici del mandat
que els socialistes recla-
men l’adquisició de l’edi-
fici.

URBANISME

Cinta Bonet
AMPOSTA

Restablir la parada de bus
El portaveu del PSC, Fran-
cesc Miró, va celebrar que el
plenari aprovés per unanimi-
tat la moció presentada per al
restabliment de la parada de
bus de l’avinguda Catalunya.
Els socialistes consideren
que aquesta parada de bus
situada en un punt estratègic

i cèntric de la ciutat seria
molt útil sobretot per a les
persones grans o amb mobi-
litat reduïda. Miró també va
fer un prec perquè es millori
l’estat dels solars que els pro-
pietaris cedeixen a l’Ajunta-
ment per al seu ús com
aparcaments. 

L’interior del mercat municipal d’Amposta. / FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.
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AMPOSTA 

7.000 tastos de Carxofa
La XXII Festa de la Carxofa d’Amposta va

repartir més plats i varietats que mai
11 restaurants participen en les jornades

gastronòmiques fins al 19 de març

GASTRONOMIA

Amposta
destinarà 1,16
milions d’euros
a ocupació

L'Ajuntament d'Amposta
destinarà aquest 2017 més
de 1,16 milions d'euros a
polítiques actives d’ocupa-
ció. D’aquests, més de
970.000 euros provenen de
set programes diferents
impulsats pel Servei d’O-
cupació de Catalunya
(SOC), mentre que 192.000
són de recursos propis de
l'Ajuntament i es destina-
ran a crear els plans socials
propis. Segons l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs,
aquest pressupost repre-
senta un 20% més respecte
el que es va destinar el
2016. Tomàs va detallar que
actualment a Amposta hi
ha 1.500 aturats i que l’A-
juntament farà tot el que
possible per intentar aju-
dar a quanta més gent mi-
llor i col·locar-la en
empreses privades. En
aquest sentit, Tomàs va as-

senyalar que durant l'any
més de 200 persones aca-
baran tenint un contracte
temporal gràcies a aquests
diferents plans d’ocupació.
A tall d’exemple dels 20
joves que al 2016 van parti-
cipar al programa Fem
Ocupació per a Joves, 17
continuen treballant a la
mateixa empresa, i dels 55
que van participar a Joves
per l'Ocupació, 50 van
aconseguir un contracte la-
boral.
D’altra banda, l’àrea de Po-
lítiques Actives d’Ocupa-
ció estrena logotip i marca.
El disseny d’aquesta nova
imatge corporativa de l’à-
rea l’ha realitzat Adrià
Merín, un dels joves
dissenyadors que ha con-
tractat l’Ajuntament d’Am-
posta a través del
programa Joves en Pràcti-
ques. Segons l’autor, es
tracta d’una figura geomè-
trica, que gira i que vol
traslladar el dinamisme
que genera l'àrea de Políti-
ques Actives d’Ocupació.

C.B. 

ECONOMIA

[ ] Un dels tastos que es van poder degustar. // FOTO: E.Z. [ ] Carxofes rostides. // FOTO: E.Z.

[ ] El pavelló firal es va omplir de gom a gom per celebra la XXII Festa de la Carxofa. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.

L’alcalde va dir que
durant l’any més de
200 persones
tindran un contracte
temporal gràcies als
plans d’ocupació
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PRESSUPOST EXPLICAT ALS VEÏNS
L’ALCALDE de la Sénia, Joan Moisés,
va explicar els pressupostos municipals
per al 2017 en un acte obert a tota la
ciutadania, a la Casa de Cultura. Moisés
va detallar-lo capítol per capítol, per tal
que els veïns coneguin de primera mà
com es gestionen i a què es destinen els
diners del consistori. El pressupost as-
cendeix a 4,7 milions d’euros, el que su-

posa un increment del 9,9% respecte els
comptes de l’any passat. Moisés va des-
tacar que el nou pressupost potencia
l’atenció a les persones però també in-
tenta reforçar la recuperació econòmica
al poble. En el capítol d’inversions des-
taca el nou pavelló polivalent. Les obres
s’han d’adjudicar a finals d’any i costa-
ran uns 900.000 euros. C.B.

La construcció d’un segon pave-
lló poliesportiu, al costat del pa-
velló actual, serà una de les
principals actuacions de l’Ajun-
tament de la Ràpita durant el
2017. Així ho va explicar l’alcalde,
el republicà Josep Caparrós, du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre. Caparrós va assenyalar que
el projecte del nou pavelló és al
marge de la cobertura de la pista
poliesportiva, així com del tanca-
ment de la pista de patinatge.
A banda, l’alcalde va detallar que
estan acabant de redactar el pro-
jecte per transformar el casal cul-
tural El Maset en el nou casal per
a joves de la Ràpita. 
Finalment, quant a la inauguració
del nou auditori municipal, l’al-
calde va preferir no posar-hi la
data. I és que el projecte va co-
mençar el 2010, va quedar blo-
quejat el 2013, i finalment ha de
ser una realitat durant aquest
2017. Les obres, de fet, entren en
la recta final, i durant aquest mes
de febrer s’han adjudicat els da-
rrers treballs de l’equipament. 

La Ràpita farà un segon 
pavelló i cobrirà dos pistes
A més, el govern de Caparrós també vol

convertir El Maset en el nou casal de joves
Adjudiquen l’equipament del nou auditori

municipal, que ha d’inaugurar-se aquest 2017

L’impacte de
l’estació 
nàutica és de
4,7 milions

Cinta Bonet
LA RÀPITA

L’Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita ha tingut,
ens els últims cinc anys, un
impacte econòmic estimat
de 4,7 milions d’euros. Són
els resultats d’un estudi pre-
sentat per la consultoria Bal-
drick&Munitz que assegura
que el 2016 l’impacte econò-
mic ha estat d’1,4 milions
d’euros. El president de l’Es-
tació Nàutica de la Ràpita,
Joan Barberà, considera que
aquesta és una valoració
molt positiva i ha justificat la
demanda d’aquest estudi.
També l’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós, ha destacat
el model de l’Estació Nàu-
tica i ha assegurat que
aquest és el patró que s’ha
de seguir en la resta de sec-
tors de la població perquè si-
guin tan exitosos. Un model
“transversal” i basat en la
cooperació, segons va assen-
yalar Caparrós.
El sector turístic representa
el 23% de la facturació global
del PIB de la població i l’es-
tació nàutica s’ha convertit
en una plataforma que per-
met estructurar el producte
turístic a través de la seua
comercialització. L’informe,
a banda de l’impacte econò-
mic, també detalla dades
com l’augment del nombre
de visitants, la despesa i els
dies d’estada a la població,
així com la facturació dels
empresaris, que és de més
de 22 milions. A més, l’es-
tudi també destaca que el
nivell de satisfacció del tu-
rista a les Terres de l’Ebre és
de quatre i mig sobre 5. 

MUNICIPAL

Retiren la creu ‘franquista’ de la torre de la Guardiola

L’Ajuntament de la Ràpita ha retirat aquest 16 de
febrer la creu de la Torreta, en compliment de la
Llei de la Memòria Històrica. Ha estat un cop re-
buda la notificació de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural, la qual certifica que aquest
element no està afectat per la Declaració de Bé
Cultural d’Interès Nacional que protegeix la Torre
de Guardiola, on estava adossada. Un informe del

Memorial Democràtic certifica l’origen franquista
de la creu de la Torreta, en dictaminar que es va
col·locar en memòria “dels caiguts per la pàtria i
per Espanya” i “per celebrar la victòria del bàndol
franquista”. Davant d’això, l’alcalde rapitenc,
Josep Caparrós, ha recordat l’obligació de les ad-
ministracions “a retirar de l’espai públic els sím-
bols d’enaltiment del franquisme”. C.B.

Un moment dels treballs per enderrocar la creu de la Torreta. / Foto: CLAUDIO ENA.

ECONOMIA

Gustau Moreno
LA RÀPITA

Mira el
vídeo en
aquest
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L’alcalde d’Alcanar, el republicà
Alfons Montserrat, ha lamentat
que ja s’ha arribat a la “fase final”
de la polèmica urbanística del cas
Turov. Un final “lamentable i
trist”, segons Montserrat, un cop
que l’Ajuntament s’ha vist obligat
a adjudicar les obres d’enderro-
cament dels 32 apartaments il·le-
gals de la urbanització Serramar,
a Alcanar Platja. Montserrat ha
recordat que el consistori va fer
un últim intent als jutjats, però
que la sentència judicial és ferma. 
El cas Turov va començar quan
una veïna va portar als tribunals
una llicència urbanística que es
va atorgar incorrectament l’any
2003, i que va ser declarada nul·la.
Només es podien fer nou xalets,
però es van edificar 32 aparta-
ments turístics. L’enderroc va co-
mençar a estar en l’horitzó des
del 2015, quan el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) va desestimar definitiva-
ment els recursos presentats per
veïns i pel consistori, confirmant
així l'ordre d'enderroc emesa pel
jutjat número 2 de Tarragona
l'any 2012. 
De moment, però, no hi ha data
per a l’enderroc. En pocs dies
hauria de signar-se el contracte
amb l’adjudicatària, però en el
procés també caldrà tenir en
compte les garanties legals dels
propietaris, que abans de ser des-
allotjats hauran de poder buidar
els habitatges. 
Per la seua banda, el portaveu del
PDeCAT a Alcanar, Ivan Romeu,

també ha lamentat que s’haja
arribat a l’extrem d’haver d’ende-
rrocar els habitatges de Serramar.
De fet, ha evitat fer sang des del
punt de vista polític, i ha reiterat
que l’enderroc és una solució do-
lenta per a l’Ajuntament i per als
propietaris dels habitatges afec-
tats.
L'empresa Rigel Over SL ha
guanyat el concurs públic, en el
qual han participat 22 empreses,
amb un pressupost final de
109.600,41 euros sense IVA. Des-

prés que la Mesa de Contractació
valorés la documentació sol·lici-
tada, la Junta de Govern Local va
aprovar l'adjudicació el passat 9
de febrer per tractar-se de "l'o-
ferta més avantatjosa". En realitat,
fa més d’un any que la junta de
govern local va aprovar el pro-
jecte d’enderroc dels habitatges
de la urbanització Serramar. El
projecte havia de permetre res-
taurar la legalitat urbanística del
conjunt d’habitatges situats al ca-
rrer Bugamvilla 3 d’Alcanar

Platja. El mes de desembre de
2014, l’Ajuntament va rebre la no-
tificació definitiva de Tarragona
que requeria la restauració de la
legalitat urbanística enderrocant
les obres fetes amb llicència de-
clarada nul·la de l’edifici Turov
S.L.  

Gustau Moreno
ALCANAR

Una imatge d’arxiu dels habitatges de l’edifici de Turov SL.  // FOTO: ACN.

‘L’enderroc de Turov és un
final lamentable i trist’
Encara no hi ha data per a la demolició dels

32 habitatges il·legals d’Alcanar Platja
Els treballs costaran més de 109.000 euros

i culminaran una polèmica iniciada el 2003

Impulsen una
nova xarxa 
d’iniciatives
oleoturístiques
Ulldecona vol apostar fort
per l’oleoturisme, amb l’ob-
jectiu de traure el màxim
rendiment turístic al món
de l’oli i de les oliveres
mil·lenàries. L’Ajuntament
faldut ha participat en la
creació de la nova Xarxa d’I-
niciatives Oleoturístiques
de Catalunya, amb motiu
d’un acte celebrat a la Gra-
nadella, a les Garrigues, que
el 13 de febrer va aplegar
uns 60 representants del
sector oleícola, a més de res-
tauradors, allotjaments, i
membres de diverses em-
preses d’activitats turísti-
ques, agències de viatges o
centres d’interpretació.
També hi havia el Clúster de
l’Oli de Catalunya, les deno-
minacions d’origen, coope-
ratives, la Fundació Alícia i
diverses administracions
públiques. “Igual que a Ca-
talunya  s’han pres iniciati-
ves semblants en l’àmbit de
l’enoturisme, hem cregut
que també seria positiu pro-
var-ho en tot allò relacionat
amb el món de l’oli”, va ex-
plicar a Canal 21 Ebre l’al-
caldessa d’Ulldecona, Núria
Ventura.  “Hem fet aquesta
primera reunió i la veritat és
que no ens esperàvem tanta
afluència de fent, amb més
de seixanta persones”, va
dir. “La idea és començar a
caminar amb aquesta xarxa,
que implicarà no només la
iniciativa pública, sinó
també la privada”, va afegir-
hi. Ventura va detallar que
es van establir cinc eixos es-
tratègics de treball: la for-
mació, la promoció i
comercialització, la gastro-
nomia i la salut, el paisatge
i el patrimoni, i aspectes le-
gals. Així, la segona reunió
de la Xarxa d’Iniciatives
Oleoturístiques es farà a
Ulldecona d’aquí a uns
mesos. L’alcaldessa va as-
senyalar que el camí serà
complicat, però que pot ser
un instrument molt útil per
a Ulldecona i altres munici-
pis rurals. D’altra banda,
Ventura va destacar que
més de 10.000 persones van
contractar algun tipus de vi-
sita guiada a Ulldecona, du-
rant el 2016. G.M.

ULLDECONA

Mira el
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aquest
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T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

NOVA RUTA DEL VI  
EL CONSELL Comarcal de la Terra
Alta ha començat a treballar per crear
una Ruta del Vi a la comarca amb l'ob-
jectiu de potenciar la competitivitat de
l’oferta enoturística. La ruta la confor-
maran 19 cellers i cooperatives, que ja
han rebut assessorament durant el da-
rrer any. Aquests, juntament amb l'ens
comarcal i la Denominació d'Origen
van participar en una jornada on es va

presentar el projecte d'estructuració de
la ruta i també del model de gestió de
la Ruta del Vi de la Rioja Alabesa. Els
representants dels cellers s'han com-
promès a promoure la creació d’una co-
missió de treball per a desenvolupar el
model de gestió, planificar la promoció
i comercialització, i incloure altres em-
preses del sector turístic en la nova
Ruta del Vi. C.B.

L’Agència de
l’Energia vol
estendre’s a la
Terra Alta
L'Agència d'Energia de
les Terres de l'Ebre
(AETE), que es gestiona
des de l'Àrea d'Assistèn-
cia Tècnica del Consorci
del Polítiques Ambientals
(COPATE), compleix deu
anys i ha fet balanç dels
objectius assolits. L'Agèn-
cia ha estat ajudant els
ajuntaments i les adminis-
tracions locals a reduir la
seva factura energètica, a
millorar els sistemes d'en-
llumenat públic i a pro-
moure l'ús de les energies
renovables. Les xifres ava-
len la feina feta. En els da-
rrers cinc anys, s'ha
assolit un estalvi de més
d'1,5 milions d'euros
anuals, així com la reduc-
ció de les emissions de
CO2 en més de 3.000
tones cada any. A partir
d'ara, aquest treball es
complementarà amb el
projecte LIFE “ClinO-
Mics”, amb què s'estudia-
ran els efectes del canvi
climàtic al territori
ebrenc, un dels més vul-
nerables de la Mediterrà-
nia, i poder trobar les
mesures per pal·liar-los o
bé saber adaptar-s'hi.
Francesc Barbero, vicepre-
sident del COPATE de l’à-
rea d’Assistència Tècnica
va insistir que la lluita
contra el canvi climàtic ha
de ser una lluita de to-
thom. Una altre repte de
l’Agència de l’Energia de
les Terres de l’Ebre és es-
tendre els seus treballs als
municipis de la Terra Alta
i la Ribera d’Ebre. C.B. 

L’Associació de Municipis Eòlics
de Catalunya (AMEC) calcula
que l’aplicació del nou cànon
eòlic permetria recaptar uns 4
milions d’euros anuals. Uns fons
que gestionaria la mateixa Gene-
ralitat, i que acabarien amb el
“mercadeig” actual. Aquest nou
cànon revertiria directament en
el territori per finançar projectes
de desenvolupament rural, petits
projectes d’energies renovables i
d’autoconsum, i també per frenar
la despoblació. Durant una tertú-
lia a Canal 21 Ebre, el president
de l’AMEC i alcalde de la Grana-
della, Carles Gibert, va dir que
confien que el cànon es puga
aprovar el proper mes de març al
Parlament, com a esmena a la llei
d’acompanyament del pressu-
post de la Generalitat.  El presi-
dent del Consell Comarcal de la
Terra Alta i vicepresident de l’A-
MEC, Carles Luz, va recordar que
l’objectiu de l’entitat és acabar
amb el buit legal actual i regular
el sector de l’energia eòlica amb
un cànon que ja funciona en al-
tres zones com Galícia, Castella i
Lleó, Castella-la Manxa i la Co-
munitat Valenciana. Luz va recor-
dar que fins ara cada ajuntament

rep aportacions voluntàries de
les empreses eòliques, a partir de
convenis individuals que no
sempre es compleixen. El tribut
acabaria amb la desigualtat dels
convenis que fa que, per exem-
ple, la Torre de l'Espanyol cobri
5.000 euros per MWh però Vi-
lalba dels Arcs, només 500.
Per la seua banda, l’economista

Elies Bosch va valorar que l’esta-
bliment del nou cànon podria
reimpulsar l’energia eòlica a Ca-
talunya. De fet, va detallar que la
seua proposta també està pen-
sada per desmotivar la concen-
tració eòlica i per facilitar la
promoció de projectes més petits. 
L’AMEC representa actualment
una trentena d’ajuntaments amb

parcs eòlics, dels 39 que hi ha en
el conjunt de Catalunya. 

Els municipis volen el nou cànon eòlic
ENERGIA

Els municipis eòlics confien que el cànon es puga
aprovar aquest mes de març al Parlament

G. Moreno
GANDESA

Un moment de la tertúlia sobre el cànon eòlic a Canal 21 Ebre. // FOTO: EDUARDO BERTOLÍN.

L’aplicació del nou cànou permetria recaptar 4 milions
d’euros anuals i acabar amb el “mercadeig” actual

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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TRES MESOS SENSE CAIXER
ELS VEÏNS DE RASQUERA han
estat tres mesos sense caixer. Des de no-
vembre i fins el passat 16 de febrer, el cai-
xer automàtic que el banc BBVA té a
Rasquera estava fora de servei. La situació
va portar un centenar de veïns a concen-
trar-se davant l’únic caixer automàtic que
hi ha al poble per reclamar que es reparés.
I és que la seva inoperativitat estava cau-
sant força perjudicis a la població, sobre-

tot a la gent gran, que s’havien de des-
plaçar a Móra d’Ebre o al Perelló per reti-
rar diners en efectiu. Segons l’entitat, el
problema es trobava en la l’abastiment
de la línia telefònica. Finalment, i com a
mesura provisional, s’ha instal·lat un
mòdem 4G. El tinent d’alcalde de Ras-
quera, Joan Pellisa, va exigir al banc BBVA
una carta explicativa i una disculpa a tots
els seus clients del poble. C.B.

El govern ha obert la porta a que
la central nuclear de Garoña
pugui reiniciar la seva operació.
El Consell de Seguretat Nuclear
(CSN) va rebre  un aval favorable
a la reobertura de la central i, d’a-
questa manera, poder operar fins
el 2031, allargant la seva vida fins
als 60 anys. Ara serà l’empresa
gestora de la central de Burgos i
el Ministeri d'Energia qui haurà
de decidir sobre la seva reober-
tura. Sobre aquesta qüestió,
s’han pronunciat tant l’alcalde
d’Ascó, Josep Maria Buixeda,
com l’alcalde del municipi de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'In-
fant, Alfons Garcia.
Buixeda va dir que són cons-
cients que el de Garoña és un cas
molt diferent al d’Ascó perquè en
el cas de la central de Burgos cal
fer millores estructurals a la cen-
tral. Tot i això va dir que és positiu
per a Ascó. L’alcalde es va mos-
trar convençut que si es dóna
vida a la central nuclear durant
20 anys més, la comarca té el
“futur assegurat”. Ara bé, Bui-

xeda va dir que “aquesta bombo-
lla d’oxigen” s’ha d’aprofitar per
la dinamització econòmica de la
zona. Per la seva part, l’alcalde de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant es va alegrar pel que l’allar-
gament de la vida de les nuclears
pot suposar per als treballadors i
el manteniment dels llocs de tre-
all, així com les administracions
que viuen dels seus impostos.
Ara bé, també va assenyalar que
caldrà veure si l’empresa vol re-
alitzar les actuacions de millora
necessàries o decideix tancar. 

Ascó i Vandellòs aprovarien
allargar la vida de les nuclears
El CSN va rebre un aval favorable a la

reobertura de la central de Garoña
Buixeda  diu que poder operar més anys seria

una bombolla d’oxigen per a la Ribera d’Ebre

La Generalitat
negocia amb
Ercros pel
fosfat bicàlcic

Cinta Bonet
FLIX

El Govern negocia amb Er-
cros per garantir que la
planta de fosfat bicàlcic que
té a Flix, amb 45 treballa-
dors, pugui mantenir l'acti-
vitat a partir de l'any vinent.
Així ho va anunciar al Parla-
ment el conseller d'Em-
presa i Coneixement, Jordi
Baiget, en resposta a diver-
ses preguntes plantejades
per la diputada de Cata-
lunya Sí que Es Pot, Hortèn-
sia Grau, sobre el futur de
l'activitat de la companyia
al municipi després de l'a-
nunci de tancar la produc-
ció de clor a finals d'any. El
conseller va precisar que les
converses inclouen Coves-
tro, proveïdora d'àcid clor-
hídric per a la planta de Flix,
així com Timab Ibèrica,
l'empresa per a la qual Er-
cros produeix fosfat bicàl-
cic. Amb tot, va precisar
també que l'acord final per
garantir la continuïtat re-
querirà també la participa-
ció d'altres departaments
de la Generalitat en aspec-
tes com l'arribada del sub-
ministrament de gas o les
taxes que les empreses han
de pagar per l'aigua i els re-
sidus. La diputada de Cata-
lunya Sí que Es pot havia
mostrat la seva preocupació
davant l'anunci d'Ercros de
tancar la producció de clor
a Flix a finals de 2017, una
mesura que afectarà 65 tre-
balladors directes i una
xifra similar d'indirectes,
enfonsant l'ocupació indus-
trial en aquesta comarca.
Quant als avenços experi-
mentats en el camp de la
recerca de noves inversions
i projectes empresarials per
a Flix, Baiget va admetre
que no hi ha resultats pal-
pables.  

ENERGIA

El PP es queda sol amb Garoña

El PP s’ha quedat sol en la seva
defensa de la reobertura de la
central de Garoña. La majoria de
partits al Congrés dels Diputats,
amb el PSOE, Podemos i Ciuta-
dans al davant, han aprovat pro-
posicions no de llei instant al
govern de l’Estat al tancament
definitiu de la central nuclear de
Burgos, tancada des de l’any

2012. Ara, i davant l’aval del Con-
sell de Seguretat Nuclear a la re-
obertura de la nuclear, aquests
partits presentaran proposicions
de llei que, en cas d’aprovar-se,
el govern haurà de complir. El
Ministeri d’Energia ha obert un
procés “d’audiència pública” té
fins a l’agost per pronunciar-se
sobre la reobertura.  

La central nuclear d’Ascó en una imatge d’arxiu. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.

ECONOMIA

Cinta Bonet
ASCÓ



cop d’ull// Març  201726

RIBERA D’EBRE    

La portaveu d’Esquerra a
Móra d’Ebre, Cinta Agné, va
negar que els republicans
busquin l’enfrontament amb
l’alcalde, el convergent Joan
Piñol, per aconseguir una no-
torietat que no tenen per la
seua tasca a l’Ajuntament.
Durant una entrevista a Canal
21 Ebre, Agné va tornar a la-
mentar que el govern de Con-
vergència i PP els denegués
l’ús gratuït d’un espai munici-

pal per celebrar-hi una confe-
rència de la diputada Anna
Simó sobre la futura Repú-
blica Catalana. També va re-
cordar que es van trobar
l’Ajuntament tancat el 6 de
desembre, tot i la crida que
havia fet l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència
(AMI), a la que Móra d’Ebre
pertany. De fet, Agné va de-
nunciar que l’equip de govern
es nega a costejar des de l’A-
juntament la instal·lació dels
plafons de l’AMI a les diver-
ses entrades de la població.
Quant a les declaracions de

Piñol, que prefereix seguir go-
vernant amb el regidor del PP,
Agné va celebrar que “ja està
bé” que la gent sàpiga que
l’alcalde de Móra d’Ebre està
còmode amb “el PP de Gar-
cía-Albiol, Millo i Rajoy”. Dies
abans, també en una entre-
vista a Canal 21 Ebre, Piñol va
dir que els republicans havien
forçat l’enfrontament per fer
“demagògia”, ja que no troba
maneres de fer oposició de
manera constructiva. També
va dir que els republicans no
fan aportacions interessants al
consistori, i va assegurar que

les seues propostes per al
pressupost del 2017 “fan
riure”. Piñol també va remar-
car que els republicans bus-
quen aconseguir “notorietat”,
i va revelar que el 6 de desem-
bre, dia festiu per la Constitu-
ció espanyola, van trucar la
Policia Local per poder acce-
dir a l’Ajuntament i fer-se una
foto. 

G. Moreno
MÓRA D’EBRE

Picabaralla entre Agné i Piñol 
L’alcalde de Móra d’Ebre acusa els republicans de fer

demagògia i diu que està còmode amb el PP
La portaveu d’ERC celebra que se sàpigue que Piñol

prefereix governar amb el PP de García-Albiol 

Móra d'Ebre
crearà una àrea
de pícnic a l'illa
de Saurí
El projecte també inclou un circuit

saludable per realitzar activitats esportives

L'Ajuntament de Móra d'E-
bre està tirant endavant una
actuació per a la millora de
la finca de propietat munici-
pal coneguda com l'illa de
Saurí, sense gairebé afecta-
ció de l’entorn natural de
l'indret. L'objectiu consis-
teix a dotar de serveis
aquest espai natural per tal
de fomentar-ne les visites
par part del veïnat. En con-
cret, es perfilaran els camins
existents i se n'obriran dos
de nous, un de paral·lel al
límit de la carretera i un de
central entre els dos camins
existents. També es preveu
fer una gran plantació d’ar-
bres de ribera amb prop de
250 unitats entre moreres,

freixes, lledoners i pollan-
cres, complementada amb la
plantada d'unes 200 unitats
de lavandes i romanís per tal
de dotar l’espai d’un bosc de
ribera com el que ja existeix
a la zona de l’Aubadera. Fi-
nalment, s'hi instal·larà la
il·luminació i el mobiliari
urbà per tal de facilitar l’ús
de l’espai com a un circuit
saludable, on es pugui pas-
sejar i realitzar activitats es-
portives. També s'hi
ubicaran taules de pícnic de
fusta. Pel que fa a l'edifici
existent, la present actuació
només en preveu la recupe-
ració exterior i resta pendent
la definició de l'ús que tin-
drà. C.B. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Agné nega que els
republicans busquin
l’enfrontament amb
l’alcalde

Piñol diu que els d’ERC
fan demagògia

Plànol del projecte. FOTO: AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE
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EL NOU PORT DE QUEROL
MORELLA tindrà un accés més ràpid
a la costa un cop estiguen acabades les
obres del nou port de Querol a l'N-232.
La Sala de Plens de l'ajuntament mo-
rellà va ser el lloc per a la signatura de
tots els propietaris dels terrenys afec-
tats per les obres on van fer l'aixeca-
ment d'actes prèvies a l'ocupació de
terrenys a expropiar amb motiu de l'o-
bra. La signatura és un pas necessari

per a començar la remodelació de l'N-
232 des del punt quilomètric 46,3 fins
al 54,9. És a dir, des del Pont de la Bota
fins a la Torreta. L'alcalde de Morella,
Rhamsés Ripollès, va destacar que
"des del consistori s'està col·laborant i
treballant al màxim perquè tot el pro-
cés siga el més ràpid possible". A més,
afegia que "exigim de nou que l'adju-
dicació definitiva es faça efectiva

prompte i que s'augmente la partida
del pressupost del 2017 perquè pu-
guen iniciar-se els treballs enguany, ja
que aquesta carretera és fonamental
per al futur socioeconòmic de tot el
nord de la Comunitat Valenciana i co-
marques veïnes d'Aragó".
Pel que fa al projecte definitiu, Morella
també està a l'espera de fer una presen-
tació amb la Delegació del Govern. A.P.

El passat 22 de febrer, 130 alcal-
des de la província de Castelló
van reunir-se a la Diputació en
la tercera Cimera d'Alcaldes. El
president de la Diputació, Javier
Moliner, va fer una ferma de-
fensa del municipalisme i dels
ajuntaments per ser l'adminis-
tració més "transparent, prò-
xima, pròxima al territori i a la
gent", així com la necessitat
"d'una descentralització de
competències i un millor finan-
çament per als ajuntaments".
D'aquesta manera la Diputació
vol tirar endavant el nou Pla Cas-
telló 135, que suposarà la injecció
de més de 12 milions d'euros per
a obres, infraestructures i serveis
a tots els racons de la província.
Per la seua banda, l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, va voler

reivindicar davant Javier Moliner
les infraestructures pendents a
les comarques del Baix Maestrat
i els Ports, "una exigència que
venim reclamant fa anys perquè
es complisca el principi d'igualtat
entre territoris".
Miralles va incidir en la libera-
lització de l'AP-7 com a reivin-
dicació històrica del Maestrat,
així com la construcció de l'A-7
entre l'Aeroport de Vilanova i
l'Hospitalet de l'Infant. També
va voler reclamar la conversió
de l'N-232 en l'A-68, millorant
així la connexió de la costa del
nord de Castelló amb els Ports
i el nord d'Espanya.
Tampoc va voler evitar parlar
d'una actuació urgent per a les
tres ciutats costaneres: la cessió
de l'antiga N-340 per convertir-la
en un bulevard, "encara no
sabem quan es farà la cessió ni en
quines condicions. El paviment
és perillós per a la seguretat vià-

ria i així ho manifesten els tècnics
municipals en els seus informes".
En l'apartat ferroviari, l'alcal-
dessa de Benicarló va tornar a
recordar el reclam dels munici-
pis del nord de Castelló per a la
millora dels trens regionals, i en
aquesta ocasió, reclamar també
la parada de l'Euromed a Beni-
carló o Vinaròs com ja es fa a
l'Aldea: "Sap que de Castelló ja
no torna a parar fins a l'Aldea?
Perquè no tenim una parada a
Benicarló o a Vinaròs o alterna-
tivament als dos pobles sent que
l'estació de Benicarló és també
la de Peníscola que és el princi-
pal centre turístic provincial?"
Miralles va reclamar responsa-
bilitat al president provincial i
que "defenga i exigisca davant
el seu partit (PP) i davant del go-
vern central totes les inversions
necessàries que són infraestruc-
tures que porten anys pendents
de concreció, finançament o fi-

nalització per part del govern
d'Espanya".
L'alcalde de Peníscola i vicepre-
sident de la Diputació, Andrés
Martínez, va voler agrair la
imatge d'unitat en defensa de
tota la província que es va donar
a la Cimera d'Alcaldes.
Martínez considera que "grà-
cies a la Cimera s'ha arribat a
acords i s'ha demostrat l'inte-
rés del Govern provincial en la
defensa dels interessos gene-
rals de Castelló i no de cap par-
tit". També ha evidenciat la
voluntat d'acords per sobre de
sigles polítiques.
L'alcalde de Peníscola també ha
agraït la defensa del turisme que
es duu a terme des de la Diputa-
ció, i ja en el pla local la defensa
que Javier moliner va fer del Cas-
tell de Peníscola "i del nostre tu-
risme com a exemple de gestió i
la seua importància cabdal per a
tota la província".  

Xaro Miralles reclama millors
infraestructures per al Maestrat
130 representants municipals en la tercera

Cimera d’Alcaldes de la província de Castelló
Els problemes de despoblació, ocupació i

infraestructures, entre els temes tractats

Compromís
les vol incloure
als PGE 2017

Els senadors de Compro-
mís no defugen a estudiar i
analitzar la inclusió d’ex-
tensió de Rodalies en els
pressupostos generals de
l’Estat per a 2017 i així recu-
llen el guant llançat en el
ple de finals de febrer pel
ministre de Foment, Íñigo
de la Serna, al senador per
Castelló, Jordi Navarrete,
que va reclamar la creació
d’un nucli de rodalies a
Castelló per fer arribar
aquest servei fins al Maes-
trat i Tortosa i la seua inclu-
sió entre les obligacions de
servei Públic.
Navarrete va recordar que
Compromís fa mesos que
espera contestació a la peti-
ció d’una cita per a una
reunió per abordar amb el
ministre els problemes en
matèria d’infraestructures
ferroviàries que afecten el
País Valencià. “Així i valo-
rem que entenga que som
una formació útil per aten-
dre les demandes dels va-
lencians i per a la marxa de
l’Estat, molt més que els re-
presentants valencians del
PP que s’estan demostrant
poc útils i ens plantejara
davant el Ple crear una par-
tida -que va xifrar en 45 mi-
lions d’euros- per atendre
la petició de crear un nucli
de Rodalies a Castelló i es-
tudiar el suport de Com-
promís als comptes“.
Per Navarrete “que el mi-
nistre xifrara per primera
vegada en 45 milions el cost
de remodelació d’estacions
i el parc material mòbil i es
mostrara disposat a posar-
ho sobre la taula ja és un
èxit per a aquells usuaris
que portem anys demanant
el servei“.  A.P.

CIMERA PROVINCIAL D’ALCALDES

Albert Pascual
CASTELLÓ

III Cimera d’alcaldes. FOTO: DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.

RODALIES
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INICIATIVA PER REIVINDICAR VALORS  
CRIDA ALS PARES de l'Ebre Escola Es-
portiva per fer-los conscients de la impor-
tància de transmetre als fills els principis
en la formació de valors i sensibilitat cap
al joc net i sense insults a tots els nivells.
D'aquesta manera, el club ha instal·lat a
les grades del camp auxiliar de l'estadi mu-
nicipal de Tortosa una estructura de grans
dimensions a manera de decàleg, on els ju-

gadors del futbol formatiu fan una crida
als pares per fer-los reflexionar i gaudir del
joc amb la seva essència.
Els insults i la violència als camps de futbol
en nivells base són massa freqüents a causa
de la necessitat dels pares de reivindicar el
seu fill com el millor. Un lloable objectiu per
reivindicar el respecte cap a la resta de ju-
gadors, àrbitres i equips rivals.  A.P.  

TRIAL INDOOR

Adam Raga va acabar segon a
l'onzena edició del Trial In-
door Solo Moto que s'ha cele-
brat a Barcelona. El cam-
pionat mundial FIM de X-
Trial que començava al Palau
Sant Jordi es va viure amb
emoció per als prop de 10.000
espectadors presents.
Toni Bou del Montesa-Honda
va tornar a guanyar davant del
pilot d'Ulldecona, Adam Raga
i Jeroni Fajardo.
La sessió de classificació es
va desenvolupar sense sor-
preses i van quedar fora de la
final un gran Jaime Busto
(Montesa-Honda) amb 10
punts, Takahisa Fujinami
(Montesa-Honda) amb 12
punts, James Dabill (Gas Gas)
amb 17 punts i Franz Kadlec
(Gas Gas) amb 20 punts. A les
posicions capdavanteres tant
Adam Raga (TRS) com Toni
Bou (Honda) van marcar 5
punts a la primera zona que
els hi va servir per classificar-
se per la final, mentre que Je-
roni Fajardo (Vertigo) amb 6
punts, com Albert Cabestany
(Sherco) amb 8 punts els van
acompanyar a la final.
La gran final del 40 Trial In-

door Solo Moto de Barcelona
va tenir un nom propi: Toni
Bou. El de Piera va anar mi-
llorant a mesura que avan-
çava el campionat i va
demostrar el seu millor nivell
en el moment més apropiat
aconseguint superar les 8
zones de la final amb només
5 punts a la zona 3. Molt lluny
va quedar Adam Raga amb 21
punts. L'emoció es va centrar
en la lluita per la tercera
plaça. Jeroni Fajardo i Albert
Cabestany van empatar a 24
punts i van haver de jugar-se
la tercera plaça en una cursa
de velocitat on finalment es
va imposar el gironí Jeroni
Fajardo.
En acabar la prova, el sis ve-
gades campió mundial Adam
Raga agraïa a l'organització i
al públic el suport mostrat
però lamentava aquesta se-
gona posició: "En el pla es-
portiu, no puc estar del tot
content, ja que he comès
errades evitables que no
m'han permès lluitar per la
victòria".
Toni Bou (Montesa-Honda)
va destacar que "començar la
primera zona de la tarda amb
un 5 no és mai una bona cosa,
però un cop superada la ses-
sió de classificació he anat
guanyant confiança i a la

final he pogut donar el millor
de mi mateix. Aquesta victò-
ria és molt important no
només perquè significa l'inici
del campionat FIM de

X-Trial, sinó també perquè
aconseguir guanyar la 40a
edició del Trial indoor de Bar-
celona és quelcom que que-
darà per a la història". 

Adam Raga, segon a la primera prova
del mundial de trial a Barcelona
Albert Pascual
BARCELONA

Adam Raga durant la competició. // FOTO: CEDIDA

Diumenge 5 de març
1a cursa solidària
Fundació Noèlia a
Camarles

Diumenge 5 de març
1a Rogaine Serra del
Montsià. La Ràpita

Diumenge 5 de març
IX Canicross Pujada a la
Foradada. La Ràpita

Dissabte 11 de març
1a Marató,  Trail i Ultra
Trail les Fonts de Xerta

Diumenge 12 de març
Cursa del Pont a Deltebre
Running Series

Dissabte 18 de març
3er Raid Ilercavó
Multiaventura a Ginestar

Diumenge 19 de març
EnduBítem BTT 2017
Zona esportiva de Bítem

Diumenge 19 de març
1er Duatló de Cardó
Tivenys

Diumenge 19 de març
4t Canicròs Montbike
Amposta

24 i 25 de març
97a Volta Ciclista
a Catalunya

Diumenge 26 de març
10.000 de l’Ampolla
Running Series

Diumenge 26 de març
8a Marxa de la Joca
Zona de la Vall
Mas de Barberans

AGENDA
ESPORTIVA
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El passat diumenge 12 de
febrer, Amposta va encetar
el calendari per als runners
ebrencs amb la cursa de 10
km i Mitja Marató - Premi
Terres de l'Ebre.
El Parc de Xiribecs va ser
l'escenari principal en
aquesta cursa organitzada
pel Montbike.
En total van participar 217
corredors en els 1000 i la
Mitja Marató.
Els primers classificats als
10000 van ser l'ampostí
Josep Maria Lluís del Mont-
bike i Cèlia Callarisa del
Sud Actiu Ulldecona, amb
un temps de 0:34:57 i 0:35:04
respectivament.
Pel que fa a la mitja marató,
l'independent José Manuel
Vieito i Pilar Rus del Borges
Trail van ser els primers a
arribar a la línia de meta
amb 1:11:39 i 1:27:29 respec-
tivament.
El Running Series Terres de
l'Ebre tornarà el pròxim 12
de març amb la Cursa del
Pont de Deltebre. A.P.

Inici de temporada
per als runners
ebrencs

RUNNING SERIES

Dissabte 18 de febrer va ai-
xecar les persianes la nova
guingueta a les instal·la-
cions esportives de Cam-
predó. Des de la Regidoria
d’Urbanisme de Campredó
i la Regidoria d’Esports de
Campredó, s’ha projectat un
local multifuncional per a
donar servei a les instal·la-
cions esportives. La guin-
gueta és un local que
donarà servei alhora al bar
del camp de futbol, pista po-
liesportiva i durant l’estiu es
convertirà en zona de con-
trol i en terrassa d’estiu a la
piscina municipal. En els
pròxims dies s’ha d’aprovar
una ordenança que reguli el
servei de guingueta d'estiu
a la piscina de la zona es-
portiva de Campredó.
En la jornada del dissabte es
va poder gaudir dels partits
de futbol base de l’UE Cam-
predó on va destacar la
molta participació del
pub́lic per a gaudir dels par-
tits i poder veure la nova
instal·lació. A.P.

S’inaugura
la nova
guingueta

CAMPREDÓ

El mal temps no va ser impedi-
ment per a la quarta cursa dels
biberons de Pinell de Brai el
passat 5 de febrer. La cursa deu
el seu nom a la Lleva del Bi-
beró i que aprofita per donar a
conèixer escenaris de la batalla
de l'Ebre a través de la recrea-
ció històrica. La campiona de
l'absolut femení va ser la torto-
sina Gemma Colomé de l'-
HOKA one one amb un temps
de 2:28:21 i Lhoussain Abaghad
de la UEC Tortosa va ser el pri-
mer completant el recorregut
en 1:58:40.
Dos setmanes després Miravet
va acollir la novena edició de la
Cursa de Muntanya la ‘Cameta
Coixa’,  on van competir un
total de 400 corredors.
El guanyador en categoria ab-
soluta masculina va ser

Eduard Hernández de l’Asso-
ciació Esportiva Matxacuca
amb un temps 1:51:40. En cate-
goria absoluta femenina la

campiona va ser Sheila Avilès
també de l’Associació Espor-
tiva Matxacuca amb un temps
de 2:09:47. 

Míriam Gavaldà
MIRAVET

CURSES PER MUNTANYA

Les curses dels Biberons i la
Cameta Coixa, tot un èxit
Pinell de Brai i Miravet han inaugurat aquest mes de febrer el

calendari de curses per muntanya de les Terres de l’Ebre

RUGBI

Los Taus acaben la primera fase

El Barbarians Taus va disputar el
passat 19 de febrer el darrer partit
de la primera fase de la tercera te-
rritorial nord valenciana en un
partit que el va enfrontar a les pis-
tes d'atletisme d'Amposta amb el
Penyagolosa de Vila-Real.
L'equip, format per jugadors de
los Taus d'Amposta i el Barba-

rians de Vinaròs, va guanyar a l'a-
nada per un ajustat 19 a 22, però
aquest cop, les lesions d'alguns
jugadors locals van impedir aca-
bar amb un marcador favorable.
Amb tot, el partit va ser molt
igualat acabant el primer temps
en empat a 0, però un assaig i una
transformació del Penyagolosa al
46 van avançar als castellonencs 0
- 7 ja a la segona meitat.
Els punts per a l'equip de Vila-
Real van tornar de nou amb un

assaig de cinc punts al 67, i al 76
amb una transformació i un da-
rrer assaig posaven el marcador
en un preocupant 0 - 19.
Abans d'acabar, un assaig de Da-
niel Fernández posava el 5 a 19
final al marcador.
Acabada la primera fase, el Bar-
barians-Taus és quart amb 10
punts fruit de dos partits guan-
yats i sis perduts. El cinquè de la
territorial sud, el Paterna Cien-
cias, serà el següent rival. 

Albert Pascual
AMPOSTA

Partit entre el Barbarians Taus i el Penyagolosa. // FOTO: CANAL 21 EBRE

Recreació històrica al Pinell de Brai.  // FOTO: EMILIO ZARAGOZA

ESPORTS 

L'Estany de Banyoles va ser
l'escenari, el cap de set-
mana de l’11 i 12 de febrer,
de la I Confrontació Cata-
lana de Rem i de la Regata
Bandera Catalana, compe-
ticions que han portat més
de 450 remers de totes les
categories a la capital del
Pla de l'Estany. 
El Club Nàutic Amposta va
obtenir un bon grapat de
primers llocs en 1, 2, 4 scull
aleví cadet, juvenil i sènior
amb Sebastià Cano, Noa
Guasch, Carme Cercós,
Violant Rallo, Nil Sánchez,
Paula Arques, Celia Fornés,
Laura Fibla, Maria Gili,
Oriol Mateo, Alex Paga, Pau
Gilabert, Pau Príncep, An-
tonio Delgado, Yago Gavi-
lán, Andreu Elias i Víctor
Argento.
També al dos sense timo-
ner  juvenil de Núria Puig i
Nerea Casanova.
El Club de Rem Tortosa
participava amb 64 remers
de totes les categories des-
tacant el primer lloc del 2
sense timoner de Pau Vela i
Pau Franquet, el doble scull
de Miquel Pellisa i Èric Pas-
tor, i el 4 scull d'Èric Pastor,
Miquel Pellisa, Jordi Cor-
tiella i Jaume Jin Riera.
A la competició Bandera
Catalana els tortosins van
acabar primers en 8 amb ti-
moner absolut femení i 8
amb timoner cadet mas-
culí. A.P.

Els clubs ebrencs a
la confrontació de
Banyoles

REM

La Federació Catalana de
Futbol ha donat els tres
punts a la Rapitenca des-
prés de la impugnació del
partit que l'equip mariner
va jugar amb el Balaguer el
passat 5 de febrer, un par-
tit que va guanyar el con-
junt lleidatà per 3 a 2.
Així les coses, el resultat
queda en 0 a 3 a favor de
l'equip ebrenc. 
La Rapitenca va considerar
que un cop resolta la san-
ció a Eizaguirre per part de
la Federació, el passat 1 de
febrer, aquest no havia de
jugar el partit. A.P.

La Federació
dóna la raó a
la Rapitenca

FUTBOL
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El Museu de la Mar de l’Ebre a
la Ràpita exposa des del 17 de
febrer vestits tradicionals al
Montsià. Es tracta d’una mos-
tra organitzada per l’Ajunta-
ment de la Ràpita i el Consorci
del Museu de les Terres de l’E-
bre, que recull peces de roba i
més de 150 fotografies on es
pot observar la indumentària
marinera i pagesa, tant mascu-
lina com femenina, des de les
darreries del segle XIX fins a fi-
nals dels anys 20 del segle pas-
sat. Tot aquest material ha estat
aportat per una quinzena de
famílies de la Ràpita, que l’han
cedit atenent a la crida feta pel
Museu i les regidories de Cul-
tura i d’Identitat. El tècnic del
Museu de les Terres de l’Ebre,
Joan Grau, va explicar que l’ob-
jectiu és recollir exemples per
treure patrons amb els que s’e-
laboraran els vestits que lluirà
la població en el projecte Orí-
gens, la fira que s’ha anunciat
per a finals de setembre. 
En la mostra es poden veure
vestits complets i roba interior
d’homes i dones, entre els
quals hi ha gipons, jupetins,
calçons, toques, antipares, sa-

ragüells, marineres o garibaldi-
nes, i espardenyes de l’hòstia.
Entre ells, es pot veure el vestit
de casament de la besàvia de
Pepita Vidal, que data d’entre
1880 i 1890 i que es conserva en
perfecte estat. 
La mateixa Vidal va explicar
que té un armari ple amb roba
de l’època. La mostra està ubi-
cada a la sala d’activitats tem-
porals del Museu de la Mar de
l’Ebre, i es pot veure fins al 26

de març del 2017 en l’horari ha-
bitual d’obertura del museu.

Fira històrica i de tradició
L’Ajuntament rapitenc prepara
Orígens, una fira que durant
uns dies submergirà el muni-
cipi en la seva història i tradi-
cions. El certamen tindrà lloc
entre el 29 de setembre i l’1
d’octubre, i vol recuperar as-
pectes de la vida pagesa i ma-
rinera de la població, a través

d’exposicions, teatre, mercats,
actuacions musicals, esdeveni-
ments gastronòmics, jocs, con-
talles o demostracions d’oficis
antics. L’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós, ha destacat
que es tracta d’un exercici
d’autoafirmació cultural i iden-
titària, i que per aconseguir-ho
serà necessària la implicació de
veïns i entitats del poble. L’es-
cenari d’Orígens serà el barri
mariner del Xicago.  

El Museu de la Mar de l’Ebre exposa la vestimenta típica per preparar la nova fira Orígens

C U LT U RA

C
ÒPERA AL FELIP PEDRELL

La roba tradicional del
Montsià, peça de museu 

TEATRE

TORTOSA oferirà programació estable
d'òpera a partir d'aquesta temporada. És
la nova aposta de l'Ajuntament, que re-
centment s’ha incorporat al cicle Òpera de
Catalunya, del que ja formen part deu te-
atres de tot el país. L'objectiu d'aquest
cicle és fer arribar l'òpera en viu a altres
comarques de Catalunya, més enllà de la
capital, i descentralitzar aquesta disciplina

artística circumscrita històricament a l'àm-
bit de Barcelona. L’auditori Felip Pedrell
s'estrenarà en el cicle amb el “Cosi fan
tutte” de Mozart, el proper 1 de novem-
bre. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, s'ha
mostrat convençut que la iniciativa tindrà
èxit a la ciutat però també a les Terres de
l'Ebre, i s'ha compromès a poder progra-
mar dues o tres òperes a l'any.  C.B.

AVUI m’he sentit xiquet. La
NASA havia anunciat una
roda de premsa per a donar
una important notícia, a les 7
de la tarda, hora local. Neguit,
impaciència, una mica de ner-
vis. A la mateixa hora el Ma-
drid està perdent dos a zero,
però jo busco informació ga-
làctica de debò. I començo a
trobar imatges pel Twitter del
sistema Trappist-1 i els seus set
planetes, no gaire grans, de
mida terrestre; no sabem si set
nans, o set magnífics, al voltant
d’una estrella nana, propera a
escala universal, tan sols a 39
anys llum de no-res. A més, al-
guns dels planetes semblen
habitables.

MIRANT les imatges, no puc
evitar posar-me a somiar.
Algun dia molt llunyà, si no
ens destruïm a nosaltres ma-
teixos, si no som víctimes de
cap cataclisme planetari, la hu-
manitat haurà d’abandonar el
planeta i buscar nova llar es-
trelles enllà. El sistema Trap-
pist-1, de moment, sembla bon
candidat. De vegades imagino
la titànica aventura que hau-
rem d’assumir, pobres mortals,
aquesta espècie que de vega-
des ens fa tanta ràbia, sovint
egoista, hipòcrita, injusta, nar-
cisista, aquesta espècie nostra
indòmita,  amb una set insacia-
ble d’aprendre, capaç de les
més grans crueltats i nobleses.
I tot això ho somio acompanyat
de la veu de Carl Sagan, del
seu somriure optimista, de la
seva indestructible fe en les
nostres possibilitats.

AL TELENOTÍCIES, li dedi-
quen més temps a la derrota
del Madrid que a aquest histò-
ric descobriment. Quina espè-
cie, aquesta nostra, tan
humana! 

Una nova llar
estrelles enllà?

Jesús Tibau
ESCRIPTOR

1
RACÓ DALT DEL MÓN

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Una imatge de l’exposició de roba tradicional del Museu de la Mar de l’Ebre. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.
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Un moment de l’homenatge a Francesc Aliern, en l’acte celebrat al teatre La Llanterna de Móra d’Ebre. // FOTO: LITTERARUM.

‘Les bruixes d’Arnes’ de David Martí passen 
del paper a la vida real amb una ruta

Al segle XVI, el primer caçador
de bruixes conegut de Cata-
lunya, Joan Malet, comença la
seva macabra carrera a Arnes,
acusant de bruixeria una nis-
saga familiar de dones.
Aquesta llegenda local origina
la novel·la ‘Les bruixes d’Ar-
nes’, de David Martí. Una his-

tòria que ara ha servit per ins-
pirar un recorregut cultural, la
Ruta de les Bruixes a Arnes.
Martí va valorar molt positiva-
ment la importància de poder
compartir amb tots els lectors
de la novel·la els diversos es-
cenaris de ‘Les bruixes d’Ar-
nes’, i va recordar que el llibre
està inspirat en fets reals. “El
primer caçador de bruixes de
la història de Catalunya va
voler començar la seva carrera

a Arnes; es va plantar aquí a la
meitat del segle XVI i va acu-
sar dues dones de ser adora-
dores del Diable”, va
assenyalar.
La ruta, que va ser inaugurada
pel Conseller de Cultura, Santi
Vila, ens permet conèixer els
escenaris de l’obra que fins ara
només vivien al paper. Així, el
recorregut compta amb visites
al castell del poble, al molí de
l’oli i a la plaça de l’Ajunta-

ment. Aquest últim indret.
l’escenari del judici contra les
dues dones. L’alcalde d’Arnes,
Xavier Pallarès, va afirmar que
aquest és un primer tast de la
ruta que transcorre al poble,
però que també passa per
Horta de Sant Joan i el Delta.
“Ens agrada que una persona
del poble hagi recreat aquesta
història, i que sigui interessant
per al conjunt de la ciutada-
nia”, va afirmar Pallarès. Per

als que després de fer la ruta
es quedin amb les ganes de
conèixer més sobre aquesta
història, hi ha una segona part
de la novel·la de David Martí,
titulada ‘La metgessa de Bar-
celona’. 

Míriam Gavaldà
ARNES

Homenatge a l’escriptora Francesca Aliern 
a la Nit de les Muses de Móra d’Ebre

La Nit de les Muses, organitzada
per la Fira del Llibre Ebrenc de
Móra d’Ebre, va dedicar la seva
tercera edició a l’escriptora xer-
tolina, Francesca Aliern. El teatre
La Llanterna de Móra va acollir
el 10 de febrer un acte carregat
d’emocions i de molta familiari-
tat. En una nit on hi havia moltes
muses, les de cadascun dels lli-
bres que Aliern ha publicat al
llarg de la seva vida. La nit es va
presentar plena de sorpreses, la
més gran la de l’anunci del seu
nou llibre “Negre estalzí”. De
fet, el públic assistent va poder
veure com serà la portada de l’o-
bra, editada per Cossetània. Un
llibre on hi ha personatges molt
diferents entre sí, però que s’u-
neixen per una bona causa. 

Míriam Gavaldà
MÓRA D’EBRE

El fresc de l’edifici de l’Ajuntament. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

Horta vol restaurar un fresc “únic a Catalunya”

Horta de Sant Joan estudia res-
taurar el fresc de la façana de
l’edifici renaixentista de l’A-
juntament, un mural del segle
XIX de Ferran VII que podria
ser únic a Catalunya. En con-
cret, el consistori ha demanat
un estudi al Centre de Restau-
ració de Béns Mobles de Cata-

lunya per comprovar l’estat de
conservació de la pintura que
presideix la façana renaixen-
tista de l’Ajuntament.
El fresc es va tapar l’any 1981
amb una còpia del dibuix ori-
ginal sobre un plafó que
aquest mes de febrer s’ha reti-
rat provisionalment per veure
com es conservava. La primera
impressió dels tècnics ha estat
“positiva”, segons ha apuntat
l’alcalde d’Horta de Sant Joan,

Joaquim Ferràs. El mural com-
memora les Corts de Cadis i
s’hauria pintat a molts ajunta-
ments entre 1812 i 1814. D’en-
trada, a Catalunya només es
conservaria el fresc d’Horta de
Sant Joan i podria ser l’únic a
la resta de l’Estat espanyol. 
Ferràs ha afegit que el consis-
tori també vol reformar la
plaça de Sant Salvador i la de
l’Església, on hi ha l’edifici de
l’Ajuntament. 

Sílvia Alarcón
HORTA DE SANT JOAN

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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US RECOMANEM
5è FESTAST

De l’11 al 13 de març

Fira alimentària de les Terres de l'Ebre que es caracteritza
per tenir un programa divers pensat per a tots els públics,
i amb premis gastronòmics intituïts en memòria de Llorenç
Torrado. Una vuitantena d'expositors oferiran degusta-
cions dels seus productes als visitants durant els dos pri-
mers dies.

Entorn

Ulldecona
‘Col·leccionar passions'
Fins el 5 de març
Lloc: Casa de Cultura

Amposta
‘Real time. Art en temps real'
Fins el 19 de març
Lloc: Centre d’Art Lo Pati

Amposta
‘Machirulos y siluros'
Fins el 26 de març
Lloc: Centre d’Art Lo Pati
Més info: www.lopati.cat

Tortosa
‘Els altres ciutadans'
Fins el 31 de març
Lloc: Biblioteca Marcel·lí Domingo

Vinebre
‘100 anys del Vapor Anita'
Fins l’1 d’abril
Lloc: Ca Don Joan

Móra d’Ebre
‘Migratoebre. Per un riu ple
de vida'
Fins el 2 d’abril
Lloc: Teatre La Llanterna

La Ràpita
‘El vestit tradicional a la co-
marca del Montsià'
Fins el 2 d’abril
Lloc: Museu de la Mar de l'Ebre 

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

Ulldecona

Akashia, el viatge de la llum
El Cau de l’Unicorn
Dissabte, 11 de març - 18h.
Teatre Orfeó Montsià

Va néixer a trenc d’alba… Quan el seu pare la va tenir entre
els seus braços per primera vegada, es va apropar a la fines-
tra per tal de poder veure-la millor... i fou llavors quan va
succeir: el primer raig de Sol va incidir sobre la menuda i la
va banyar amb la seva llum... fou llavors quan el seu pare i
la seva mare, varen decidir el seu nom: Alba.

Més info: www.ulldeteatre.org

En família

Terra Alta
VIII Jornades
Gastronòmiques
del Corder

Música

Tortosa
Joan Rovira. Presentació del nou disc.
Dissabte, 25 de març - 22h.

Teatre Auditori Felip Pedrell - Sala gran.

Joan Rovira comença una nova etapa amb nou disc i sis
concerts de presentació per tota Catalunya amb un espec-
tacle explosiu. I és que el seu punt fort, sense dubte, és el
seu directe. Ara, es presenta amb una gran banda consoli-
dada i amb un so més contundent. Les noves cançons
tenen un regust Rock-Mediterrani, amb tornades coloristes
i positives.

Espectacle

Del 3 de març
al 9 d’abril

Espectacles

Amposta
'E.V.A.'
Dissabte, 11 de març
Hora: 20 i 22h
Lloc: La Unió Filharmònica

Amposta
Amposta Comedy:
Txabi Franquesa
Divendres, 17 de març
Hora: 22h
Lloc: El Casal

Tortosa
'L'electe'
Divendres, 17 de març
Hora: 22h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Tortosa
Màgia amb Melanie,
'Amazing'
Dissabte, 11 de març
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Amposta
Màgia visual:
‘Tea Time Magic Show’
Dissabte, 25 de març
Hora: 18h
Lloc: La Lira Ampostina

Tortosa
Teatre:
'Oh my God Barcelona!'
Divendres, 3 de març
Hora: 22h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Menjar i beure

Amposta
XIV Jornades Gastronòmiques
de la Carxofa
Fins el 19 de març

14a edició de la Jornades gastronòmiques de la Carxofa als
restaurants d'Amposta i Poblenou del Delta, oferint delicio-
sos menús amb la carxofa com a protagonista.
Més info: www.turismeamposta.cat

Exposicions

Móra d’Ebre
Teatre: 'Ruth i Mercè.
Separades... i què?'
Dissabte, 1 d’abril
Hora: 22h
Lloc: Teatre La Llanterna

Tot un mes per degustar els menús especials que els restau-
rants de la comarca han preparat amb la carn de corder com
a base principal del plat, a més d'altres productes agroali-
mentaris de qualitat produïts a la Terra Alta, com ara el vi
i l'oli, tots dos emparats per les respectives denominacions
d'origen.

Espectacles
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“A la cooperativa
de Godall els xi-
quets i xiquetes de
l’escola anem al
mercat a vendre
les coses que fem
amb les nostres mans”

P
PETITS ARTISTES

LA COOPERATIVA

L’ESCOLA SANT SALVADOR ja fa dos anys que porta
a terme un projecte de cooperativa, "Els Goril·letes" li
diuen, que consisteix en la manufactura de diferents pro-
ductes senzills que els mateixos xiquets i xiquetes fan a
l'escola: clauers, portallapis, posagots, etc. El sistema de
treball s'assembla al d'una cooperativa real havent de
portar uns comptes i decidint-ho tot entre tots els alum-
nes que després faran els treballs manuals.
La venda dels productes 100% originals d'aquests joves

godallencs es fa a la plaça del poble i, amb els diners
aconseguits, una part es destinen a finalitats socials i l'al-
tra als fons per al viatge de final de curs!

“Àngel Rivas
"Som els Goril·letes, la cooperativa de l’escola
Sant Salvador de Godall i el goril·la és el nos-
tre logotip i mascota!"

"He dibuixat la
parada de l'any
passat amb tot el
material que
venem: llibretes,
clauers, portalla-

pis o imants!"

2 PINZELLADES

Íker Martí

Sara Arasa

"Les manualitats
que fem a la co-
operativa són de
cartó i cartolina.
Tot el que fem
està fet a mà així
que és únic!"

"La cooperativa
consisteix a
crear productes
fets per nosal-
tres i vendre’ls al
mercat del

poble, tenen molt d’èxit!"

Pol Clemente

Noa Pago

"A mi m’agrada
quan venem les
coses a la para-
deta, la gent és
molt simpàtica i
compra els nos-
tres productes!"

"A la cooperativa
de l'escola Sant
Salvador de Go-
dall tots fem tre-
balls manuals
per vendre'ls i

destinar els diners al viatge de fi de
curs."

Lluc Monfort

Ainhoa Cardona

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"Fer treballs ma-
nuals i després
vendre-les és
molt divertit. Pri-
mer hem d'anar
a comprar els
materials que utilitzarem!"

Aroa Martínez
"La meitat dels
diners que guan-
yem la donem a
l’escola de l’Àn-
gel d’Amposta
amb finalitats so-
lidàries."

Clàudia Subirats
"M’agrada saber
que amb els di-
ners que aconse-
guim  amb la
cooperativa ho
donarem a per-
sones que ho necessiten!"

Marina Villalbí
"A la cooperativa
ens ho passem
molt bé. Fem tre-
balls manuals, és
molt divertit i
tenim companyia
per fer-ho molt bé!"

Cinta García

Jazmina Esquerré

"M'estic esforçant molt amb el treball a la coo-
perativa de l'escola. M'encanten els treballs ma-
nuals, fer dibuixos, i moltes coses més!"

Aina Martorell »

»

»
"Fa uns anys fem una cooperativa que s’ano-
mena Goril·letes, i és que aquest és el malnom
del nostre poble, Godall!"
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SANTA BÀRBARA TANCARÀ LA SECCIÓ DE CRÈDIT

LA COOPERATIVA Agrícola del
Camp de Santa Bàrbara ha decidit tancar
la secció de crèdit davant “l'ultimàtum”,
rebut des d'Economia i Finances, a pagar
l'aportació que els corresponia al Fons
Cooperatiu de Suport a les Seccions de
Crèdit, el que representa uns 400.000
euros, o bé dissoldre l'entitat. La decisió
s'ha de fer efectiva en uns dos mesos tot
i que no es descarta “reconsiderar-la” si

les condicions dels fons de suport can-
vien. El gerent de l'Agrícola del Camp,
Lluís Cardona, va assegurar que hi ha su-
ficient liquiditat per retornar tots els di-
pòsits als impositors. La Cooperativa de
Santa Bàrbara està en desacord amb què
el percentatge de les aportacions al fons
de suport sigui variable i es revisi cada
any, i amb què no es blindi l'ús d'aquests
diners per “tapar la mala gestió” d'algu-

nes cooperatives. Els socis de la Coope-
rativa de Santa Bàrbara van ratificar la
decisió de la junta rectora tot i que deixi
la porta oberta a “reconsiderar-la” si s'ac-
cepten les al·legacions. La ratificació de-
finitiva serà el 31 de març en la propera
assemblea general. Però mentrestant, la
decisió s’intentarà fer efectiva. Es presen-
tarà la baixa registral i es posaran a dis-
posició dels socis els seus estalvis.  C.B.PAGESIA

COOPERATIVA

La Cooperativa de l’Aldea va
celebrar una jornada gastro-
nòmica amb l’objectiu de
promocionar els productes
de l’horta però també refor-
çar l’autoestima 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 pro-
ductes. Tot plegat, segons els
president de la Cooperativa,
Miquel Carles, ha fet que el
2017 hagi arrencat amb bones
perspectives i han fet descar-
tar l’opció de tancar l’entitat
i intentar remuntar. “No té
cap sentit liquidar quan hi ha
rendibilitat a la cooperativa",
va defensar Carles. En
aquesta línia, el responsable
de l'entitat agrícola aldeana
va remarcar que la seva si-
tuació geogràfica, la gran di-
versificació de producte amb
què es treballa i la modernit-
zació del sector ebrenc la fan
competitiva per “seguir i re-
muntar”. També es manté la

necessitat de vendre els ac-
tius que “no són rentables”,
com poden ser finques o ma-
gatzems, i no es tanquen les
portes a vendre les instal·la-
cions a un gran inversor o a
trobar un soci capitalista.
És en aquest context que
l'entitat agrícola i l'Ajunta-
ment de l'Aldea s'han unit
per incrementar les mesures

de promoció del comerç i del
producte de l'horta del muni-
cipi. L’alcalde de l’Aldea,
Dani Andreu, afirmava que
com a poble l’objectiu és pro-
mocionar el producte, poten-
ciar la indústria agrícola i
generar beneficis per tornar
els 4’47 milions d’euros pen-
dents als impositors.
En l'acte de promoció de

l’horta de l’Aldea hi van par-
ticipar els cuiners Hèctor
Roda i Joan Esteller, que van
preparar un paella d'arròs
amb verdures. 

L’Aldea podria remuntar
L’onada polar que va afectar Europa va

disparar les vendes de la cooperativa
El 2016 també serà el primer exercici en anys

que l’entitat tancarà amb beneficis reals

La jornada de promoció de l’horta de l’Aldea a les instal·lacions de la cooperativa. // FOTO: MANEL CAPELL

Cinta Bonet / ACN
L’ALDEA

Més control
per evitar
infectar
camps nets
de caragol

C. Bonet
L’ALDEA

El departament d'Agricul-
tura ha redactat la resolució
amb les mesures per seguir
atacant aquest 2017 la plaga
del caragol maçana. Com a
novetats, es proposa refor-
çar la neteja de la maquinà-
ria fora del temps de sega,
entre les mesos de març i
octubre, i controlar el tras-
pàs de planter. Com va ex-
plicar Jordi Giné, cap del
Servei de Sanitat Vegetal,
aquells agricultors que vul-
guin portar el seu planter de
l'hemidelta esquerre fins al
dret hauran d'estar regis-
trats i tenir autorització per
emetre passaports fitosani-
taris, i per fer traspassos
entre parcel·les del mateix
marge deltaic caldrà l'auto-
rització del Servei de Sanitat
Vegetal. En la tretzena jor-
nada tècnica de l'arròs de
l'IRTA es va explicar als
arrossaires les possibilitats
de la sembra en sec al delta
de l'Ebre, que ajudaria a
contenir la plaga en les
zones més afectades, i la ne-
cessitat d'investigar amb
nous fitosanitaris menys
agressius que la saponina.
El Departament va insistir
molt en la importància d'ac-
tuar de forma dràstica a l'-
hemidelta dret on, de
manera dispersa, ja hi ha 85
hectàrees afectades. A l'es-
querre, l'afectació arriba a
les 6.000 hectàrees.
D’altra banda, Agricultura
ja ha pagat els primers
850.000 euros per lluitar
contra el caragol maçana. Es
tracta del primer ajut per al
projecte quinquennal que té
previst destinar 5 milions
d’euros en actuacions. 

PLAGUES

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

PROMOCIÓ DE LA TÒFONA
L’Escola d’Hostaleria de les Terres de l’Ebre
va organitzar el 8 de febrer una jornada tèc-
nica de la tòfona dels Ports de Tortosa-Be-
seit, tot aprofitant les seues instal·lacions a
l’institut Joaquim Bau. Els restauradors de
Tortosa van conèixer els productors de tò-
fona de la zona, i els alumnes del cicle de
cuina van elaborar un menú pedagògic amb
aquest selecte ingredient, que pot assolir
uns preus molt elevats al mercat. La presi-

denta de l’associació Platigot, Clara Segarra,
va celebrar la iniciativa, ja que sovint acaben
comprant la tòfona a distribuïdors del pro-
ducte, i per tant els resulta més car. El preu
de venda al públic pot oscil·lar entre els 400
i els 1.200 euros el quilo. Les tòfones van ser
subministrades per una empresa tortosina i
per uns productors del Matarranya, els ger-
mans Sanz, que van fer una demostració
amb gossos ensinistrats. G.M.

Ingredients

• 4 guatlles
• 1/2 cabec ̧a d’alls
• 200 grs. de cansalada viada
• 300 grs. de tomata* triturada
• 1 copa de rom
• 2 claus d’espe ̀cie
• 1 culleradeta de farina
• 1 got d’aigua
• sal
• oli d’oliva

Guatlles
amb tomata

Elaboració

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

LA CUINA DEL

DELTA

1. Pelem les taronges, les trossegem i les in-
troduïm a la cassola on courem la melme-
lada. 
2. Pelem i trossegem la maçana. La incor-
porem a la cassola, amb la taronja trosseda. 
3. Afegim el sucre, el suc de llimona, el pal
de canyella i la pell de llimona.                            
4. Posem la cassola al foc i comencem a
coure. Ha de coure uns 30-40 minuts. Men-
trestant, preparem la pell de taronja que
tenim reservada. Posem un cassó al foc
amb aigua. Trossegem la pell de manda-

rina a tires molt petites i la fem bullir du-
rant uns cinc minuts en aigua bullint. L'es-
correm.                                       
5. A meitat de cocció retirem un moment la
cassola del foc i triturem la melmelada
amb la batedora (al punt que més ens
agradi). Incorporem les tires de taronja i
continuem amb la cocció.              
6. Una vegada finalitzada la cocció om-
plim els pots i els posem 24h cap per avall
(per fer el buit) o els posem al bany maria
durant uns 20 minuts.  

Melmelada de
taronja

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Tenim les taronges en
el punt àlgid de 
producció i de dolçor.
Ho hem d’aprofitar!
Anem a preparar 
melmelada casolana
per gaudir de bons 
esmorzars, farcir 
dolços o regalar a les
persones que més 
estimem. De moment
aquesta és la meva 
recepta definitiva; de
totes les que he 
provat, la que més
m’agrada.”

“

• 1kg de taronja navelina
• 1/2 kg de sucre
• 1 maçana 
• El suc d'una llimona
• Pell de llimona (1/4 de 
llimona aprox)
• Pell de 1/2 taronja
(aprox.) sense part blanca
• 1 pal de canyella

INGREDIENTS: 
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El departament de Salut està
treballant en la creació d'una
nova xarxa hospitalària de les
Terres de l'Ebre. El conseller
Antoni Comín ha explicat que
tots els hospitals públics
ebrencs, és a dir, els tres de
Tortosa i els comarcals d'Am-
posta i Móra d'Ebre, s'han
d'incloure en aquesta xarxa
amb l'objectiu “d'augmentar
la seva qualitat assistencial,
compartir projectes assisten-
cials i augmentar la seva capa-
citat d'atenció i cura” “Tots els
centres hi han de guanyar.
Cada centre que avui està per
separat hi ha de sortir guan-
yant. És un 'win win' perquè
es tracta de fer junts un pro-
jecte assistencial més potent
que permeti curar i cuidar mi-
llor a la gent”, va remarcar el
conseller Antoni Comín. Se-
gons el conseller, aqueta xarxa
també servirà per “atreure
més talent, tenir més capaci-
tats i construir projectes assis-
tencials integrats per curar
millor la gent des del propi te-

rritori”. Els sindicats ja han re-
clamat més detalls i informa-
ció sobre aquesta xarxa.

L’hospital de Tortosa
D’altra banda, Comín també
va assegurar que es presenta-
ran, “en un mesos”, les futures
inversions del Salut al terri-
tori, entre les quals el Pla de
Mobilitat de l'Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa. El pre-
sident de la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Tortosa,
Josep Baubí, acompanyat de la
delegada del sindicat CATAC-
CTS a l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta, Cinta Sa-
rroca, van poder parlar amb el
conseller uns minuts aprofi-
tant la seva visita al territori.
Baubí va explicar que pel con-
seller el Pla de Mobilitat de l’-
hospital de Tortosa és una
inversió “prioritària”. Ara bé,
la construcció d’un nou hospi-
tal a la ciutat ha quedat total-
ment descartada.  

PARTICIPACIÓ

Les Terres de l’Ebre compten
amb un Consell Consultiu de
Salit. La idea és treballar de
forma transversal per millorar la
salut i el benestar a partir de la
detecció de les problemàtiques
relacionades amb els hàbits,
l’entorn natural i la demografia
i la despoblació.  C.B.

Nou consell
consultiu per
la salut

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

S
S A L U T

PRIMERA PEDRA DEL CAP D’AMPOSTA
EL CONSELLER de Salut, Toni Comín,
va posar la primera pedra del nou Centre
d'Atenció Primària (CAP) d'Amposta que ja
s'ha començat a construir. El nou equipa-
ment suposarà una inversió de 4 milions
d'euros i estarà llest en 24 mesos. La cons-
trucció del CAP estava pendent des de
l'any 2010. Comín va destacar que amb l’i-
nici de les obres no només es dóna res-

posta a una llarga demanda de la ciutat
d’Amposta sinó també s’evidencia que la
Generalitat comença a revertir les retalla-
des dels darrers anys. Per la seva part, l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, va
assenyalar que es construirà un edifici mo-
dern que oferirà un important dinamisme
i que permetrà donar una millor assistèn-
cia als ciutadans. C.B.

Salut integrarà tots els hospitals de
l'Ebre en una xarxa assistencial 

HOSPITALS

El conseller Comín es va comprometre a presentar en
pocs mesos les futures inversions de Salut al territori

L’objectiu és augmentar la qualitat assistencial,  la
capacitat d’atenció i cura, i compartir projectes

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

FOLLAR, CARDAR, fotre un clau, rebol-
car-nos... sí, avui parlem de sexe, perquè
és un tema que està a l'ambient, en les
nostres converses quotidianes, en la tele-
visió. Ho escoltem tantes vegades, que
podem arribar a plantejar-nos si realment
ho estem fent bé, i aquest acte de fer-ho
bé, no hauria de ser una feinada com la de
construir piràmides a l'antic Egipte. Estem
inundats d'informacions errònies, de ve-
ritats distorsionades, de consells i instruc-
cions que ens diuen com i quan fer-ho. Al
final tota aquesta allau de missatges, ens
pot fer perdre l'oremus, entre allò que ens
diuen que cal fer i allò que realment
volem fer. Tant és així, que pot quedar
molt poc espai per la imaginació i l'expe-
rimentació pròpia. No hauria de ser tot
més senzill? Ens hi hem d'esforçar? Per
què?

SEMBLA QUE ens hem oblidat que amb
el sexe podem fer el que ens vingui de
gust (sobretot amb el nostre) i deixar d'in-
tentar adaptar-lo a les modes, a guions de
pel·lícules o al allò que se suposa que s'es-
pera de nosaltres. Però no hauríem de
complicar-lo així, ni esperar que sempre
sigui perfecte, ja que el sexe segueix sent
una qüestió de desig, d'estat d'ànim, de
pell, de carn, i els humans no ens caracte-

ritzem precisament per ser perfectes a to-
thora. No cal capficar-s’hi, no es tracta
d'una falta de coneixement, ni tan sols que
hi hagi diferències entre els uns i els al-
tres, ja que tenim la mateixa quantitat
d'informació i fantasiejos sexuals diaris i
els nostres respectius genitals guarden ja
pocs secrets per a la immensa majoria...
Però així i tot quan ho posem en pràctica
conjuntament, per què segueix sent com-
plicat entendre'ns tots dos? On fallem? Si
la qüestió és gaudir-ne... Què ens passa?

POTSER UN DELS problemes sigui que
no ens relaxem gens, amb tantes pautes,
la sexualitat segueix provocant els seus
petits "problemes", per molt ben infor-
mats que estiguem. Tot això produeix una
paradoxa: ho tenim gairebé tot a mà i a un
cop de clic, consells i trucs, però potser en-
cara no hem descobert, ni gaudim d'una
sexualitat satisfactòria. A tots ens anirà bé
relaxar-nos respecte al sexe i dels malen-
tesos que arrosseguem. En aquest sentit
hem de partir de la base que ni jo sóc tan
bo per fer de professor de ningú, ni tu ets
tan inexpert per haver de fer el paper d'a-
lumne, ni res per l'estil.

TOT VA BÉ SI les persones i les relacions
van bé. Acord mutu i cap prejudici:

aquesta hauria de ser l'única norma, per-
què tots dos sabem ben bé el mateix sobre
sexe, del nostre i una miqueta del dels al-
tres. Dialoguem de tu a tu i a veure què
passa. No fa mai nosa poder dedicar una
estona a xerrar sobre com és d'important
desitjar sexualment el millor per a un ma-
teix, perquè això que sembla tan obvi, a la
pràctica, en el dia a dia, reconeguem-ho!!
no sempre ho és tant.

DESFEM-NOS DE TOT aquest embolic
que se'ns ha anat assentant a l'interior del
nostre cervell, de les moltes i successives
normes, modes, prohibicions. Neutralit-
zem tot allò que ens espanta, el que no ens
deixa sentir-nos còmodes: això no es mira,
això no es fa, això no es toca. Deixem-nos
portar. 

EN EL SEXE FELIÇ, cal TREBALLAR EN
EQUIP, en reciprocitat, i no solament amb
l'altre, sinó també amb les nostres intuï-
cions, dubtes, contradiccions, prejudicis,
generositat i emocions desbocades. Cal
ser valent, posar sentit comú, ment oberta,
complicitat, confessions còmplices i zero
vergonyes a l'hora de reconèixer les prò-
pies contradiccions. No anem a obtenir
cap diploma. Al teu aire, al teu ritme, les
coses pel seu nom i tot estarà bé.

Parlem de sexe

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

SOLIDARITAT

Amb motiu del Dia Mundial
Contra el Càncer Infantil, l’ins-
titut Joaquim Bau va organit-
zar una nedada solidària a les
instal·lacions de les piscines
municipals de Tortosa. 250 es-
colars es van llençar a la pisci-
nal. La recaptació es lliurarà a
l’AFANOC Tarragona. C.B.

Nedada contra
el càncer
infantil

HOSPITALS

L’HTVC es vol apropar a les
embarassades amb visites

SOCIAL

EUSES fara fisioteràpia a
gent gran desafavorida

Les persones grans amb dificul-
tats econòmiques podran rebre
tractaments de fisioteràpia gra-
tuïts gràcies a l’acord subscrit
entre l’Ajuntament de Tortosa i
l’Escola Universitària de la Salut
i l’Esport (EUSES), on s’impar-
teix el Grau de Fisioteràpia. L’al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, va
explicar que els serveis munici-
pals valoraran cada cas i deriva-
ran les persones que reuneixin

els requisits necessaris per gau-
dir d’aquest servei gratuït. La di-
rectora general d’EUSES,
Montserrat Roche, va dir que
aquesta iniciativa no només per-
met als alumnes poder fer pràc-
tiques amb pacients reals sinó
també oferir un servei a la socie-
tat tortosina. Enguany es donarà
servei a 16 pacients però que la
voluntat és incrementar aquest
nombre en el proper curs. El ser-
vei està previst per a la gent gran
però, ocasionalment, també per a
les persones que en tenen cura i
tinguin patologies associades.  

Cinta Bonet 
TORTOSA

L’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC) oferirà una visita
guiada per a la dona embaras-
sada i la seva parella. Aquesta
nova oferta en la cartera de ser-
veis té per objectiu apropar l’-
Hospital als futurs pares,
informar-los del procés assisten-
cial, i dels espais i materials dis-
ponibles. La coordinadora

territorial de Llevadores, Olga
Pérez, va explicar que la inicia-
tiva ha sorgit de la pròpia de-
manda de les dones. Per la seva
part, la coordinadora d’inferme-
ria Maternoinfantil, Núria Co-
lomé, va detallar que la visita
començarà a la mateixa entrada
del centre passant per les dife-
rents instal·lacions de la mater-
nitat. També es resoldran tots els
dubtes i preguntes que puguin
tenir els futurs pares si hi hagués
algun problema amb el nounat,

i transmetre un missatge d’hu-
manització. Aquestes visites
guiades es realitzaran en dilluns
de 16:30 a 18:00 hores, a partir del
6 de març. Les persones interes-
sades poden sol·licitar la visita
trucant al 977580018 o bé a través
de la seva llevadora de referèn-
cia.  

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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RELIGIÓ

D I V ER S

D ELS PERIODISTES lliuren els Premis Micro 2015
LA DEMARCACIÓ de les Terres de
l’Ebre del Col·legi de Periodistes va in-
augurar la seva nova seu social al ca-
rrer Ramon Berenguer IV amb la
realització de l’acte de lliurament dels
Premi Micro Obert i Micro Tancat 2015,
que van ser atorgats a premsa de Bom-
bers de la Generalitat i a  l’empresa Er-
cros, respectivament. Va recollir el

Micro Tancat 2015, Teresa Conesa, se-
cretària general d’ Ercros. Pel que fa al
Micro Obert 2015, va ser Núria Iglesias,
cap de premsa de Bombers de la Gene-
ralitat, qui el va recollir. En una segona
part de l’ acte es va fer la presentació
del reportatge novel·lat “Hombres de
Hierro” de Marina Pallás, últim Premi
de Periodisme Literari. C.B.

Amb motiu de la celebració del
IV Centenari de la Reial Arxicon-
fraria de la Cinta, uns orfebres de
València han fabricat amb argent
un nou reliquiari. L'encàrrec ha
estat fet per l'Arxiconfraria, amb
el vistiplau del capítol catedralici
de Tortosa que custodia la relí-
quia de la patrona de la ciutat.
Malgrat que fa dècades que es
plantejava l'opció de tenir un
altre reliquiari, la por a obrir-lo
pel desconeixement de l'estat en
què es trobaria el teixit de la cinta
ho havia aturat fins ara, davant la
voluntat de portar el reliquiari
fora de Tortosa per celebrar l’Any
Jubilar. El nou reliquiari ha costat
uns 4.600 euros que han estat pa-
gats a través d'una donació d'un
particular que es vol mantenir en
l'anonimat.

Cinta Bonet
TORTOSA

Obren la relíquia de la Cinta
L'extracció es va fer en un acte solemne i íntim presidit

pel bisbe de Tortosa, Enric Benavent, i l'alcalde, Ferran Bel

Extreuen un fragment de la relíquia de la Cinta per
poder traslladar-la fora de Tortosa per l'Any Jubilar

Un dels moments de l’acte en què es va extrarue un fragment de la relíquia de la Cinta. // FOTO: AMADOR GISBERT

TECNOLOGIA

El retorn d’un vell rocker
per Jaume Querol

En el món actual, la tecnologia avança a un ritme molt
frenètic i qualsevol errada estratègica per part dels fa-
bricants pot despenjar-los de posicions privilegiades
amb nefastes conseqüències, ja que en alguns casos fins
i tot acaben desapareixent del mercat. Aquest cas el tro-
bem, per exemple, en tot un gegant de les telecomuni-
cacions com Nokia, que, per una sèrie de desa-
fortunades decisions, van abocar a desaparèixer, i d’al-
tres com Blackberry han perdut la gran quota de mercat
que ocupaven.
Bé, per sorpresa de tothom i després de molt de temps
desapareguts, el fabricant finès Nokia (ara a mans de
HMD Global Oy) anuncia que retorna a l’escena i pre-
senta la nova gamma de models realment molt intere-
sants, atractius i posats al dia, com si res hagués passat,
i sota sistema Android, fet que fins la data era impen-
sable per a aquest fabricant. Així, en el recent Mobile
World Congress de Barcelona s’han presentat els nous
Nokia 6, Nokia 5 i Nokia 3, i una sorpresa.
El Nokia 6 ja porta dies en el mercat xinès on, per cert,

està tenint molt d’èxit gràcies a un encertat disseny de
5’5” i un bon preu d’uns 229€. Quant al Nokia 5, que
apareixerà en breu, serà un terminal de disseny acurat,
amb 5’2” de pantalla i un preu molt ajustat de 189€. Fi-
nalment el Nokia 3 es presentarà com el més econòmic
i petit de la gamma Android, a un excel·lent preu de
139€. Però aquí no acaba tot el ventall de Nokia, ja que
conjuntament amb la resta de la gamma, anuncien el
retorn d’un clàssic, el Nokia 3310. Recordem que aquest
dispositiu ja va ser tot un èxit de vendes a principis de
segle però ara es presenta totalment renovat, amb un
bonic “restyling” i pantalla a tot color, això sí, res de
Whatsapp, només trucades i SMS. El més interesant
serà la duració de la bateria, ja que ens prometen fins a
30 dies en espera o 22 hores de conversa. En fi, queda
per veure si Nokia aconsegueix el seu objectiu, proba-
blement els serà molt complicat tornar al lloc que van
deixar, però si aconsegueixen portar-nos la fiabilitat i
qualitat que tots coneixem, qui sap, una segona opor-
tunitat, tothom la mereix!



cop d’ull Març  2017 // 39

El Teatre Municipal la Llanterna
de Móra d’Ebre va acollir l’en-
trega dels premis Sirga d’Or. Uns
premis de caràcter biennal que
naixen el 1992 per reconèixer la
tasca de persones i entitats envers
la comarca. En aquesta edició, la
novena, hi ha hagut vuit finalistes.
En la categoria d’entitats el guan-
yador del Sirga d’Or ha estat el
Premi Narrativa Ribera d’Ebre, el
certamen més antic de les Terres
de l’Ebre. La presidenta del Con-
sell Comarcal de la Ribera i alcal-
dessa de Vinebre, Gemma Carim,
va recollir el premi que va com-
partir amb tota la gent que ha for-
mat part d’aquest projecte. La
resta de finalistes en la categoria
entitat han estat les associacions
culturals La Cana de Flix i la
Riuada de Móra d’Ebre, així com
Vídeo Ascó Televisió.
En la categoria de persones, a
causa d’un empat en les vota-
cions, hi ha hagut dos guanya-
dors. D’una banda, l’historiador
Josep Sánchez Cervelló; i de l’al-

tra, el periodista i activista Joan
Carles Launes, tots dos premiats
per la seva trajectòria. Launes va
agrair el premi a tota la gent que
hi ha al darrere i va recordar els
seus inicis professionals. Per la
seva banda, Sánchez Cervelló va
destacar la importància de les his-
tòries locals per tenir una millor
visió general. La resta de finalistes
en categoria persona han estat el

fundador de l’Escola d’Art de
Móra la Nova, Josep Casadó; i l’a-
tleta Sònia Franquet. A l’acte hi va
assistir el conseller de Cultura,
Santi Vila, que va encoratjar els or-
ganitzadors del premi, el Consell
Comarcal  i el Centre d’Estudis de
la Ribera d’Ebre, a continuar amb
el mateix esperit per fer créixer
encara més el Sirga d’Or i n’ha
destacat el seu interès.  

DIVERS 
RECONEIXEMENTS

Novens Premis Sirga
d’Or a la Ribera d’Ebre
Míriam Gavaldà
MÓRA D’EBRE

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

L’Associació de Veïns del Centre –
Nucli Antic de Tortosa va atorgar
el Premi Sant Blai 2017 a l’histo-
riador i divulgador Ramon Mira-
vall. Miravall és autor de
nombroses obres de divulgació
del patrimoni i de la història de
Tortosa com “Madina Turtuxa”,
“Els gremis de Tortosa” o “Episco-
logi Dertosense”. En recollir el
premi Miravall es va mostrar molt

satisfet i agraït pel reconeixement.
L’historiador va  dir que aquell
era una acte que “ens uneix com
a poble i col·lectivitat”  i un exem-
ple per a tots els que com ell fan
el que poden “per la ciutat, hi
busquen solucions i fan servei a
la societat. L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va destacar de Mira-
vell el seu currículum “excel·len-
tíssim” del qual va dir cal
destacar la seva recerca “metò-
dica”. La cloenda va anar a càrrec
del Cor Flúmine que va interpre-
tar diferents cançons dedicades a
l’amor i l’amistat. 

Irene López
TORTOSA

Ramon Miravall
rep el Premi Sant
Blai 2017

Els guardonats amb el Premi Sirga d’Or.  // FOTO: CCRE

Ramon Miravell amb el guardó.  // FOTO: IRENE LÓPEZ



Trens Dignes celebra
quatre anys de lluita
per la mobilitat 

La Generalitat 
centralitzarà l’atenció 
ciutadana al nou edifici
del carrer Montcada

Els sobiranistes de
l’Ebre donen suport a
Mas, Ortega i Rigau pel
judici del 9-N

Tortosa inicia els
pressupostos 
participatius amb
150.000 euros a votació

L’Ametlla de Mar 
rebaixa el deute 
municipal a 46 milions

La Ràpita farà un
segon pavelló i cobrirà
dos pistes

Els municipis eòlics
confien en l’aprovació
del nou cànon de la 
Generalitat

Salut integrarà tots
els hospitals de l’Ebre
en una nova xarxa 
assistencial

#p6

#8 i 9

#p16

#p19

#p22

#p24

#p36

1

U
ÚLT IMA

LOS GAMBUSINS

Tortosa:
Av. Remolins, 24
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