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P PUIGDEMONT HO DIU CLAR
“NO HI HA un transvasament a Bar-
celona, el que hi ha és un transvasa-
ment de Rialb a la Segarra, l’Anoia i la
Conca”. Això és el que va dir el presi-
dent de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, quan replicava una pregunta de
la diputada de la CUP Mireia Boya. De
fet, el més sorprenent és que Puigde-
mont no utilitzés cap eufemisme per re-

ferir-se a la portada d’aigua als pobles
de les conques internes de Catalunya,
com ara “transferència”. I és que traure
aigua d’una conca per portar-la fins a
un altra és un transvasament, ras i curt.
Indirectament, Puigdemont va justificar
un transvasament fora de la conca de
l’Ebre, amb tot el que això implica, per
portar aigua a 3.780 habitants. G.M.PORTADA

Aragó demana
l’aturada del
projecte de
transvasament

El govern d'Aragó no veu
amb bons ulls el projecte per
portar aigua de Rialb per
abastir 32 municipis de la Se-
garra, l'Urgell, l'Anoia i la
Conca de Barberà, i n'ha de-
manat la seva paralització. De
fet, com la PDE, també hi veu
un intent de transvasament
d’aigua de la conca de l’Ebre
a l’àrea de Barcelona. Així, el
conseller aragonès de Desen-
volupament Rural i Sostenibi-
litat, Joaquín Olona, va
reclamar el 21 de març una
reunió amb la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE),
per valorar les conseqüències
que pot tenir el pla hidrològic
de les conques internes de
Catalunya. Considera que el
projecte és un transvasament
d'aigües del Segre que podria
tenir conseqüències a l'Ebre.
Olona també va dir que si la
CHE autoritza el projecte, hi
presentaran un recurs en con-
tra. El conseller aragonès va
recordar que ja va votar en
contra del pla en la darrera
reunió del Consell Nacional
de l'Aigua (CNA), i va denun-
ciar la falta d'informació amb
la que va haver d'assistir a la
reunió, per la qual cosa va re-
clamar explicacions tant a la
CHE com al Ministeri de
Medi Ambient.  Per la seua
banda, la CHE va assegurar
que no han autoritzat cap
transvasament, i que només
tenen en tràmit la concessió
d’aigua del Segarra-Garri-
gues amb un projecte del
2008. De fet, va dir que l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA)
no li ha comunicat cap modi-
ficació del projecte. G.M.

La Plataforma en Defensa de l’E-
bre (PDE) s’activarà aquest mes
d’abril, davant del que considera
una nova amenaça de transvasa-
ment. Es tracta del projecte de la
Generalitat per portar aigua de
l’embassament de Rialb, a través
del sistema de regadiu Segarra-
Garrigues, per garantir el submi-
nistrament a 32 municipis amb
problemes d'abastament de la
Segarra, l'Urgell, l'Anoia i la
Conca de Barberà, cinc dels quals
ja es troben a les conques inter-
nes de Catalunya. De fet, la PDE
fa temps que hi veu un intent de
transvasament d’aigua de la
conca de l’Ebre a l’àrea de Barce-
lona. Es tracta d'un projecte d'es-
pecial envergadura, que el
Govern ha pressupostat amb
més de 21 milions d'euros. Per tot
plegat, la PDE ha encès totes les
alarmes i ja ha convocat la quin-
zena assemblea ordinària del
moviment antitransvasament,
que serà aquest 22 d’abril a l’au-
ditori Felip Pedrell de Tortosa. 
En aquesta assemblea s’han de
plantejar noves accions de pro-
testa contra l’Acord de Rialb. De
fet, la PDE ja va rebutjar celebrar,
el 22 de març passat, el Dia Mun-
dial de l'Aigua, i va convertir
l'acte de commemoració, a les
portes de la Delegació de la Ge-
neralitat a les Terres de l’Ebre, en
una mostra de rebuig al pacte de
Rialb.  Una quarantena de perso-
nes van participar en la concen-
tració davant del Palau Abària, al
carrer Montcada de Tortosa. 
Així, tot i reconèixer que els po-
bles beneficiaris tenen greus ne-
cessitats, la PDE defensa
l’aplicació d’altres mesures, com
el sanejament dels aqüífers, més
beneficioses a llarg termini que
un nou “minitransvasament”,
amb el qual, insisteixen, “acaba-
ran portant l'aigua de l'Ebre a
Barcelona”. El portaveu de la
PDE, Joan Antoni Panisello, va in-

sistir que el problema és que si
s’obre l’aixeta s’estableix un pre-
cedent i automàticament es recu-
perarà el vell lema de “l’aigua per
a tots”.  Per tant, serà complicat
negar l’aigua de l’Ebre a altres
zones que històricament també
la demanden, com ara el País Va-
lencià o Múrcia. “Això es mereix
una resposta”, i la resposta la tin-
drem”, va garantir el portaveu.
“El problema és que s’obre l’ai-
xeta; no són pocs pobles o pocs
metres cúbics, sinó que hi haurà
un precedent”, va insistir.
En aquest sentit, Panisello va de-
nunciar que la Generalitat ha
trencat el consens de l’aigua de
forma encoberta, i va demanar a
la classe política ebrenca que es
mulli en defensa dels interessos
del territori. Així, va avançar que
durant les properes setmanes
mantindran diverses reunions
amb els representants polítics de
les Terres de l’Ebre, per saber
amb quins suports poden comp-
tar. “La classe política ebrenca
està molt callada, i els volem de-

manar que es manifesten i que
diguen què pensen i què pensen
fer”, va remarcar Panisello, qui va
recordar que la PDE es va consti-
tuir per aturar transvasaments
com el previst al Plan Hidroló-
gico Nacional (PHN) del 2000,
però també per al transvasament
d’emergència del 2008 i per les
noves amenaces com l’actual.
“Els transvasaments desverte-
bren un país i trauen l’aigua d’un
lloc per interessos polítics, econò-
mics o demogràfics”, va recordar
el portaveu de la PDE.

Pallarès es defensa
Per aquest mes d’abril, el Govern
ha convocat la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l'E-
bre. Tindrà un únic punt en l’or-
dre del dia: les mesures per la
mobilització dels sediments als
embassaments i altres solucions
per aturar la regressió del Delta.
Però serà inevitable que la polè-
mica pel pacte de Rialb no es-
quitxe també l’agenda de la
reunió.  De fet, la convocatòria ex-

traordinària és fruit de la carta,
emesa per la PDE, al delegat del
Govern a les Terres de l'Ebre, Xa-
vier Pallarès, on li mostren el seu
malestar per diverses qüestions,
com l'Acord de Rialb. En declara-
cions a la premsa, Pallarès va
negar el 21 de març que les con-
cessions d'aigua de boca del
canal Segarra-Garrigues a una
trentena de pobles siguin “l'ai-
xeta oberta cap a Barcelona”. 
A més, el delegat no va voler re-
batre el Govern d'Aragó, que ha
demanat la paralització de l'a-
cord per portar aigua del Segre a
les conques internes de Cata-
lunya. Ara bé, Pallarès va aprofi-
tar l’ocasió per tornar a defensar
que Catalunya hauria d’esdeve-
nir un Estat per poder fer una mi-
llor gestió hídrica de l’Ebre.
De la mateixa manera, Pallarès
també va voler deixar clar que el
govern català no està “girant l'es-
quena” al moviment social anti-
tranvasament, i va defensar que
cal lluitar en defensa del riu con-
juntament amb la PDE. 

Nova amenaça de transvasament
MEDI AMBIENT

El delegat nega que la Generalitat haja girat l’esquena
al moviment social, i reitera la seua defensa del riu

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

La PDE va protestar el 22 de març davant del Palau Abària, seu de la Generalitat a l’Ebre. // FOTO: ACN.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre rebutjarà l’Acord
de Rialb en l’assemblea que ha convocat per al 22 d’abril
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PORTADA

Tomàs: ‘És un transvasament per etapes’

La Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) va reunir-se di-
jous, 30 de març, amb els grups
municipals de Tortosa per pre-
parar l’estratègia contra la nova
amenaça de transvasament.
Unes hores abans, durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, el
portaveu Manolo Tomàs va
voler advertir que el pacte de
Rialb és l’inici del transvasa-
ment a Barcelona “per etapes”.

“Les canonades estan dimen-
sionades segons les circumstàn-
cies; ara no poden ser molt
grans, però quan el Segarra-Ga-
rrigues estiga en marxa, cosa
que passarà l’any que ve, hi
haurà més pobles que també
s’hi voldran sumar”, va afegir-
hi: “I cada cinc anys ve una se-
quera, i tornarà a haver-hi un
decret de sequera com va pas-
sar l’any 2008”. Així, Tomàs va
acusar el govern català d’en-
frontar el territori amb els cinc
municipis de la Conca de Bar-
berà i l’Anoia que no formen

part de la conca de l’Ebre, però
que rebran l’aigua del pantà de
Rialb a través del Segarra-Ga-
rrigues. De fet, es va declarar
“indignat” amb la Generalitat.
Tomàs també va recordar que el
Segarra-Garrigues acaba en un
embassament amb una capaci-
tat de 72 hectòmetres cúbics, i
que el pla hidrològic de les con-
ques internes de Catalunya
xifra en 60 hectòmetres cúbics
l’aigua que necessitarà Barce-
lona. Per tant, va expressar el
malestar de la PDE perquè
membres del govern defensen

la interconnexió de xarxes com
un “projecte de país”. 
Tomàs va apuntar que hi ha al-
ternatives per solucionar els
problemes d’abastament d’a-
quests municipis, com ara el sa-
nejament dels aqüífers
contaminats. De fet, el portaveu
va acceptar la invitació dels al-
caldes per visitar la zona, però
“no per veure canonades”. En
qualsevol cas, Tomàs va dema-
nar lideratge a la classe política
de les Terres de l’Ebre per de-
fensar el territori d’aquesta
nova amenaça de transvasa-

ment. A més, Tomàs va tornar a
reclamar una auditoria econò-
mica del canal Segarra-Garri-
gues, amb una desviació que
podria ser de fins a 800 milions
d’euros. Finalment, el portaveu
de la PDE també va alertar que
després de l’acord de Rialb ja hi
ha altres territoris de l’Estat que
tornen a reclamar aigua de l’E-
bre. 

Gustau Moreno
TORTOSA

El ple de Tortosa
debat aquest 
3 d’abril una
moció de Movem 

El president d’Iniciativa a
Tortosa, David Jarque, ha afir-
mat que el pacte de Rialb su-
posa un transvasament
d’aigua de la conca de l’Ebre.
Per això, ha demanat el su-
port de tots els regidors de
l’Ajuntament a la moció que
el grup municipal de Movem
porta a debat aquest 3 d’abril.
A través de les xarxes socials,
membres del govern de Tor-
tosa (CDC i ERC) han recor-
dat a Movem que Iniciativa
va impulsar el transvasament
del Segre per la sequera del
2008. És per això que, durant
una entrevista a Canal 21, Jar-
que va recordar que en
aquell moment a la gent
d’ICV de l’Ebre “no els van
tremolar” les cames a l’hora
de defensar el territori i recla-
mar també la dimissió de qui
era conseller de Medi Am-
bient, Francesc Baltasar. En
concret, la moció de Movem
demana que l’Ajuntament de
Tortosa es pronuncie en con-
tra de l’acord de Rialb, en
considerar-lo un transvasa-
ment d’aigua de la conca de
l’Ebre a sis municipis de les
conques internes de Cata-
lunya. També acusen la Ge-
neralitat d’haver trencat el
consens del territori tant amb
la PDE com per la nova cul-
tura de l’aigua. G.M.

La Conca de Barberà, l'Anoia i la
Segarra han tancat files per de-
fensar l’arribada d'aigua des del
pantà de Rialb, a través del canal
Segarra-Garrigues. Els alcaldes
de 10 municipis afectats van
comparèixer el 27 de març i van
convidar a visitar la zona tant els
representants de la Plataforma
en Defensa de l'Ebre (PDE) com
del govern d'Aragó, que s'oposen
frontalment al projecte perquè
obre l’aixeta al transvasament a
Barcelona. Els alcaldes volen que
coneguin la realitat del territori,
on hi ha pobles com les Piles que
porten més de 10 anys sense
aigua potable, amb nivells de sul-
fats gairebé sis vegades superiors
al màxim permès. De fet, els al-
caldes van insistir que no dispo-
sen de cap altra sortida per poder
disposar d'”aigua de boca” per
als seus habitants i que en cap
cas es tracta d'un transvasament
encobert. Així, argumenten que
tot aquest territori a cavall de les
províncies de Tarragona, Barce-
lona i Lleida és de la conca de l'E-
bre, a excepció de cinc pobles
que també pertanyen, en part, a
conques internes.
Amb actitud molt seriosa, els al-
caldes de diversos municipis de
la Conca de Barberà -les Piles,
Forès, Vallfogona de Riucorb, Pas-
sant i Belltall, Santa Coloma de
Queralt, Savallà del Comtat i Co-
nesa-, els presidents dels Con-
sells Comarcals de la Conca i de
la Segarra, i també l'alcalde de
Cervera, van voler rebatre les crí-
tiques al projecte d'abastament
d'aigua potable del canal Sega-

rra-Garrigues a 32 municipis d'a-
questes dues comarques, de l'Ur-
gell i de l'Anoia. 
"De cap de les maneres volem
una confrontació entre territoris i
menys si són del nostre propi
país; no volem una confrontació,
només demanem quelcom tan
simple, i és un dret tan bàsic, com
que els nostres pobles puguin
disposar d'aigua", va afirmar
Magí Trullols, l'alcalde de Santa
Coloma de Queralt, el municipi
més gran de la Conca. 
"I que algú pugui dir de tot ple-
gat que això és un transvasament
és d'una ridiculesa enorme i, al
meu entendre, és fer una lectura
totalment perversa i interessada
d'un tema que tant ens preocupa
a nosaltres", va sentenciar Tru-
llols. L'alcalde de Santa Coloma
també va recordar que "per al
conseller Rull, aquesta portada
d'aigua de Rialb, a través del

canal Segarra-Garrigues, és un
acte de justícia, no sols de solida-
ritat, sinó de justícia". Els alcaldes
també es van presentar amb un
tros de canonada per ajudar a vi-
sualitzar que l'aigua passarà per
un tub estret d'11 centímetres de
diàmetre interior i, per tant, lluny
de grans canonades d'un hipotè-
tic transvasament.
El punt de la discòrdia radica en
què cinc municipis -Forès, les
Piles i Santa Coloma de Queralt,
a la Conca de Barberà, i Pujalt i
Montmaneu, a l'Anoia- compar-
teixen la particularitat de pertàn-
yer a dues conques, la de l'Ebre,
però també a les conques inter-
nes. Segons els alcaldes, però, en
volum d'habitants només repre-
senten uns 4.000 veïns en un te-
rritori on s'han d'abastir amb
camions cisterna per poder tenir
aigua de boca.
Amb tot, però, els alcaldes recor-

den que hi ha autorització del
Ministeri de Medi Ambient, con-
cedida l'any 2011, que avala
aquesta "transferència de fins a
0,62 hectòmetres cúbics l'any",
d'una conca a l'altra, a través del
canal Segarra-Garrigues. "És su-
rrealista que ens trobem aquí de-
manant aigua potable, que en ple
segle XXI estiguem debatent
aigua, i l'aigua no pot ser propie-
tat de ningú", va etzibar l'alcalde
de Cervera. "Estem convençuts
que el projecte tirarà endavant,
no tenim cap altra alternativa tèc-
nica per fer arribar de forma ur-
gent aigua d'ús de boca en
aquestes contrades, aquí no
estem plantejant ni grans infraes-
tructures ni grans volums d'ai-
gua", va concloure el president
del consell de la Conca de Bar-
berà, Francesc Benet. De fet, no
descarta algun tipus de mobilit-
zació si s’encalla el projecte. 

Una canonada d’11 centímetres
Afirmen que no hi ha cap alternativa tècnica per

garantir el subministrament d’aigua potable a la zona

ACN
MONTBLANC

Els alcaldes de la Conca, l’Anoia i la Segarra van comparèixer junts a Montblanc. // FOTO: ACN.

Els alcaldes de la Conca de Barberà, l’Anoia i la
Segarra reivindiquen la necessitat de la transferència

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA
POLÍTICA

El secretari general adjunt
d’Esquerra Republicana, Lluís
Salvadó, ha demanat que els
ciutadans puguin decidir el
seu futur a les urnes perquè
segons va dir “les Terres de
l’Ebre s’ho juguen tot”. Des de
Sant Carles de la Ràpita, i en
el marc de la campanya parti-
cipativa “La República que
Farem” Salvadó va remarcar
que tant el procés com el Go-
vern s’acaben de dotar dels úl-
tims instruments que han de
permetre al país afrontar la
recta final que assegura serà
complicada. Dies abans, el ple
de l’Ajuntament de Tortosa va
aprovar l’adhesió de la ciutat
al Pacte Nacional pel Referèn-
dum, on s’aglutinen partits,
entitats i institucions favora-
bles al dret a decidir.

Solidaritat dels alcaldes
I en aquest context, dilluns 13
de març es coneixia la sentèn-
cia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que in-
habilita Artur Mas, Joana Or-
tega i Irene Rigau, els primers
polítics catalans que han estat
condemants per la justíca es-
panyola per haver posat les
urnes. Els alcaldes del PDe-
CAT a les Terres de l’Ebre van
manifestar el seu rebuig amb
la sentència. L’alcalde de Tor-
tosa i diputat a Madrid, Ferran
Bel, va assenyalar que la sen-
tència contra Mas, Ortega i
Rigau “no té sentit”, i va con-
traposar la situació amb l’a-
nunci del segon referèndum a
Escòcia. Per la seua banda,
l’alcalde de Gandesa i presi-

dent del Consell Comarcal de
la Terra Alta, Carles Luz, va
afirmar que en un estat demo-
cràtic no haurien d’inhabili-
tar-se càrrecs polítics només
pel fet de consultar la ciutada-
nia. També l’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler, va dir que la
sentència és molt lamentable.
De fet, també com a membre
de l’executiva nacional del
PDeCAT, Soler va denunciar la
“judicialització de les idees
polítiques” per frenar “la vo-
luntat d’un poble”.
Finalment, la presidenta del
PDeCAT a les Terres de l’Ebre,
Mònica Sales, va remarcar que

ni el judici ni la posterior con-
demna a Mas, Ortega i Rigau
“no haurien d’haver-se pro-
duït mai”. La també regidora
de l’EMD de Jesús va con-
cloure que la sentència marca
“un abans i un després” a la
política catalana.

Bel es descarta 
Encara al mes de març es co-
neixia la sentència, en aquest
cas del Tribunal Suprem, que
inhabilitava el portaveu del
PDeCAT al Congrés dels Di-
putats, Francesc Homs. L’al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, va
qualificar la inhabilitació d’un

any i un mes d’Homs com
d’un fet “gravíssim”. Bel va dir
que és evident que és vol “eli-
minar políticament” les perso-
nes que estan recolzant el
procés independentista i va
deixar clar que Homs no dei-
xarà l’acta “abans d’hora”.
També va remarcar que la co-
munitat internacional viu en
“molta incomoditat” tota
aquesta situació. En tot cas, i
quant als possibles substituts
d’Homs com a portaveu a Ma-
drid, Bel va descartar ocupar
el càrrec ja que seria “incom-
patible” amb el d’alcalde de
Tortosa. 

Salvadó: “L’Ebre s’ho juga tot”

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

El secretari general adjunt d’ERC reclama la possibilitat
de votar en referèndum per decidir el futur

Els alcaldes ebrencs el PDeCAT manifesten la seva
solidaritat amb Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau

Artur Mas acompanyat de Joana Ortega, Irene Rigau i el president Carles Puigdemont. // FOTO: ACN

El PSC denuncia
que els comptes
“maltracten” les
Terres de l’Ebre

La Federació del PSC a les
Terres de l’Ebre va lamentar
que un error de Ciutadans
en la votació del Parlament
hagi tombat 600 esmenes als
pressupostos de la Genera-
litat que s’havien aprovat en
comissió. En el cas de les Te-
rres de l’Ebre, els socialistes
havien presentat 31 esme-
nes però finalment només
16 tiraran endavant. Entre
aquestes cal destacar l’es-
mena que garanteix el gas
canalitzat a la Ribera d’Ebre
i la Terra Alta, els serveis sa-
nitaris al conjunt del terri-
tori i també la redacció del
projecte constructiu del nou
hospital de Tortosa, però en
canvi han quedat fora les
esmenes per la finalització
desplegament de la fibra
òptica o el finançament de
mesures tècniques per llui-
tar contra el caragol ma-
çana. El diputat del PSC,
Carles Castillo, va denun-
ciar que l’error de Ciuta-
dans condemna les
demandes de la ciutadania
però també va remarcar que
el pressupost de la Genera-
litat “maltracta” les Terres
de l’Ebre. 
D’altra banda, i en clau in-
terna, socialistes ebrencs
s’han sumat a la plataforma
a favor de Pedro Sánchez.
Una de les cares visibles és
l’exalcalde de Tortosa i exse-
nador Joan Sabaté. Somos
Socialistas va presentar-se a
les Terres de l’Ebre, per par-
ticipar activament en aquest
procés “obert, democràtic i
participatiu” que, en prin-
cipi, ha de culminar amb
unes eleccions internes du-
rant el mes de maig. Tere
Castellà, regidora socialista
a l’EMD de Bítem, és l’altra
portaveu de Somos Socialis-
tas al territori. Castellà va
assenyalar que Pedro Sán-
chez ha tornat la il·lusió als
militants socialistes. 
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PORTADA PORTADA 

Freginals recorda amb emoció les
víctimes de l’accident d’autocar

Govern, Ajuntament, familiars i representants dels
cossos d’emergències participen en l’homenatge

Un monòlit amb un arbre de ferro forjat amb tretze
flors recorda les tretze noies que van perdre la vida

HOMENATGE

El Govern, l’Ajuntament de Fre-
ginals, familiars i representants
dels cossos d’emergències van
homenatjar el passat 24 de març
les 13 víctimes de l’accident
d’autocar del 20 de març de
2016. L’acte, que va reunir més
de 300 persones, es va celebrar
a l’alçada del quilòmetre 333 de
l’autopista AP-7, just on es va
produir l’accident. En aquest
punt s’ha construït un monòlit
al damunt del qual s’ha
instal·lat un arbre de ferro forjat
amb tretze rames que acaben
amb una flor, una per cada jove
que va perdre la vida, i una
placa on es poden llegir els seus
noms. Al voltant del monòlit
també s’han plantat tretze xi-
prers. 
Més enllà del record del succés
que van fer les autoritats locals,
dels missatges de condol o sere-
nitat emès per a les famílies des
del Bisbat de Tortosa o dels
agraïments als voluntaris i als
cossos de seguretat i emergèn-
cies que van treballar en l'acci-
dent de Freginals, la petició més
repetida en l'homenatge a les
tretze víctimes que els ha fet el
territori, en el punt exacte de
l'accident, a Freginals, va ser
l'increment de les mesures de
seguretat i de control a les ca-
rreteres per intentar que una
tragèdia d'aquestes característi-
ques no es repeteixi mai més.
“No més viatges barats plane-
jats per la nit amb imprudència
a Europa, més dotacions de se-
guretat, més control dels nos-
tres transport i més
infraestructures modernes a les
nostres carreteres”, va dir la re-
presentant dels familiars de les
víctimes i germana d’una de les
noies mortes en l’accident,
Constanza Scarascia. Scarascia
va demanar que més enllà del
debat, obert arran de l'accident,
sobre l'ús dels cinturons de se-
guretat, també es reflexioni
sobre la protecció dels vehicles
a partir de la imatge de l'auto-
car bolcat amb el sostre aixafat. 
En la mateixa línia, el cònsol
d’Itàlia, Stefano Nicoletti, va de-
manar que tothom, en l'àmbit
de les seves competències, tre-

balli per millorar la seguretat
dels viatges en autocar.   També
va reclamar que “es faci justícia
sobre les responsabilitat d'allò
ocorregut” i va mostrar con-
fiança en la magistratura espan-
yola per resoldre el cas de
l’accident de Freginals. 

El Govern i la seguretat
Un emocionat conseller d’Inte-
rior, Jordi Jané, va afirmar que el
viscut ara fa un any és una de
les experiències més dures que
ha viscut i va remarcar que el
govern ja treballa perquè acci-
dents com aquest no es tornin a
repetir. “S'ha d'intentar avançar
en aquesta millora constant de
la seguretat viària. De cada ac-
cident, malauradament se n'a-
prèn i se'n pot treure una lliçó
de futur”, va apuntar el conse-
ller.
Per la seva part, l’alcalde de Fre-
ginals, Josep Roncero, va dir
que el poble adquiria el ferm
compromís de mantenir la dig-
nitat d’aquest lloc i acompanyar
els familiars per sempre en el
seu dolor, mentre que una de
les metges del SEM que va tre-
ballar el dia de l’accident, Mer-
cedes Villalobos, explicava que
va ser una jornada “molt dura”. 

Homenatge colpidor
Els familiars van poder deixar
missatges de record i fotogra-
fies penjats de l'arbre de ferro
forjat amb tretze magnòlies que
presideix el memorial que ha
ubicat l'Ajuntament de Fregi-
nals. La Coral Cingles del
Montsià va amenitzar els parla-
ments, i també amb la música
d'un clarinet i una guitarra es va
acompanyar la colpidora ofrena
floral en la qual autoritats, re-
presentants dels cossos de se-
guretat i d'emergències i
familiars van anar dipositant
roses blanques entre les
branques de l'arbre forjat,
acompanyats per la interpreta-
ció musical amb oboè de Núria
Fernández.

Cinta Bonet
FREGINALS

Familiars dels víctimes dipositant roses blanques al peu del monòlit.  // FOTO: ACN

Un moment de l’emotiu homenatge a Freginals. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 
MOBILITAT

La Plataforma Trens Dignes a
les Terres de l’Ebre ha valorat
amb incredulitat els anuncis de
noves inversions que ha realit-
zat el president del govern es-
panyol, Mariano Rajoy. Durant
la seua visita a Barcelona el 28
de març passat, Rajoy va pro-
metre que l’Estat espanyol in-
vertirà 1.900 milions d’euros en
Rodalies durant aquesta legis-
latura; una inversió que ha em-
marcat en una xifra total de
4.000 milions d’euros en l’ho-
ritzó del 2025. Des de Trens Dig-
nes assenyalen que aquesta és
la mateixa quantitat que es pre-
veia en el primer pla de Roda-
lies 2008-2015, del qual només
s’ha executat un 10%. Així les
coses, Trens Dignes ha tornat a
reclamar al govern espanyol
que acabi i posi en marxa l’es-
perada doble via entre Vande-
llòs i Tarragona, així com la
reobertura de les estacions de
Móra la Nova i Ulldecona.
També la funcionalitat íntegra
del servei d'Euromed a les Te-
rres de l'Ebre per viatjar també
cap al País Valencià, i el mante-
niment en condicions de les lí-
nies R15 i R16 per evitar les
“centenars d'incidències conti-
nuades” en el servei.
En concret, Rajoy va expressar
el seu compromís personal per-
què el pla de Rodalies siga “re-
alista, viable i verificable”. El
president va fixar el Corredor
Mediterrani com una de les
prioritats, amb la previsió que
els quatre trams catalans esti-
guin enllestits la primavera del
2020. Segons Rajoy, es destina-
ran 667 milions per al tram Van-
dellòs-Tarragona, que iniciarà la

circulació en proves el primer
trimestre del 2018. Un tram que
reduirà el trajecte entre Barce-
lona i València en més de mitja
hora. Rajoy va afegir-hi que les
obres estan adjudicades en gai-
rebé tots els trams i pròxima-
ment es farà entre el tram de
Castellbisbal i Vilaseca.

Protesta a Móra la Nova
D’altra banda, un centenar de
persones van participar el 4 de
març en la concentració que
Trens Dignes va convocar a l’es-
tació de Móra la Nova, sota el
lema #MaltractatsR15, per re-
clamar millores a la línia R-15. I
és que es tracta d’ua línia que

des de la plataforma Trens Dig-
nes consideren maltractada.
Durant l’acte van llegir un ma-
nifest i van reclamar a Adif la
reobertura i manteniment de
l’estació del municipi. Una esta-
ció de referència per a la Ribera
d’Ebre i per a la Terra Alta i que,
segons temen des de Trens Dig-
nes, podria desaparèixer. 
Els manifestants van tallar la via
del tren durant uns vint minuts
en el moment en que el regio-
nal Barcelona-Madrid hi feia
aturada. Un dels portaveus de
la plataforma, Josep Casadó, va
explicar que és primordial man-
tenir l’R-15 com a via estratè-
gica per a les mercaderies,

perquè això asseguraria també
la viabilitat de la línia per al
transport d’usuaris. 
A més, des de la plataforma van
demanar al govern català la cre-
ació de l’Autoritat Territorial de
Mobilitat (ATM); una nova fre-
qüència matinal en direcció
Barcelona, renovació de com-
bois i l’eliminació dels nous ho-
raris que inclouen els retards. A
banda, als polítics ebrencs els
van reclamar unitat d’acció. 

C.B. / G.M.
TORTOSA

Una imatge de la protesta de Trens Dignes a l’estació de Móra la Nova.  // FOTO: MANEL CAPELL.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

No se’n refien de les promeses
Trens Dignes manifesta la seua incredulitat

per les inversions en Rodalies anuncies per Rajoy
Promet 1.900 milions aquesta legislatura i

fer tot el Corredor Mediterrani per al 2020

Reclamen 
investigar la
concessió de
l’AP-7 a Abertis
El moviment veïnal “Prou,
AP-7 Gratuïta Ja” ha aportat
nova documentació als Jut-
jat d'Amposta per intentar
que el Ministeri Fiscal iniciï
una investigació sobre pre-
sumpte tràfic d'influències
en la renovació de les con-
cessions de l'autopista AP-7
i també sobre la finalitat de
la construcció de les roton-
des, la limitació de velocitat
i la doble línia contínua al
tram ebrenc de l'N-340. Per
al col·lectiu, la primera
prova és la darrera sentèn-
cia que obliga l'Estat espan-
yol a indemnitzar Abertis
per la reducció del trànsit a
l'autopista i que avalaria els
seus advertiments sobre els
intents dels executius d'afa-
vorir a la concessionària. La
petició que s'ha fet arribar
al Ministeri Fiscal també in-
clou que s'analitzi la “vincu-
lació” en les obres del tercer
carril de l'AP-7 d'algunes de
les empreses implicades en
el cas Palau. C.B.

AP-7 GRATUÏTA JA

Arasa: ‘La 
situació és 
dramàtica i 
denigrant’
L’alcalde de l’Ampolla, Fran-
cesc Arasa, del PDeCAT, ha
titllat d’”insuficient” la pro-
posta de la Generalitat per
bonificar el trànsit de ca-
mions per l’AP-7 i aixecar els
peatges als residents de les
Terres de l’Ebre. Però Arasa
s’ha mostrat “pragmàtic” i
ha assenyalat que cal actuar
i prendre alguna mesura,
mentre el govern de l’Estat
no garantisca l’existència
d’una via “ràpida, econò-
mica i segura” com a alter-
nativa a l’actual N-340.
Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, l’alcalde de
l’Ampolla ha dit que la si-
tuació de l’N-340 és “dramà-
tica” i “denigrant”. Arasa
també ha apuntat que la Ge-
neralitat vol consensuar amb
els partits polítics l’aplicació
de l’eurovinyeta, a l’estil del
que existeix a Àustria o
Suïssa. De fet, també Ricard
Font, secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat, ha anunciat
que durant aquesta prima-
vera volen presentar la pro-
posta sobre l’AP-7. G.M.

N-340
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En els últims cinc anys, els
fets delictius s’han reduït gai-
rebé un 27% al nostre territori.
I els que més han baixat són
els delictes contra les perso-
nes, un 8%, i en l’àmbit rural,
un 11%. El sotscap de la regió
policial de les Terres de l’Ebre,
Joel Boldú, va explicar el perfil
dels delinqüents al món rural:
“Aquestes persones són opor-
tunistes, poc especialitzades, i
la forma habitual d’accedir a

les masies o a les casetes de
camp és força barroera, arren-
cant barrots o amb un cop de
peu a la porta”. “I després
s’emporten objectes que no
són necessàriament de gran
valor econòmic”, va afegir-hi.
“Simplement, veuen l’oportu-
nitat, accedeixen a l’interior i
s’emporten el que consideren;
hem tingut ocasions en què
s’emporten menjar o ampolles
de begudes alcohòliques”, va
concloure Boldú. Les víctimes
d’aquest tipus de delictes són
masies, casetes de camp o al-
gunes segones residències

que tenen poques o inexis-
tents mesures de seguretat,
segons el sotscap de la regió
policial de l’Ebre.
En total, el 2016 la regió poli-
cial ha registrat més de 7.324
fets penals. De fet, la taxa de
fets penals a l’Ebre és de 40
fets per cada 1.000 habitants,
22 punts per sota de la mitjana
a Catalunya. Per segon any
consecutiu, no hi ha hagut cap
cas d’homicidi o assassinat,
però els casos d’abusos se-
xuals han augmentat un 155%.
Una tendència que es repeteix
a tot el territori català per l’in-

crement de denúncies. Del
total de fets penals, un 78%
són delictes contra el patri-
moni, que han disminuït un
2,7% respecte a l’any anterior,
un 19% a delictes contra les
persones i un 4% a altres fets.
La davallada ha estat del
6,95% al Montsià, a la Terra
Alta- Ribera d’Ebre el 6,40% i
al Baix Ebre del 2,28%. 

PORTADA 
SUCCESSOS

Una de les imatges de l’escorcoll de la Guàrdia Civil. // FOTO: CEDIDA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Acusen Roset de formar part
d’una organització criminal

La Guàrdia Civil ha acusat l’em-
presa Angulas y Mariscos Roset,
de Deltebre, de formar part
d’una organització criminal de-
dicada al comerç il·legal d’angu-
les. El 8 de març passat, la
Guàrdia Civil va informar de la
detenció de vuit persones a les
províncies de Tarragona, Sevilla
i València, en el marc d’una ope-
ració coordinada per Europol i
Eurojust. Vuit detinguts que se
sumaven als nou de Grècia. Dels
vuit detinguts a l'Estat espanyol,
tres són de Deltebre i vinculats
a Angulas y Mariscos Roset, se-
gons van explicar fonts de la in-
vestigació. Als detinguts se'ls
imputen presumptes delictes de
contraban, falsedat documental,
contra la fauna, i blanqueig de
capitals, sota estructura d'orga-
nització criminal. Així, es calcula
en més de set tones la quantitat

d'angules que podrien haver
estat exportades il·legalment a la
Xina cada temporada, i durant
les qual l'organització hauria
obtingut uns beneficis de set mi-
lions d’euros anuals. En l'opera-
ció, anomenada ABAIA, s'han
comissat prop de dos tones d'a-
nimals vius i s'han practicat a
l'Estat nou registres a domicilis
i instal·lacions empresarials,
entre ells la seu de Angulas y
Mariscos Roset el passat diven-
dres 3 de febrer. L'operació es va
iniciar el passat mes de juny,
quan efectius del SEPRONA de
la Guàrdia Civil van tenir conei-
xement que una empresa de
Deltebre dedicada al sector de
les angules podria estar expor-
tant-les de forma il·legal. 

Cinta Bonet
DELTEBRE

La delinqüència baixa un 27%
Míriam Gavaldà
TORTOSA

Creix el nombre
de víctimes de
violència de 
gènere
El Servei d’Atenció i Infor-
mació a les Dones (SIAD) del
Baix Ebre va atendre 43
dones víctimes de violència
de gènere durant l’any pas-
sat, un 16% més que el 2015.
En el moment en què des del
SIAD detecten que una dona
pot ser víctima de violència
de gènere, li donen eines i
tota classe de suport per su-
perar la situació. El perfil de
dones que atenen al SIAD
són d’edats compreses dels
30 a 45 anys casades o que
viuen en parella i amb fills.
Des del SIAD remarquen
que no són un servei exclusiu
d’atenció a la violència de gè-
nere, sinó que duen a terme
tota mena d’atenció psicolò-
gica i jurídica en àmbits molt
diversos. Durant el 2016 es
van atendre un total de 226
dones, la majoria de caràcter
psicològic i jurídic. Des del
SIAD remarquen que es
tracta d’un servei gratuït i a
l’abast de totes les dones del
Baix Ebre.  M. Gavaldà.

BAIX EBRE

Enxampat quan
conduïa per
l’autopista 
a 229 km/h
Els Mossos d’Esquadra van
detenir el passat diumenge,
5 de març, un home de 35
anys, de nacionalitat italiana
i sense residència a l’Estat
espanyol, com a presumpte
autor d’un delicte contra la
seguretat viària per conduir
un turisme a una velocitat
penalment punible, concre-
tament, 229 quilòmetres per
hora. Els fets van succeir
sobre les 22:00 hores, durant
un control de velocitat que
s’havia muntat al punt quilo-
mètric 323 de l’autopista AP-
7, en sentit nord, dins del
terme municipal de l’Aldea.
El conductor va ser localitzat
una estona després a l’Àrea
de Servei de l’Hospitalet de
l’Infant, ja al Baix Camp, on
finalment va ser detingut.
Aquest tipus de delicte pot
ser castigat amb les penes de
presó de 3 a 6 mesos, amb
multa de 6 a 12 mesos o tre-
balls en benefici de la comu-
nitat, i amb la privació de
conduir vehicles a motor en
territori nacional d’un a qua-
tre anys. C. Bonet.

TRÀNSIT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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EL FANTASMA d’un nou
transvasament a Barcelona
torna a ser una realitat. Per a
sorpresa de tothom, la Genera-
litat de Catalunya, governada
per Junts pel Sí (PDECAT-
ERC) ha aprovat un transvasa-
ment d’aigua del Segre,
afluent de l’Ebre, a través del
canal Segarra-Garrigues. Un
transvasament inicial a dife-
rents poblacions que estan si-
tuades fora de la conca de
l’Ebre, ja en les anomenades
conques internes de Cata-
lunya. 

EL PROJECTE inclou una obra
nova de 130 quilòmetres de ca-
nonades i estacions de bom-
beig valorat en més de 21,1
milions d'euros, que farà l'A-
gència Catalana de l’Aigua
(ACA). El Govern català, mit-
jançant l'ACA, aporta la pota-
bilitzadora i un import de 10
milions d'euros. Les diputa-
cions hi aporten 5 milions que
són 2 milions de Tarragona, 2
de Lleida i 1 de Barcelona.

El president Puigdemont, en
seu parlamentària, acceptava
que sí era un transvasament,
però afirmava que si es feia era
per necessitat d’aigua de boca.
No sabem si el que va ser al-
calde de Girona no coneix què
significa l’aigua de l’Ebre i la
seua defensa, però en pronun-
ciar aquestes paraules ha obert
la porta, com ja s’està veient, a
que territoris com Castelló o
Múrcia, entre d’altres, reclamin
també el transvasament per ne-
cessitat d’aigua de boca. 

PER LA SEUA BANDA, com és
lògic, el govern d’Aragó, actual-
ment en mans socialistes i de la
confluència d’Units Podem, ja
ha denunciat aquest transvasa-
ment de la conca de l’Ebre vers
les conques internes de Cata-
lunya. I a ningú se li escapa,
com el mateix catedràtic d’Eco-
logia Narcís Prat, que amb
aquests fets consumats s’està
preparant el camí per captar
l’aigua de l’Ebre vers tota Bar-
celona, ara des de Ponent. Hem

de recordar, a més a més, que el
canal Segarra-Garrigues ha
estat un escàndol per diferents
irregularitats, i que el govern
català es nega a fer una audito-
ria del mateix, tot i que s’ha
aprovat la seua reclamació al
Parlament. 

LA CAIXA dels trons s’ha tor-
nat a obrir. Les repercussions
mediambientals i territorials
cap a les Terres de l’Ebre seran
greus com en el seu dia ho van
ser les provocades pel mini-
transvasament a Tarragona, que
ara encara patim, amb un retro-
cés sense precedents del nostre
territori davant del progrés dels
nostres veïns tarragonins. 

UNA VEGADA MÉS, ebrencs i
ebrenques, haurem de sortir al
carrer. Més enllà dels colors po-
lítics, i havent vist com hem vist
en present i passat com actuen
les elits dirigents catalanes, es-
taria bé que a Terres de l’Ebre
tothom deixés de banda el par-
tidisme, aprenent dels errors

del passat, i que fos la bandera
del nus la que tots aixequem
per guanyar novament el nostre
futur, aturant aquest nou trans-
vasament.  

O
O P I N I Ó

L’ACABAMENT DE LES OBRES DEL PONT
EL 13 D’AGOST, que serà diu-
menge, és la data que la mateixa em-
presa havia fixat per a l’acabament de
les obres de reforma integral del pont
de l’Estat de Tortosa. Així ho han ex-
plicat alguns grups de l’oposició, des-
prés de poder veure una acta de la
junta de govern local del mateix Ajun-
tament. Una acta que ha permès posar
una mica de llum sobre uns terminis

que no sempre estan clars, quan el go-
vern municipal parla de la finalització
de les obres. De fet, l’alcalde ha assen-
yalat que els treballs haurien d’acabar-
se abans de la Festa del Renaixement,
i que desitjaria que es pogués circular
en “doble sentit i sense restriccions de
vehicles” una setmana abans, fins al
punt que va ironitzar amb la data del
14 de juliol. Però la realitat és que, tot

i la petició de l’empresa, l’equip de go-
vern només li ha concedit una prò-
rroga fins al 3 de juny, que serà
dissabte. Cal recordar, en aquest sen-
tit, que la previsió inicial era que les
obres del pont de l’Estat s’acabessin
durant aquest mes d’abril, cosa que
serà impossible. Sobretot, pel retard
que han generat els problemes amb
les empreses de la UTE de l’obra. 

JORDI JORDAN
PORTAVEU
DE MOVEM 
TORTOSA

Aturem el transvasament a Barcelona, 
guanyem de nou el nostre futur!

Haurem de sortir
al carrer. Més
enllà de colors 
polítics, i havent
vist en present i
passat com actuen
les elits dirigents
catalanes, estaria
bé que a les Terres
de l’Ebre tothom
deixés de banda
el partidisme,
aprenent dels
errors del passat”

“

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Els Quicos
CORRIEN els anys en què el
PHN del PP va passar de ser un
projecte de llei a arribar al Con-
grés dels Diputats. La gent de
l’Ebre ens manifestàvem. A Tor-
tosa, a Amposta, a Barcelona, a
Madrid, a València, a
Brussel·les… Ens manifestàvem
en un ambient festiu, tret dis-
tintiu de la nostra reivindicació,
un ambient en què la música no
hi podia faltar. Les manifesta-
cions comptaven amb bandes
de música, grallers, i altres
grups de música del territori,
els quals contribuïen al clima
lúdico-festiu de la jornada.
Entre aquests grups, sempre
que podien eren presents
Quico el Célio, lo Noi i el Mut
de Ferreries. A ritme de jota els
quilòmetres de caminada pas-
saven molt millor. I a ritme de
jota esperàvem sempre el final
de la manifestació, amb l’actua-

ció dels Quicos a l’escenari. Els
Quicos van crear escola i el te-
rritori va omplir-se de grups
que aposten per fer música d’a-
quí, i compromesa amb els pro-
blemes d’aquí i d’arreu. Encara
que, per a alguns com jo, com
els Quicos ningú, igual que com
lo Teixidó penso que tampoc no
he escoltat cap cantador igual.

CORRIEN els anys del PHN del
PP i servidor vivia a Cerdan-
yola. Els estudis primer, i  la
feina després, eren els motius
que van fer que en els anys més
intensos del conflicte  visqués
des de la distància la lluita del
territori. Una distància que no
era tanta gràcies a Internet, per
sort. Però, no era el mateix. I des
de la distància, la música, com
sempre. Perquè la música ens
acompanya en tots els moments
de la vida. La música dels Qui-

cos era la banda sonora del
PHN i una connexió amb el te-
rritori que m’acompanyava en
la distància. Recordo la sortida
del seu disc “Mira bé el que et
dic”, que sonava a la ràdio ales-
hores. Un grup ebrenc a la
ràdio catalana! Recordo trobar
els CDs del grup per la capital i
anar-los adquirint poc a poc. I
poc a poc aquelles cançons van
passar a formar part de la
banda sonora de la meva vida.

AMB ELS ANYS els Quicos han
esdevingut un referent de la
música de l’Ebre arreu del país,
i han servit també d’exemple
perquè altres grups facin també
música, tradicional o no, amb el
segell ebrenc. I els Quicos han
continuat amb el seu esperit de
cuidar la tradició i de mantenir
la reivindicació, ja sigui per l’ai-
gua, com per la identitat del te-

rritori, com per les desigualtats.
Ells canten perquè no perguem
la forma de parlar de l’Ebre,
perquè ens entenguem amb els
veïns immigrants, perquè no
tinguem por a dir que “som
d’allà baix”, per denunciar la
crisi i els aprofitats… canten a la
vida.

FA UN PARELL d’anys que els
Quicos van fer un concert en
què va participar La Lira Am-
postina per ajudar-nos a recollir
diners per al viatge que havia
de fer la banda a Galícia.
Aquest 25 de març s’ha repetit
el concert, amb una participació
conjunta major, a l’Auditori de
Barcelona. Imagineu l’emoció
que suposa poder compartir es-
cenari amb ells, amb els records
d’aquells anys i de tantes mani-
festacions viscudes amb la seva
banda sonora. A xalar!  
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Els transvasaments mai 
són la millor solució

Més incertesa sobre
la reinterpretació

Monument en record de
les 13 roses de Freginals

EDITORIALS

a Plataforma en De-
fensa de l’Ebre (PDE)
ha convocat la quin-
zena assemblea gene-

ral per al proper 22 d’abril. El
principal punt de l’ordre del
dia serà la resposta del territori
al pacte de Rialb, un projecte
amb què la Generalitat
preveu portar aigua des
d’aquest embassament
de la conca de l’Ebre fins
a 32 pobles amb proble-
mes d’abastament de la
Segarra, l’Urgell, l’Anoia
i la Conca de Barberà.
És, en realitat, un primer
pas per a la interconne-
xió de xarxes de Cata-
lunya, ja que almenys
cinc d’aquests municipis
formen part de les conques in-
ternes. I això, per a la PDE, su-
posa obrir l’aixeta d’un futur
transvasament a Barcelona, i
un perillós precedent que dóna
arguments als que també volen
aigua de l’Ebre per al País Va-
lencià, Múrcia i Almeria. 

PER MOLT que el govern
català haja dit que continua
fent costat a la PDE en la
seua defensa del riu, el que
provoca una gran decepció al
moviment social és que la
mateixa Generalitat haja
venut l’acord de Rialb com

un gran projecte de país. Ja fa
temps que la PDE advertia
que el canal Segarra-Garri-
gues era un regadiu sobredi-
mensionat, i que hi havia el
perill que aquesta infraes-
tructura servís per transpor-
tar l’aigua de la conca de

l’Ebre fins a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. De mo-
ment, amb una inversió de 21
milions d’euros, només s’ha
de construir una canonada
d’11 centímetres de diàmetre
per enviar “aigua de boca” a
uns 4.000 habitants de fora de
la conca de l’Ebre. Però el
mateix president Carles
Puigdemont ha reconegut
que això és un transvasa-
ment. Un transvasament que
no és a Barcelona ciutat, pot-
ser un transvasament petit.
Però és un transvasament
amb les 13 lletres de la pa-

raula transvasament. I fins
ara hi havia cert consens a les
Terres de l’Ebre, i se supo-
sava que també entre la ma-
joria de forces polítiques de
Catalunya, que no era neces-
sari impulsar nous transvasa-
ments des de l’Ebre.

TOTHOM hauria
de tenir clar, després
de la gran mobilitza-
ció que van suposar
el PHN de l’any 2000
i el fallit transvasa-
ment d’emergència
del 2008, que en ple
segle XXI, en un país
avançat, els transva-
saments mai són la
millor solució per

afrontar els problemes hí-
drics. Els alcaldes de la Sega-
rra, l’Urgell, l’Anoia i la
Conca de Barberà han fet un
front comú per defensar la
que consideren la millor al-
ternativa tècnica per resoldre
la falta d’abastament d’aigua
potable. Però estem segurs
que hi ha altres solucions
tècniques, com el sanejament
i la regeneració dels aqüífers,
que també garantirien el
subministrament d’aigua per
a poblacions tan menudes.
Unes solucions, a més, que
no enfrontarien territoris.

EL GOVERN,  l’Ajuntament
de Freginals i representants
dels cossos d’emergències i
policials van participar en
l’emotiu homenatge que es
va fer el 24 de març al costat
del punt quilomètric 333 de
l’autopista AP-7. Un acte per
recordar les 13 víctimes de
l’accident d’autocar del 20

de març del 2016. En aquest
punt s’ha construït un mo-
nòlit amb un arbre de ferro
forjat i 13 branques que aca-
ben amb una flor. Un monu-
ment senzill però digníssim,
en què també hi ha una
placa amb els noms de les 13
estudiants que van perdre la
vida en aquell dia tràgic.

Dani Andreu
ALCALDE DE L’ALDEA

EL MUR

En un país avançat, en
ple segle XXI, cal 

buscar solucions que
no enfrontin territoris

SERÀ NOTÍCIA

L

L’Ajuntament de l’Al-
dea ha tancat un con-
veni de col·laboració

amb la família Tallada-Ravanals
per tal de poder celebrar les fes-
tes de l’arròs, tant la Plantada
com la Sega, en uns arrossars si-
tuats just al costat de l’Ermita.

Alejandro
Valverde
CICLISTA

El ciclista de l’equip
Movistar es va imposar
en l’etapa de la Volta a

Catalunya entre Valls i el Port de
Tortosa, possiblement la més
dura de la prova. Un cop d’auto-
ritat que va aplanar-li el camí per
guanyar la Volta d’enguany. 

Mariano
Rajoy
PRESIDENT DEL 

GOVERN ESPANYOL

El cap de l’executiu es-
panyol va visitar Barce-
lona i, davant de mig

miler d’empresaris, va anunciar
que l’Estat invertiria 1.900 milions
en la xarxa de Rodalies de Cata-
lunya durant aquesta legislatura.
Unes obres amb anys de retards.

Adam
Tomàs
ALCALDE

D’AMPOSTA

El govern d’Amposta ha
aprovat aquest mes de
març el canvi de nom

dels carrers Ruiz de Alda i Garcia
Morato, que recorden a figures
franquistes, pels de Ramon Salas
i Eugenio Ribera, arquitectes de
les escoles i del pont Penjant.

Federico
Mayor 
Zaragoza
PRESIDENT DE LA

FUNDACIÓ 

CULTURA DE PAU

L’exdirector general de
la Unesco ha tornat a
Tortosa per participar

en l’entrega de la desena edició
dels premis que porten el seu
nom. Uns guardons promoguts
per l’Associació d’Amigues i
Amics de la Unesco de Tortosa.

EL MAIG QUE VE farà un
any de la consulta ciutadana
de Tortosa per decidir el
futur del monument de la
Batalla de l’Ebre. Un referèn-
dum molt controvertit, però
en què la majoria dels parti-
cipants van votar a favor de
la reinterpretació del monu-
ment com un monòlit a la
pau. Aquesta era l’opció pre-
ferida de l’alcalde, el conver-
gent Ferran Bel, però no dels
seus socis de govern d’Es-
querra, que van fer cam-
panya activa a favor de l’altra
opció, que demanava la reti-
rada i museïtzació del polè-
mic monument franquista.
Ha passat gairebé un any i

ningú ha vist encara cap pro-
posta oficial de reinterpreta-
ció del monument. L’únic
que hem vist en aquest
temps és la sentència del jut-
jat contenciós número 2 de
Tarragona, que estima par-
cialment la demanda de l’ad-
vocat Eduardo Ranz. 

LA SENTÈNCIA obliga l’A-
juntament a incloure el mo-
nument en un nou catàleg de
vestigis de la Guerra Civil i el
franquisme. I deixa clar que
el consistori no és el propie-
tari del monument. Amb
aquest panorama, la reinter-
pretació sembla tan incerta
com la mateixa retirada.

EL 27 D’ABRIL ha de fer-
se la reunió de la comissió
d’experts sobre la contami-
nació dels sòls de Flix. En
aquesta reunió, en principi,
han de fer-se públics els re-
sultats dels sondejos que
s’han fet en els sòls contami-

nats que van assenyalar els
ajuntaments de Flix i Riba-
roja d’Ebre. Un pas necessari
per saber quin tipus de con-
taminació hi ha als terrenys
del complex industrial d’Er-
cros, i com hauria d’afrontar-
se la seua neteja total.
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ERA UN SENSE SENTIT i ho
vam dir des del primer dia (per
cert, els socialistes els únics a ma-
nifestar-ho votant en contra). Em
refereixo a la taxa pels drets d'e-
xamen que l'actual equip de Go-
vern, en aquest afany recaptador
que té, va imposar a l'inici del
mandat, unilateralment, aprofi-
tant la seva majoria absoluta. 

QUÈ HA SUPOSAT aquesta
taxa? Que ampostins i amposti-
nes, molts d'ells nois i noies a l'a-
tur, que busquen el seu primer
treball i gent amb recursos econò-
mics molt escassos, haguessin de
pagar per poder presentar-se a
un examen per optar a un lloc de
treball a l'Ajuntament d'Am-
posta. Se'ns va dir que 10 o 25
euros era una quantitat molt
baixa i que el què es perseguia
era dissuadir a aquells que al final
no es presentaven. Potser sí per a
qui té una nòmina o uns determi-
nat nivell d'ingressos però no per
a qui no té ni un euro i ha de viure
de l'ajuda dels seus pares. Així ho
vam denunciar els socialistes des
del primer moment en el sentit de
que s’equivocaven perquè hi ha
molta gent, que degut a la preca-
rietat laboral l’únic recurs que té
es buscar feina en el treball que
ofereix l’Ajuntament . Aleshores
no ens van fer gens de cas però
ara després de 16 mesos, fruit del
més elemental sentit comú, l'e-

quip de Govern ha hagut de re-
cular i treure una taxa que no
només era innecessària sinó que,
a més, moralment era molt in-
justa i que ha perjudicat a molta
gent que no s’ha pogut presentar
a un treball al no tenir els diners
per pagar els drets d’examen. 

SEGUIREM treballant en aquest
sentit perquè a nosaltres l'únic
que ens mou és la defensa dels
interessos dels ampostins i am-
postines, i no amb declaracions
teòriques sinó amb fets contras-
tables. Ho hem fet amb aquestes
injustificables taxes pels dret d'e-
xamen i també ho hem fet en un
altre cas que ens afecta, com a
ciutadans d'Amposta, potencial-
ment a tots i a totes. Em refereixo
a la necessària reforma de l'im-
post de la plusvàlua. 

EL GRUP SOCIALISTA hem de-
manat a l'alcalde que es posi les
piles i que faci les adaptacions ne-
cessàries d'aquest impost a fi i
efecte d'evitar-ne l'aplicació auto-
màtica en el supòsit que no s'hagi
produït l'increment de valor dels
terrenys objecte de l'impost. 

PER QUÈ? Doncs perquè no pot
ser que la gent pagui impostos
per haver venut el seu terreny, la
seva casa, la seva finca urbana si
realment no s'ha produït un be-
nefici econòmic en la venda. Ac-

tualment es paga pel sol fet d'ha-
ver-lo mantingut, el titular, en el
seu patrimoni durant un interval
temporal. Un impost que s’ha de
recordar que està regulat pel
propi ajuntament i que a la nostra
ciutat està en la part més alta del
permès per la llei d’hisendes lo-
cals, on el màxim permès és del
30% i aquí a Amposta s’està co-
brant el 27% 

AIXÍ MATEIX defensem que l’a-
juntament estableixi mecanismes
que permetin atendre les recla-
macions dels contribuents de la
manera més eficaç possible po-
sant en marxa fórmules que evi-
tin la judicialització dels
procediments. “Hem d’estar al
costat dels ampostins i amposti-
nes i facilitar-los la feina a fer en
el cas que presentin reclamacions
per un cobrament indegut, a la
vista de la sentència del Tribunal
Constitucional”. 

VOLEM ACORDAR, en el marc
de la revisió de la finançament
local, una reforma global de l'im-
post que permeti que la forma de
càlcul de la quota tributària re-
flecteixi més fidelment el verda-
der increment de valor dels
terrenys, tenint en compte, per
exemple, l'any en què s'estableix
el valor cadastral o els indicadors
que reflecteixin de forma ade-
quada l'evolució real del valor

dels terrenys on es troben els im-
mobles. Altre cop ens trobem da-
vant d'un cas que per a nosaltres
és d'estricte sentit comú i de jus-
tícia, ja que tan sols demana pro-
porcionalitat i rigor en el
pagament d'un impost per a l'ob-
tenció d'un rèdit real. Ja és trist
que, com en el cas de les taxes per
a drets d'examen, s'hagi d'arribar
a demanar-ho. En fi... 

D’ALTRA BANDA, també hem
presentat al ple una moció en
contra de les pràctiques abusives
de les empreses del sector elèc-
tric, instant a les companyies a
signar de manera immediata el
conveni elaborat per les institu-
cions locals i la Generalitat per tal
d’evitar els talls de subministra-
ment a les famílies vulnerables. 

AIXÍ MATEIX , demanem la mo-
dernització de les instal·lacions
elèctriques a la nostra ciutat. Un
pla d’inversions per a la retirada
dels pals que existeixen en molts
carrers de la nostra ciutat i que
no compleixen la llei d’accessibi-
litat. 

CADA COP és més evident
doncs que a Amposta ens cal un
canvi. No un canvi de façana. Un
canvi real de fer les coses i de com
fer-les. Un canvi que, estic segur
anirà agafant embranzida i eclo-
sionarà amb força al 2019. 

Rectificar tard no és de savis

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL 
PSC D’AMPOSTA

SOVINT ESCOLTEM, i comprovem,
que la història l’escriuen els vencedors.
Només així es pot entendre que al
segle XXI, 41 anys després de la mort
del dictador Franco, Joaquin Bau Nolla
encara estiga present a l’espai públic
de la nostra ciutat.

HE ESCOLTAT a dir que ja ens hem
acostumat al seu nom i no ens molesta.
També, que va ser un bon alcalde de
Tortosa, un important industrial co-
mercial o un diputat elegit democràti-
cament. Està és la història contada pels
vencedors, pels franquistes i que en-
cara avui accepten molts tortosins i tor-
tosines. 

PERÒ la realitat és una altra. Joaquin
Bau va ser un franquista que va col·la-
borar activament amb dos dictadures
(Primo de Rivera i Franco) i va ajudar a
preparar el cop d’estat del 18 de juliol
contra la República. 

ÉS CERT, Bau fou alcalde de Tortosa,
però sense urnes i només durant la
dictadura de Primo de Rivera. Mentre
ell era alcalde a Catalunya s’il·legalit-
zaven partits polítics, sindicats i enti-

tats culturals. També es perseguia i
prohibia el català (a les escoles, a l’ad-
ministració pública, al sistema judi-
cial...). Com també es prohibiren
l’himne i la senyera a l’espai públic.
Del dictador Primo de Rivera va dir
que era «un gran soldado y gover-
nante». I del fill de Primo de Rivera, el
fundador de la Falange Española,
digué que fou «una gloriosa herencia».
Un senyor amb este historial no pot
tenir una plaça o un institut a Tortosa.
Però n’hi ha més... 

JOAQUÍN BAU va participar activa-
ment en la preparació del cop d’estat
que va acabar amb una democràcia, la
de la segona república espanyola. Al
setmanari Domingo es publicava que
«era el agente más activo de Calvo So-
telo en la conspiración. La multiplici-
dad de sus negocios le permitía viajar
de un lado a otro, sin despertar excesi-
vamente la sospecha de los polizon-
tes». Fins i tot va posar diners de la
seua butxaca per finançar el cop d’es-
tat. El general Ricardo Rada, li va fer
una dedicatòria: ‘A don Joaquín Bau,
en grato recuerdo de los tiempos de
conspiración y preparación del glo-

rioso Movimiento Nacional, con un
abrazo’. Així ja el tenim col·laborant
amb un cop d’estat i una dictadura,
però els seus «mèrits democràtics» van
continuar durant la guerra civil i el
franquisme. 

DURANT LA GUERRA civil va ser l’ú-
nic civil que va formar part del primer
govern de Franco, la Junta Técnica de
Burgos, amb un càrrec semblant al de
ministre (presidint la Comisión de In-
dustria, Comercio y Abastos). Era l’en-
carregat de fer negocis (comprar
armes) a Hitler i Mussolini, Antonio
Goicoechea el va qualificar «de interlo-
cutor amigo de Benito Mussolini». Així
mentre Tortosa era bombardejada per
mantenir-se fidel a la democràcia, Bau
era l’encarregat de comprar les armes
que la van destruir. En acabar la guerra
va escriure a Franco: “mi felicitación
por la victoria final en nuestra guerra”. 

DURANT EL FRANQUISME es va
mantenir fidel al règim i fou premiat
pel règim amb el títol de Comte i amb
importants càrrecs com Consejero na-
cional del Movimiento (1958), presi-
dent del Consejo de Estado (1965) i

vicepresident del Consejo del Reino
(1971). Poc abans de la inauguració del
monument franquista del riu va dir: “...
mis palabras de experiencia y convic-
ción, hijas de un hombre del 18 de
julio, y así lo proclamo con orgullo,
identificado con el espíritu del movi-
miento nacional...”. I del franquisme va
dir que «es un estado de derecho como
España no había conocido nunca”. 

AL SEGLE XXI i en una democràcia un
senyor que ha col·laborat activament
amb dos dictadures i un cop d’estat no
pot tenir una plaça pública a Tortosa.
Un senyor que va qualificar el fran-
quisme com el «mejor estado de dere-
cho» no pot dur el nom d’un centre
educatiu. Un «hombre del 18 de julio»
no potser fill predilecte de la ciutat ni
tenir la medalla d’or. I menys compar-
tir el títol amb defensors dels valors
democràtics com Pérez Bonfill. 

ÉS UNA VERGONYA que al 2017 en-
cara ens toque reclamar estes qües-
tions. Una vergonya que al proper ple
municipal tindrem l’oportunitat de re-
parar. Ens tocarà tornar a avergonyir-
nos davant de la resta del país?! 

XAVIER RODRÍGUEZ. PORTAVEU DE LA CUP-AE DE TORTOSAQui era Joaquín Bau?
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EL PASSAT 22 DE MARÇ va
ser el Dia Mundial de l'Ai-
gua, un dia on no hi havia res
a celebrar a les Terres de l'E-
bre ja que l'amenaça d'un
transvasament continua viva.
Una agressió, no a través de
grans infraestructures com el
fracassat PHN del govern
Aznar, sinó a través de la
compravenda de bancs d’ai-
gua, o drets d’ús de recursos
hídrics.

EL PLA HIDROLÒGIC de la
Conca de l’Ebre aprovat al
gener de 2016 pel Consell de
Ministres del govern en fun-
cions del PP era una nova
agressió ecològica contra l’E-
bre. Aquest pla proposava un
augment excessiu de la de-
manda d’aigua amb 465.000
noves hectàrees de regadiu i
fins a 52 nous embassaments i

preveia un cabal absoluta-
ment insuficient, fet que pot
tenir greus impactes en l'eco-
sistema del Delta. En aquest
sentit la Plataforma en De-
fensa de l'Ebre (PDE) i la
«Campanya pels Sediments»
continuen reclamant cabals
d'aigua suficients que servei-
xin per mantenir el fràgil eco-
sistema del Delta. 

EN AQUESTA LLUITA conti-
nuada, la PDE porta més de 15
anys mobilitzant la gent, així
com pressionant les institu-
cions. Amposta i Barcelona
van ser el passat 2016 l'esce-
nari de dues multitudinàries
manifestacions on milers de
persones van sortir als carrers
en defensa del Delta. Unes
mobilitzacions combinades
amb la pressió del lobby
ebrenc a les institucions euro-

pees, per l'incompliment de
l'Estat espanyol de les directi-
ves europees. Una pressió que
va donar el seu fruit, aconse-
guint que una delegació de la
Comissió de Peticions visités
el Delta per estudiar el tema, i
que posteriorment rebutgés el
pla de Conca de l’Ebre per
proposar un cabal insuficient
i ser contrari a la directiva
marc sobre aigua. Una victòria
parcial, no vinculant, però que
pot marcar un punt d’inflexió
determinant en la lluita anti-
transvasament. No obstant,
les institucions europees no
evitaran cap desastre ecològic
si no és per la pressió social i
popular arrelada al territori. 

TOT I EL REVÉS EUROPEU,
el govern de l’Estat tracta ara
d’impulsar un Pacte Nacional
de l’Aigua, que ha de portar a

la redacció d’un nou Pla Hi-
drològic Nacional que supo-
saria la redistribució dels
recursos hídrics entre con-
ques excedentàries i deficità-
ries, és a dir, recuperar el
transvasament de l’Ebre amb
un altre nom i una altra fór-
mula. Segons la PDE projectes
de regadius com el Xerta-
Sénia o el Segarra-Garrigues
són una amenaça.  

EL PATRIMONI ambiental és
un bé comú que cal reivindi-
car i blindar. Cal acabar amb
un model que tracta de sot-
metre tots els criteris ecolò-
gics i socials de la gestió de
l’aigua a la lògica dels mer-
cats. És imprescindible garan-
tir una gestió sostenible
social, econòmica i ecològica-
ment. L’aigua és un dret. Lo
riu és vida. 

L’Ebre sense cabal 
és la mort del Delta

EL GRUP MUNICIPAL del PSC
a Tortosa va presentar, al passat
ple del mes de març, una moció
per demanar a l’Ajuntament
que iniciï els contactes amb
l’empresa Tesla Motors per a la
implantació a les Terres de l’Ebre
de la nova factoria de fabricació
de vehicles elèctrics.

TESLA MOTORS és una em-
presa nord-americana puntera
en el sector de les energies reno-
vables i d’automoció i una de les
seves principals àrees és la fabri-
cació de cotxes elèctrics. La de-
manda d’aquest tipus de
vehicles ha anat creixent en els
darrers temps i l’empresa ha
manifestat el seu interès per mi-
llorar la seva xarxa de carrega-
dors elèctrics, un del quals es
troba a l’Aldea, i per instaurar
una nova factoria a Europa. 

ALTRES MUNICIPIS de l’Estat
com ara Palència, Jerez, Vallado-
lid, Huelva o Paterna ja s’han
ofert per acollir la nova factoria i
creiem que les Terres de l’Ebre
estan preparades per a la im-
plantació d’una empresa d’a-
questes característiques, ja que
disposem de sòl industrial, al
polígon Catalunya Sud, i de mà
d’obra qualificada, ja que hem
tingut empreses relacionades
amb l’automoció com ara Lear.
Per tant entenem que Tortosa és
un emplaçament  immillorable

per a una factoria de Tesla.

ESTEM DAVANT d’una gran
oportunitat per intentar superar
la crisi i la deslocalització indus-
trial de Tortosa i les Terres de l’E-
bre, apostant tots junts per una
gran empresa amb futur que po-
dria situar Tortosa al centre del
panorama econòmic nacional i
internacional, apostant pel vehi-
cle elèctric i les energies alterna-
tives i renovables. 

INCOPRENSIBLEMENT el go-
vern de CiU i els Republicans de
Tortosa van votar en contra de la
proposta argumentant que
aquestes coses no es fan així. La
nostra pregunta és: I com es fan
aquestes coses? Ens agradaria
que ens ho expliquessin. Que
ens expliquin quines polítiques
d’industrialització estan fent!
Que ens expliquin quines políti-
ques de reactivació econòmica
estan fent! Que ens expliquin
quines polítiques de creació d’o-
cupació estan fent! Que ens ho
expliquin!

TORTOSA i les Terres de l’Ebre
han viscut un procés de desloca-
lització industrial derivat de l’ac-
tual crisi i això ha tingut un
important impacte sobre el con-
junt de l’economia ebrenca.
Sense indústria no hi ha creixe-
ment i actualment un dels prin-
cipals problemes del nostre

territori és la manca de la im-
plantació de noves indústries
que no contribueixen al desen-
volupament econòmic i a la cre-
ació d’ocupació. Els agents
socioeconòmics reclamen contí-
nuament eines i plans per po-
tenciar la reindustrialització de
les Terres de l’Ebre, sense la
reindustrialització no hi haurà
creixement econòmic i sense
creixement econòmic no hi
haurà impuls al comerç, al tu-
risme i als servei, i no hi haurà
creació d’ocupació.

ENS TROBEM en una situació
geogràfica privilegiada, en tant
en quant constitueixen un im-
portant punt de pas del Corre-
dor del Mediterrani i situats a la
cruïlla de tres dels grans pols
econòmics de l’arc Mediterrani
de la Península: Barcelona, Sara-
gossa i València. Però patim una
situació d’estancament que
obliga a plantejar inexcusable-
ment propostes de futur que
desenvolupin tot el nostre po-
tencial econòmic i social i moltes
d’aquestes passen per una
ferma aposta per les energies re-
novables i alternatives des de
l’àmbit públic local. En aquest
sentit cal reconèixer la feina feta
des del Consell Comarcal del
Baix Ebre on ja s’hi està treba-
llant des de fa temps en aquests
camps, apostant per l’energia
eòlica a través del Parc Eòlic del

Baix Ebre, per la instal·lació de
plaques solars a la seu del Con-
sell o amb la propera instal·lació
d’un carregador per a vehicles
elèctrics a la mateixa seu, al ca-
rrer Barcelona.

LA IMPLANTACIÓ de noves in-
dústries és una aposta per la
reindustrialització i la reactiva-
ció econòmica i per tornar a si-
tuar Tortosa i les Terres de l’Ebre
al centre del panorama econò-
mic nacional i internacional. La-
mentablement sembla que el
govern no comparteix aquestes
intencions i creu que les coses
s’han de fer d’una altra manera,
però nosaltres sempre estarem a
la seva disposició per donar su-
port al govern per tal de que Tor-
tosa aculli noves indústries.
Mirant les polítiques de promo-
ció econòmica i creació d’ocupa-
ció que està duent a terme
aquest govern, creiem que
aquesta no és la manera ja que,
com he dit, sense indústria no hi
ha creixement. 

HEM D’APOSTAR fermament
pel creixement econòmic. Hem
de demanar a les instàncies su-
periors que ens recolzin en la
re industrialització del territori.
I amb això, com en moltes
coses, el govern de Tortosa
sempre ens tindrà al costat. Cal
que entre tots i totes redibui-
xem Tortosa!  

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA

Sense indústria no hi ha creixement

JESÚS GELLIDA
POLITÒLEG
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LA CUP I LA PLAÇA JOAQUÍN BAU
LA CUP ha presentat una moció al ple
del mes d’abril, que demana el canvi de
nom de la plaça Joaquín Bau, treure el
monòlit que hi ha a la mateixa plaça i
també la retirada de la Medalla d’Or de
la Ciutat atorgada l’any 1959 i del títol
de Fill Predilecte concedit el 1966. El por-
taveu de la CUP-Ae, Xavier Rodríguez, ha
recordat que Bau, qui va ser alcalde de

Tortosa entre 1925 i 1929, va ser diputat
durant la dictadura de Miguel Primo de
Rivera; va ser membre de la Junta Tèc-
nica de l’Estat franquista durant la Gue-
rra Civil amb un càrrec equivalent al de
ministre, i també durant el franquisme
va ocupar diversos càrrecs. Per Rodrí-
guez, aquest historial de Bau justifica el
canvi de nom d’un espai públic. C.B.

L’Ajuntament de Tortosa ha de
redactar un catàleg de vestigis
de la Guerra Civil i el fran-
quisme. Així li reclama el jutjat
contenciós administratiu nú-
mero 2 de Tarragona, a partir de
la resolució judicial que estima
parcialment la demanda de l’ad-
vocat madrileny Eduardo Ranz.
Tot i així, l’alcalde de Tortosa, Fe-
rran Bel, s’ha mostrat satisfet
amb el veredicte, i ha defensat
que no perjudica els seus plans
per reinterpretar el monument
franquista de la Batalla de l’E-
bre, d’acord amb els resultats de
la consulta ciutadana realitzada
el 28 de maig de 2016.
La sentència recorda que la llei
de Memòria Històrica no és d’a-
plicació quan concorren raons
artístiques, arquitectòniques o
artístico-religioses protegides
per la llei. Segons Bel, aquí s’in-
clouria el polèmic monument de
Tortosa, catalogat com de Bé In-
tegral del Patrimoni Cultural Ca-
talà (BIPCC). En aquest punt,
l’alcalde de Tortosa ha remarcat
que la sentència avala la posició
que l’Ajuntament ha defensat

durant molt anys. El consistori ja
ha iniciat converses amb la Ge-
neralitat, i ho farà més endavant
amb el govern espanyol, per ela-
borar aquest catàleg que, segons
el jutge, pot aclarir si s'ha de re-
tirar el monument complint amb
la normativa, tot i que reitera
que el monòlit no és propietat de
l'Ajuntament de Tortosa ni està
situat en un espai de domini pú-
blic municipal. Així, Bel ha dit

que caldrà aconseguir una “de-
claració jurídica vàlida” dels hi-
potètics propietaris per tal de
poder actuar en el monument. 
Per la seua banda, ERC, soci de
govern de CiU a Tortosa, va eme-
tre un comunicat en què s’afir-
mava que l’Ajuntament no ha
d’actuar sobre el monument, ni
reclamar la seua titularitat, a
més de recordar que Esquerra
apostava per la seua retirada.

Però tant Bel com el portaveu re-
publicà, Josep Felip Monclús,
van negar cap crisi al govern
municipal. Dues setmanes des-
prés, Monclús va dir que els re-
publicans no desautoritzen la
consulta, perquè Esquerra res-
pecta “la voluntat popular”.
Monclús va insistir que abans de
fer qualsevol pas cal redactar el
catàleg de vestigis franquistes
que ara reclama la justícia. 

La reinterpretació no s’atura
El govern de CiU i ERC anuncia que redactarà el catàleg

de vestigis franquistes abans d’actuar sobre el monument
Bel evita una crisi després d’un comunicat d’Esquerra,

que finalment no desautoritza la consulta del 2016

Un detall del monument franquista de Tortosa. // FOTO: G.M.

Una sentència
amb múltiples
lectures

La portaveu de la Comissió
per la Retirada de la Simbo-
logia Franquista a Tortosa,
Ester Baiges, ha reconegut
que la sentència que obliga
l’Ajuntament a fer un catàleg
dels vestigis de la Guerra
Civil i el franquisme no és la
que esperaven, i que els ha-
gués agradat que exigís “ta-
xativament” la retirada del
monument de la Batalla de
l’Ebre. Amb tot, Baiges ha la-
mentat que s’hagi judicialit-
zat la qüestió. En tot cas, ha
afirmat que s’està al davant
d’una nova oportunitat per
resoldre la situació. Així, Bai-
ges ha demanat al govern
municipal que faci el catàleg
amb “rigor i sense autoen-
ganys”. També amb coherèn-
cia, sobretot als republicans.
A més, quant a la propietat
del monument, que la sen-
tència reitera que no és l’A-
juntament, Baiges ha afirmat
que obrir aquest debat és
fugir d’estudi i no voler abor-
dar el problema de fons, que
és el manteniment de la sim-
bologia franquista 40 anys
després de la mort del dicta-
dor Francisco Franco.  
En canvi, l’Associació Torto-
sins Pel Monument ha cele-
brat la sentència judicial. En
un comunicat signat pel seu
president, Jaume Solé, assen-
yalen que el monument ja
forma part del Patrimoni Ar-
quitectònic i Cultural de Ca-
talunya i aquesta catalogació
“obre la porta a blindar-lo
amb la protecció de la Llei de
Memòria Històrica” . 

C.B. / G.M.
TORTOSA

MEMÒRIA HISTÒRICA
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L'Ajuntament de Tortosa ha re-
novat l'enllumenat de l'avin-
guda Lleida i de l'espai destinat
a aparcament en superfície al
costat del parc municipal. L'o-
bra ha consistit en la instal·lació
de 9 bàculs amb 16 lluminàries
de tecnologia led i dues d'addi-
cionals de llum ambiental. A
l'aparcament s'han instal·lat
tres bàculs amb els correspo-
nents projectors lumínics. Per
dur a terme aquesta actuació,

que s'ha fet amb recursos pro-
pis i en el marc dels treballs
executats per l'empresa a qui es
va externalitzar el manteniment
de l'enllumenat públic, s'ha
hagut de substituir la línia elèc-
trica, degut al seu mal estat. L'e-
xecució ha tingut un cost
d'11.000 euros. L'alcalde, Ferran
Bel, va destacar que aquesta era
una reivindicació tant dels co-
merciants com de l'associació
de veïns del Temple. 
En aquest context, Movem Tor-
tosa va anunciar una campanya
per la millora de l’enllumenat
públic al conjunt del municipi

després de detectar que, junt
amb la neteja, és un de les qües-
tions que més preocupa als
veïns. Després de comprovar-
ho amb un grup d’enginyers,
denuncien que la llum de nom-
broses places i carrers es troba
per sota del nivells mínims que
estipula la normativa general i
que recull el mateix contracte
d’enllumenat que va signar l’A-
juntament de Tortosa fa tres
anys. Per tal de corregir la situa-
ció, Movem vol fer una audito-
ria a partir de la participació
ciutadana i les aportacions al
web movemtortosa.cat. 

C. Bonet
TORTOSA

Llum nova a l’avinguda Lleida
L’Ajuntament de Tortosa ha finalitzat els treballs de

renovació integral de l’enllumenat de la via 
També s’han instal·lat tres bàculs a l’aparcament en

superfície al costat del parc municipal, vora el riu

1.630 avisos per
problemes en
equipaments i la
via pública
L’àrea de manteniment i serveis va

atendre tots aquests avisos durant el 2016

L'àrea de Manteniment i Ser-
veis de Tortosa va atendre un
total de 1.630 requeriments
durant 2016, una xifra inferior
a la registrada l'any anterior
amb 1.967. Els avisos per des-
perfectes en edificis munici-
pals i centres escolars, la feina
derivada del muntatge d'actes
festius i d'esports, la reparació
de paviments i voreres i les
ocasionades per l'enllumenat
públic constitueixen el gruix
d'uns serveis que han estat
demanats principalment a
través dels propis serveis mu-
nicipals, Policia Local, escoles
i xarxes socials, una via d'en-
trada cada vegada més habi-
tual. L'alcalde, Ferran Bel, va
explicar que l'externalització

del manteniment de l'enllu-
menat públic, amb la renova-
ció de quadres i instal·lacions,
ha significat una rebaixa en
els requeriments sol·licitats
per part de la ciutadania. La
reparació de camins, l'arran-
jament d'espais com la plaça
de la Figuereta o la pujada de
Santa Clara, i l'enllumenat del
Palau Episcopal i del castell,
són altres de les actuacions
que s'han fet des de l'àrea de
Manteniment i Serveis. Quant
a personal, entre els treballa-
dors de Brigada, plans d'o-
cupació i programes de
treball i formació, l'any 2016
hi va haver 47 persones i la
previsió és que se n’incorpo-
ren 8 més. C.B. 

La presentació de la Memòria de Serveis. FOTO: CLAUDIO ENA

Les noves faroles de l’avinguda Lleida. / Foto: M. VELÁZQUEZ.
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PORTADA
URBANISME

L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, manté pel juliol la data
d’acabament de les obres del
pont. Tot i que el calendari de-
finitiu està pendent de l’apro-
vació de la modificació del
projecte, Bel va dir que desit-
jaria que es pogués circular
en “doble sentit i sense res-
triccions de vehicles” una set-
mana abans del Renaixement.
De fet, va ironitzar amb la
data del 14 de juliol.
Bel va fer aquestes declara-
cions dies després que el por-
taveu del PSC, Enric Roig,
tornés a reclamar una execu-
ció ràpida dels treballs, fins i
tot establint torns de nit i de
cap de setmana si és neces-
sari, així com altres mesures
per minimitzar les molèsties.
Segons Roig, continua havent
una mala planificació i una
mala gestió de les obres, que
segons el projecte inicial ha-
vien d’estar acabades durant
el mes d’abril. De fet, va ad-
vertir que l’alcalde ja deia que
la reforma del pont de l’Estat
no podria estar acabada
abans de la Festa del Renaixe-
ment.  Roig també va denun-
ciar que el passat 27 de febrer
el govern municipal va apro-
var amb “obscurantisme”
prorrogar tres mesos el con-
tracte de les obres, fins al 3 de
juny, just quan farà un any del
seu inici. Així mateix, va posar
com a exemple de paràlisi el
fet que al gener només es cer-
tifiquessin 51.000 euros de
l’obra, una xifra que consi-
dera irrisòria. Per tot plegat,
Roig va afirmar que és “ur-

gent que el govern es posi les
piles amb el pont” i es va pre-
guntar si les obres acabaran
per la Cinta o per Nadal.
Roig també va denunciar els
perjudicis que les obres del
pont de l’Estat estan causant
als veïns i comerciants del
barri de Ferreries. 

El projecte 
El projecte de l’arquitecte
Xevi Bayona se centra en l’ei-

xamplament del pont, que
creix un dos metres per cada
costat per encabir-hi un carril
bici i un nou pas de vianants.
Els carrils bici estaran a la
mateixa cota que la calçada
per als vehicles, però separats
d’aquesta en quedar fora de
l’estructura dels arcs. En una
cota inferior se situa la nova
passarel·la per a vianants. El
desnivell s’aprofitarà per uti-
litzar part del carril bici com a

banc, amb seients puntuals
que serviran de miradors.
L’ampliació del vial es plan-
teja per mitjà de peces de for-
migó armat i prefabricat,
suportat per la nova prolon-
gació soldada i suportada a
les antigues mènsules. La re-
forma també inclou la intro-
ducció de nous colors i una
nova il·luminació dels arcs i
de la base del pont, amb tec-
nologia led.

Bel manté el pont pel juliol

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

L’alcalde de Tortosa creu que les obres del pont de
l’Estat podrien acabar-se al juliol, abans del Renaixement

Des del PSC denuncien la lentitud dels treballs i
reclamen al govern municipal que es posi les piles

Estat actual de les obres del pont de l’Estat. // FOTO: GUSTAU MORENO.

La pujada del
pont és zona
inundable 

El president de la Federació
d’Associacions de Veïns de
Tortosa, Josep Baubí, també
va expressar el neguit de
l’entitat pels nous desguas-
sos de la plaça Agustí Que-
rol, que l’Ajuntament està
reformant en el marc de les
obres del pont de l’Estat.
De fet, Baubí va valorar que
els ha faltat informació.
També va dir que en una

reunió amb responsables
municipals van haver d’ad-
vertir-los que amb la reur-
banització de la plaça, que
ara quedarà a un sol nivell
amb el carrer de pujada al
pont, no s’havien previst els
desguassos, tot i que és una
zona molt inundable. En-
cara parlant sobre les obres
del pont, Baubí va assenya-
lar que ara el més impor-
tant és que les obres es
puguin acabar abans de la
propera Festa del Renaixe-
ment.
Finalment, Baubí va reite-
rar el suport majoritari de
la federació veïnal a la de-
cisió de tancar la plaça de
l’Ajuntament al trànsit de
vehicles. En aquest sentit,
va demanar la reurbanitza-
ció de la plaça com a zona
de vianants, i va proposar
el trasllat de la font. 

Ara el més
important és
que les obres
del pont de
l’Estat es pu-
guin   acabar
abans de la
propera
Festa del
Renaixement”

“
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Els veïns 
van aturar un
primer intent
d’enderroc
Una setantena de veïns d’Al-
fara de Carles havien evitat el
13 de març que una retroex-
cavadora entrés a demolir la
caseta de camp d’un matri-
moni de 70 anys d’Alfara de
Carles. El cas arrencava fa
més de 15 anys, un any abans
que la zona fos Parc Natural
dels Ports, quan el matrimoni
va ampliar sense permís una
caseta preexistent al terme
d’Alfara de Carles. Una ca-
seta que ara la justícia també
ha fet enderrocar. 
Per la seua banda, la Genera-
litat entenia que la sentència
s’havia de complir, tot i que la
família havia denunciat que
s’estava al davant d’una “ne-
gligència” per part de l’admi-
nistració. A més, denunciaven
que no s’havia aprovat el pro-
jecte tècnic per la demolició
de casa. Per tot plegat, també
demanaven que es paralitzés
la demolició.
Aquell dilluns al matí, els
veïns del poble van acudir a
donar suport al matrimoni,
intentant evitar la demolició
però també ajudant-los a
treure tot el mobiliari i objec-
tes personals de dins la casa.
L’Ajuntament d’Alfara de
Carles també estava al costat
del matrimoni, força delicats
de salut. L’alcalde, Josep Mas,
va afirmar que la sentència
era injusta. Assegurava, de
fet, que havia fet totes les ges-
tions sense èxit, però confiava
que finalment la pressió veï-
nal fes possible aturar la de-
molició. Aquell 13 de març la
retroexcavadora va marxar,
però l’enderroc es va executar
una setmana després. G.M.

B
BAIX EBRE

PETIT HOTEL AL MAS DE CATXINA
LA COMISSIÓ d'Urbanisme de les Te-
rres de l'Ebre (CUTE) ha aprovat de forma
definitiva el projecte que permetrà con-
vertir l'antic mas de Catxina, a Deltebre,
en un petit hotel. El complex està format
per un mas principal, amb planta baixa i
primera, així com un magatzem annex,
vinculat a l'explotació agrícola de la finca.
L’actuació permetrà habilitar una desena
d'habitacions, i les façanes es pintaran de

color blanc, com és característic als masos
del Delta. Urbanisme assegura haver va-
lorat el fet que la proposta respecta l'edi-
ficació existent, tot mantenint les
característiques de la tipologia originària
d'una mas, i que incorpora mesures per
garantir la integració del nou hotel en
l'entorn. El complex, a banda dels dos edi-
ficis esmentats, conserva en les seves pro-
ximitats un pou i petits corrals. C.B.

La caseta de camp del matrimoni
de 70 anys d’Alfara de Carles ja
està a terra. El 20 de març passat,
tot just una setmana després que
els veïns i les veïnes d’Alfara de
Carles aconseguissin aturar l’en-
derroc de la casa, les màquines
retroexcavadores i un ampli des-
plegament dels Mossos d’Esqua-
dra van personar-se a la finca a
les cinc de la matinada, per pro-
cedir a executar l’ordre d’ende-
rroc. Els veïns mostraven hores
després, ja amb els mitjans de
comunicació també desplegats al
poble, la seua indignació i impo-
tència per uns fets que conside-
ren injustos. “Ens sentim molt
impotents; han vingut amb els
antidisturbis i no ens ha servit de
res mobilitzar-nos, perquè la
casa ha anat a terra”, es lamen-
tava una veïna d’Alfara.
El cas va començar fa més de 15
anys, quan el matrimoni va am-
pliar sense permís oficial una ca-
seta preexistent al terme d’Alfara
de Carles, un any abans que la
zona fos protegida com a Parc
Natural dels Ports. Així, es va ce-
lebrar un judici però finalment la
infracció va prescriure. Ara bé,
un error administratiu va fer que

el cas tirés endavant, només amb
la dona com a part afectada, fins
que finalment va arribar la sen-
tència ferma d’enderroc. El fill
del matrimoni afectat, Rubén
Hernández, va denunciar que les
màquines s’havien presentat
sense avisar, i va recordar que en
realitat una de les ordres d’ende-
rroc havia prescrit. Per tot plegat,
va assegurar que no es quedaran
de braços creuats, i que estudien

portar el cas de la seua família
fins a instàncies europees. “Ani-
rem a per totes, no ens podem
permetre que aquesta injustícia
es puga tornar a repetir”, va dir.
La família també havia iniciat
una campanya virtual per evitar
l’enderroc a través de la pàgina
Change.org.
Per la seua banda, l’alcalde d’Al-
fara de Carles, Josep Mas, va la-
mentar que tot les gestions

efectuades per evitar la demoli-
ció no hagin servit de res. També
va preguntar a la Generalitat on
està el dret a decidir, en el cas
d’Alfara de Carles.  

Impotència per l’enderroc d’una casa
URBANISME

Els propietaris havien ampliat sense permís un maset
preexistent, abans de la declaració de Parc Natural

Cinta Bonet
ALFARA DE CARLES

Una imatge de l’enderroc de la casa d’Alfara de Carles. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

La justícia executa la demolició d’una construcció
il·legal d’Alfara de Carles, tot i les protestes dels veïns

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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BAIX EBRE    
MUNICIPAL ROQUETES

El ple de l’Ajuntament de Del-
tebre ha revocat parcialment les
competències delegades al
Consorci de Polítiques Ambien-
tals de les Terres de l’Ebre (CO-
PATE),  i ha obert un concurs
públic per a la gestió de la reco-
llida de les escombraries. Ho va
fer el 14 de març passat, amb els
vots a favor del govern del PDe-
CAT, en minoria, però també de
CE-Socialistes, ERC i el PP. En
canvi, només la regidora de la
CUP va votar-hi en contra. Se-
gons el govern municipal, la
gestió directa dels residus supo-
sarà un estalvi econòmic de més
d’un milió euros respecte la
proposta del COPATE. També
implicarà la millora del servei,
així com de la neteja viària i de
les platges. L’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler, va explicar du-
rant el ple que el COPATE no
ha complert les expectatives
previstes, i que per aquest
motiu han decidit prioritzar
l’estalvi municipal. 
Curiosament, el portaveu d’Es-
querra i exalcalde, Gervasi
Aspa, va mostrar el seu suport a
la proposta, i va fer una crida a
“fer les coses bé” als responsa-
bles del COPATE, ara en mans
dels republicans. De fet, Soler i
Aspa van protagonitzar fa dos
anys una polèmica al voltant del
mateix consorci quan el repu-
blicà era l’alcalde de Deltebre i
president d’ERC a les Terres de
l’Ebre, moment en què el ma-
teix Soler presidia el Consell
Comarcal del Baix Ebre i era el
màxim impulsor del COPATE.

En la mateixa línia, també el
portaveu del PP, Tomàs Castells,
va remarcar que tot i que man-
comunar serveis sempre és be-
neficiós, per a Deltebre serà
millor aquest estalvi de diners i
la millora del servei. 
En canvi, la portaveu de la CUP,
Dayana Santiago, va votar-hi en
contra en considerar que els
serveis mancomunats són “més
eficaços i barats”, i que s’estava
fent un “pas enrere”. També va
denunciar que darrera la pro-
posta hi havia una “intenciona-
litat política”, tot recordant que
quan Soler presidia el consell
del Baix Ebre i el mateix CO-
PATE, aquest consorci era el
camí que calia seguir.
El contracte que es licita, que
tindrà una durada de quatre
anys, més dos de prorrogables,

té un valor de licitació de gai-
rebé 3,2 milions d’euros.

El cas paral·lel de Tortosa
Per la seua banda, el regidor de
Serveis de Tortosa, Domingo
Tomàs, ha confirmat que en po-
ques setmanes caldrà decidir si
l’Ajuntament de la capital del
Baix Ebre assumeix també totes
les competències en recollida
de residus i neteja. L’altra opció
seria la cessió de la gestió del
nou macrocontracte de residus
i neteja al COPATE. Amb tot,
Tomàs ha volgut desvincular-ho
de la decisió de l’Ajuntament
de Deltebre, que ha acordat re-
collir la seua brossa i fer la ne-
teja al marge del COPATE, per
un major estalvi. El regidor ha
recordat que Tortosa és un mu-
nicipi singular, amb dos nuclis

urbans separats pel riu i també
cinc pobles, i que en realitat ja
funciona com una mancomuni-
tat. Tomàs ha recordat que l’ob-
jectiu és millorar l’índex de
reciclatge i la qualitat del servei.
També fer-ho d’una manera ra-
cional i sostenible, per evitar
pujades en el rebut de la brossa.
En qualsevol cas, el regidor de
Serveis ha assenyalat que es
volen destinar més recursos
tècnics i humans a la neteja vià-
ria, i que es redistribuiran les
illes de contenidors, amb totes
les fraccions de la brossa, per
fomentar el reciclatge. 

G. Moreno / C. Bonet
DELTEBRE

El ple de Deltebre del passat 14 de març.  // FOTOS: CEDIDA.

Deltebre es desmarca del 
COPATE per gestionar la brossa

És el primer ajuntament de la comarca en
desvincular-se del consorci de Baix Ebre i Montsià

Només la CUP vota en contra de la
mesura, que ara posa d’acord PDeCAT i ERC

Conveni de 
pobresa 
energètica i
vulnerabilitat

L'Ajuntament de Roquetes i
l'empresa d’aigües Sorea
han signat un segon conveni
de col·laboració per la crea-
ció d'un Fons de Solidaritat
dotat amb 1.000 euros. L’ob-
jectiu és facilitar l'accés al
consum bàsic d'aigua pota-
ble al seu habitatge a les per-
sones més necessitades del
municipi, que en uns mo-
ments determinats no tin-
guin prou recursos per
poder pagar el rebut de l'ai-
gua. L'aplicació d'aquest
conveni comportarà l'e-
xempció del pagament de
les factures d'aigua, que
seran pagades per aquest
Fons d'acord amb la valora-
ció dels Serveis Socials de
l'Ajuntament de Roquetes.
L'alcalde de Roquetes, Paco
Gas, ha volgut agrair a l'em-
presa Sorea aquest gest de
solidaritat i la seva sensibili-
tat envers les persones més
necessitades del municipi,
perquè puguin tenir garantit
el subministrament d'aigua
potable. Aquestes mesures,
segons la regidora de Quali-
tat de Vida de l'Ajuntament
de Roquetes, Maribel Bel-
monte, aniran destinades a
les persones que més urgèn-
cia social tinguin i també a
les que pateixen la pobresa
energètica. G.M. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Nou web de 
turisme i marca
turística de 
Roquetes
Roquetes ha presentat un
nou web de Turisme i nova
marca turística. El nou web
roquetesturisme.cat ha estat
realitzat per l'empresa Mi-
llennials Agency conjunta-
ment amb Gubiana dels
ports i la col·laboració de la
Tècnica en turisme de l'A-
juntament, que han elaborat
els continguts. La nova
marca turística és un logotip
que està format per la silueta
del Port amb el cel roginós
d'una tarda d'estiu, a sota
dues franges de colors, una
verda representant la plana
d'oliveres i l'altra blava re-
presentant el canal de la
dreta de l'Ebre que passa pel
mig de Roquetes, i a sota del
logotip de la frase "Viu la
muntanya".  G.M.
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Amposta aprofitarà la cons-
trucció de la cuina de la nova
residència per potenciar l’ús
i el consum de productes
frescos i de proximitat. La
idea és que siga una “cuina
de casa, i no una cuina d’hos-
pital”. Així ho va explicar la
regidora de Sanitat i Serveis
Socials, Susanna Sancho, du-
rant una entrevista a Canal
21 Ebre. Sancho va recordar
que en poques setmanes s’a-
caba el contracte amb l’em-
presa que realitza el
càtering, i que la residència
internalitzarà el servei de
cuina. De fet, el govern d’Es-
querra d’Amposta ja va
anunciar que modificaria el
projecte, el qual ja està gai-
rebé redactat. Sancho va re-
cordar que la nova residència
està oferint un servei de pri-
mera qualitat, i que encara es
podria incrementar amb més
places públiques. La regi-
dora va assenyalar que ja hi
ha ocupades 140 places pú-

bliques de residència, i que
s’incorporen nous usuaris
cada setmana. Cal recordar
que la nova residència d’Am-
posta va obrir portes el pas-
sat mes de desembre. 

A
AMPOSTA

PROVOCANT LA PAU, PREMI AMPOSTA
LA FUNDACIÓ Provocant la Pau, lide-
rada per Joan Reverté, va rebre el Premi
Amposta 2016. El jurat, integrat per mem-
bres dels mitjans de comunicació amb
presència a Amposta, va decidir entregar
aquest reconeixement a Provocant la Pau
per la seva implicació en la solidaritat als
refugiats dels camps de Tsalònica i per les
diferents accions realitzades en la reco-
llida d'aliments per a les persones que pa-

teixen les conseqüències del conflicte
armat de Síria. Reverté va afirmar que
aquest era un reconeixement a tot un
col·lectiu que de forma desinteressada
treballen pels refugiats. De fet, Provocant
la Pau treballa en una nova operació de
recollida d'aliments i altres productes de
necessitat, en aquest cas dirigida als refu-
giats d'Atenes. La menció especial va ser
per la Fundació Pere Mata. C.B.

La cuina de la residència utilitzarà
producte fresc i de proximitat
La idea del govern d’Esquerra d’Amposta és que

aquesta siga una cuina de casa, i no una cuina d’hospital
L’Ajuntament té previst iniciar les obres del reforma

interior del mercat al maig, i acabar-les al novembre

Es crea una
taula de
comerç local

Cinta Bonet
AMPOSTA

La regidoria de Comerç i
Mercat Municipal de l'A-
juntament d'Amposta ha
impulsat la creació de la
Taula de Treball del Co-
merç Local, on estaran in-
tegrats representants de la
Federació de Comerç
d'Amposta (Fecoam), l'As-
sociació de Venedors del
Mercat i l'Associació de
Restauradors, a més de
totes aquelles entitats o
persones que estiguin vin-
culades amb el teixit co-
mercial de la ciutat. La
regidora de Comerç i Mer-
cat Municipal, Susanna
Sancho, va destacar que la
taula ha de ser un espai de
debat local per fer detecció
de les necessitats comer-
cials i inquietuds del sec-
tor. La taula de treball s’ha
creat dins el Pla Dinamit-
zador del Comerç d’Am-
posta que impulsa el
govern d’Esquerra i que,
entre d’altres, inclou aju-
des a la millora i modernit-
zació comercial, enguany
dotada amb 50.000 euros.
L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, va destacar
que l’objectiu és afavorir
l’economia circular. El Pla
Dinamitzador Comercial
d'Amposta partirà de les
actuacions ja en marxa per
aprofitar l'oportunitat que
representa la Festa del
Mercat a la Plaça. 

SOCIAL

Gustau Moreno
AMPOSTA

Al maig, obres al mercat

L’Ajuntament té previst ini-
ciar al maig les obres de re-
forma interior del mercat
municipal. Sancho va dir que
el projecte ja està redactat i
que en pocs dies es licitaran
les obres, que començaran
per la coberta principal. Tot
seguit també es renovaran els

lavabos, que seran accessi-
bles, i també les cobertes late-
rals i el paviment del mercat.
La també regidora de Comerç
i Mercat Municipal va deta-
llar que caldrà compaginar
les obres, que han d’acabar-se
al novembre, amb l’activitat
pròpia del mercat. 

Susanna Sancho durant l’entrevista a Canal 21 Ebre. / FOTO: EDUARDO BERTOLÍN

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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AMPOSTA 

El ple de l’Ajuntament d’Am-
posta va aprovar el canvi de
nom dels carrers Ruiz de Alda
i Garcia Morato, que recorden
a figures franquistes, pels de
Ramon Salas i Eugenio Ri-
bera, una proposta que ha fet
la Comissió del Nomenclàtor.
Salas va ser un arquitecte ca-
talà autor del disseny de l'edi-
fici de les Escoles Nacional,
més tard Escoles Miquel Gra-
nell, i que actualment és la seu

del Museu Terres de l'Ebre.
Salas també va dissenyar l'ei-
xample d'Amposta i el cemen-
tiri municipal. Per la seva part,
Ribera va ser l'enginyer del
pont penjant d'Amposta. L’al-
calde d’Amposta, Adam
Tomàs, va dir que s’havia vol-
gut fugir de la politització
amb noms de figures relle-
vants per la ciutat.
D’altra banda, el ple va apro-
var, amb el vot en contra de
tota l’oposició, la modificació
de la relació de llocs de treball
per crear la plaça d’assessor
econòmic i recursos humans

com a pas previ per la creació
d’una departament de recur-
sos humans que s’encarregui
d’homogeneïtzar taules sala-
rials, llocs de treball o proces-
sos de selecció. Aquest creació
suposa la desaparició d’una
plaça ocupada per un treba-
llador, personal eventual, que
porta 34 anys a l’Ajuntament i
que suposa un cost de 90.000
euros.  El comitè d’empresa va
fer una crida a assistir al saló
de plens per mostrar el seu
rebuig a la decisió de l’equip
de govern d’Esquerra Am-
posta i la portaveu de CiU,

Isabel Ferré, va remarcar que
s’estava al davant d’un aco-
miadament i va lamentar que
no s’hagi tingut en compte la
seva experiència. L’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, va
negar que es tractés d’un aco-
miadament polític i va remar-
car que s’estava negociant
amb el treballador la seva reu-
bicació. 

C. Bonet
AMPOSTA

Canvien els carrers “franquistes”
Amposta canvia els noms dels carrers Ruiz de Alda i

Garcia Morato, que recorden a figures falangistes 
Tindran el nom de Ramon Salas i Eugenio Ribera,

una proposta que ha fet la Comissió del Nomenclàtor 

L’arribada de la
llum, al cartell de
la Festa del
Mercat a la Plaça
Se celebrarà del 19 al 21 de maig   

Una bombeta Edison sub-
jecta per una musa inspi-
rada amb l’estil de l’artista
txec Alponshe Mucha, sobre
un fons de lliris de color
verd i diferents elements
que evoquen l’Amposta de
principi del segle XX prota-
gonitzen el cartell de la no-
vena edició de la Festa del
Mercat a la Plaça, que tindrà
lloc entre el 19 i el 21 de
maig. Una festa que en-
guany tindrà com a temàtica
principal l’arribada de la
llum a la ciutat. L’autor,
Adrià Merin, ha explicat que
el cartell també recorda la
modernització i progrés de
la ciutat de l’època. La pre-
sentació es va fer a l'escali-

nata d'una de les cases mo-
dernistes que hi ha a Am-
posta, la Casa Fàbregas,
datada del 1913. L'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs, va
destacar la professionalitza-
ció de la Festa, que s'im-
pulsa amb un increment de
pressupost fins arribar als
150.000 euros. També va
voler  posar èmfasi en la di-
fusió que se'n farà, partici-
pant en diferents fires com
ExpoEbre de Tortosa, la fira
B-Travel de Barcelona, i a Te-
rrassa Modernista. Malgrat
que no s’ha desvetllat res
del programa el director de
la Festa, Jordi Príncep, va ex-
plicar que es renovaran el
25% dels espectacles. C.B. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El govern vol
amortitzar la plaça
d’un treballador que
porta 34 anys a
l’Ajuntament    

L’oposició i el comitè
d’empresa hi estan
en contra

El cartell de la Festa d’aquest 2017. FOTO: CLAUDIO ENA
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M
MONTSIÀ

ÈXIT DE LA SETMANA DEL COMERÇ
LA RÀPITA va acollir la cloenda de la
Setmana del Comerç que va impulsar la
Generalitat, amb activitats arreu de Ca-
talunya. La directora general de Comerç,
Muntsa Vilalta, va afirmar que la inicia-
tiva havia complert amb totes les expec-
tatives i comptat amb la complicitat de
tot el territori amb la participació de
més de 6.500 persones. Vilalta va donar

a conèixer que el primer cens d’establi-
ments comercials de Catalunya xifra en
2.944 el nombre d’establiments a les Te-
rres de l’Ebre.  La presidenta de la Unió
de Comerç Rapitenc, Natàlia Guart, va
insistir en la importància de la digitalit-
zació del comerç mentre que la regidora
Rosa Anglès va remarcar que comerç i
turisme han d’anar de la mà. C.B.

El Port de Sant Carles de la Rà-
pita iniciarà el proper mes de
juny la seva activitat amb xàrters
nàutics. Ho farà de la mà de l’em-
presa mallorquina Cruesa, el pri-
mer operador d’embarcacions
nàutiques de lloguer que comen-
çarà a treballar des del port rapi-
tenc amb un catamarà de 13
metres d’eslora i capacitat per a
12 persones, un veler i un iot a
motor, tots dos de 10 metres d’es-
lora i capacitat màxima de 6 per-
sones. La directora de
l’operadora de xàrters nàutics
Cruesa, Cristina Sastre, ha desta-
cat que el perfil del client de xàr-
ter és respectuós amb la
naturalesa i l’entorn. L’alcalde de
la Ràpita, Josep Caparròs, va in-
sistir que l’objectu és que més
empreses apositin per l’activitat
de xàters nàutics i els creuers per
convertir el port en un referent al
sud de Catalunya. El gerent de
Ports de la Generalitat, Joan Pere
Gómez, ha qualificat de “fita his-
tòrica” l’arribada dels primers tu-
ristes per mar a l’Ebre 

La Ràpita iniciarà l’activitat
amb xàrters nàutics al juny
Ho farà de la mà de l’empresa Cruesa

amb un catamarà, un veler i un iot a motor
La directora de l’operadora afirma que el

client de xàrter és respectuós amb l’entorn

120.000
euros per la
xarxa de
pluvials

Cinta Bonet
LA RÀPITA

L’Ajuntament de Sant Car-
les de la Ràpita i Aigües de
Catalunya han iniciat la mi-
llora de la xarxa d’aigües
pluvials del municipi. Es
tracta de cinc actuacions in-
closes al Pla Director de Sa-
nejament d’Aigües que
sumen una inversió total de
120.000 euros. De fet, una
d’aquestes ja ha finalitzat.
Es tracta de l’ampliació de la
capacitat de l’estació de
bombament de la platja del
Juanito, on cada any hi havia
desbordament d’aigües re-
siduals. Actualment, s’està

treballant al carrer Sant Isi-
dre, entre l’avinguda Cata-
lunya i el carrer Constitució,
on s’estan instal·lant col·lec-
tors pluvials per evitar inun-
dacions en cas de forta
pluja. Posteriorment, està
previst realitzar la millora
de la xarxa d’aigües pluvials
i clavegueram a l’avinguda
dels Esports i als carrer de
Marquès de Vallterra i Mén-
dez Núñez. L’alcalde de la
Ràpita, Josep Caparrós, ha
explicat que l’equip de go-
vern també està treballant
per millorar les problemàti-
ques que la pluja torrencial
provoca a la façana marí-
tima.  

MUNICIPAL

La badia dels Alfacs protagonitzarà la marca ciutat

Una icona “viva” de la badia dels Alfacs és la nova
marca de ciutat que identificarà Sant Carles de la
Ràpita. La regidora de Mitjans de Comunicació,
Èrika Ferraté, va destacar que aquesta imatge vol
unificar les diferents marques amb que es repre-
sentaven fins ara les diferents àrees municipals.
La part innovadora de la marca és que els veïnat
podrà intervenir en la proposta presentada. Per

fer-ho, es distribuiran unes postals en diversos
punts de la població, en les que hi ha dibuixada la
icona base, el semicercle blau que representa la
badia, per tal que els participants la puguin com-
pletar amb els seus dibuixos per il·lustrar els di-
ferents àmbits de la població. Caparròs va
destacar que aquesta marca permetrà crear un
vincle entre la institució i la ciutadania. C.B.

La directora de Cruesa durant la presentació de l’activitat de xàrters a la Ràpita. / Foto: M. VELÁZQUEZ.

ECONOMIA

Cinta Bonet
LA RÀPITA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Es treballa per
millorar les
problemàtiques de
la pluja a la
façana marítima
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MONTSIÀ 

L’alcalde de Santa Bàrbara, Al-
fred Blanch, ha reclamat la po-
sada en funcionament del
regadiu del canal Xerta-Sénia a
la plana del Montsià. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Blanch va deixar clar que l’A-
juntament planer continua
creient en la necessitat d’aquest
canal, tot i els entrebancs que
històricament han dificultat el
regadiu. De fet, va explicar que
en les darreres reunions amb la

comunitat de regants van de-
manar que s’allargui la infraes-
tructura perquè siga possible
començar a regar per Santa
Bàrbara, la Galera i Godall. 
Després d’anys de reivindica-
cions al Baix Ebre i al Montsià
es va aconseguir una concessió
de 72 hectòmetres cúbics anuals
per regar 16.480 hectàrees amb
una inversió prevista de 350 mi-
lions. Fins ara s’han invertit uns
100 milions en aquesta infraes-
tructura, però encara falta cons-
truir 18 quilòmetres de canal i
tota la xarxa per portar l’aigua
als camps. Però han fracassat

tots els intents per regar a Xerta,
Aldover, Roquetes i Tortosa, per
la falta d’interès dels mateixos
pagesos d’aquests municipis.
Segons Blanch, a la plana del
Montsià hi ha més interès, i això
podria servir de revulsiu per a
nous regants. El Xerta-Sénia no
té cap partida en el pressupost
de la Generalitat per al 2017,
però el govern té previst reim-
pulsar el projecte de regadiu a
partir del 2018. Com l’alcalde
planer, el sindicat Unió de Page-
sos també ha manifestat que
valdria la pena començar a
regar per la zona de la plana. 

G. Moreno
SANTA BÀRBARA

Aigua per a la plana del Montsià 
L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanch, reclama

el funcionament del regadiu del canal Xerta-Sénia 
Blanch demana que s’allargui la infraestructura per

a començar a regar a Santa Bàrbara, la Galera i Godall

El CENFIM de la
Sénia vol formar
per millorar les
vendes online
La venda per internet en aquest sector

ha crescut entre un 5% i un 8%

La millora de les vendes en
línia a escala internacional
és el repte de futur per a les
empreses del moble. El Cen-
tre de Difusió Tecnològica de
la Fusta i el Moble, CENFIM,
de la Sénia impulsa aquest
projecte de formació pensat
per a directors comercials de
les empreses del moble.Es
tracta del projecte
BOSS4SME (Boosting On-
line cross-border Sales for
furniture and households
SMEs), cofinançat pel Pro-

grama Erasmus + de la Unió
Europea, amb el qual es de-
senvoluparan continguts
formatius per millorar les
capacitats de les empreses
del sector del moble en la
comercialització digital. En
els últims anys, la venda per
internet de productes rela-
cionats en aquest àmbit ha
crescut entre un 5% i un 8%
anual i es preveu que repre-
senti una part important
del negoci en els pròxims
anys. A.P. 

El CENFIM de la Sénia. FOTO: MANEL CAPELL

El canal Xerta-Sénia en una imatge d’arxiu. / Foto: M. VELÁZQUEZ.
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

TRES TERRITORIS, UNA MATEIXA TERRA
‘TRES TERRITORIS, una mateixa
terra’ és el lema que uneix Morella-Els
Ports, Matarranya i la Terra Alta en una
nova pàgina web. L’objectiu és la pro-
moció de tres regions, que tot i estar
separades per fronteres administrati-
ves, comparteixen lligams històrics, de
veïnatge, de comerç i de turisme. "El
web ha de ser la eina que ens ha de
permetre arribar a tots els raconets del

territori i del món, i que la gent cone-
gui esta zona que està apartada dels
pols econòmics i turístics del nostre
país però que sí que té els encants i ac-
tius", ha dit Carles Luz, president del
Consell Comarcal de la Terra Alta. Al
web hi ha un apartat per a cada terri-
tori amb els seus valors paisatgístics,
gastronòmics i culturals. A més, per-
met els usuaris interactuar. M.G.

Ajuden a crear
més 13 noves
empreses a la
Terra Alta
El Consell Comarcal de la
Terra Alta ha fet balanç de
l’activitat emprenedora que
s’ha desenvolupat durant
l’any 2016 a través de la
Xarxa Emprèn. Segons les
dades recollides, s’han rea-
litzat més de 70 accions d’as-
sessorament a empreses i
emprenedors de la Terra
Alta. Com a resultat d’a-
questes accions, s’han creat
13 noves empreses i també
s’ha donat resposta a més de
100 consultes plantejades
per les persones emprene-
dores i promotores de nego-
cis i empreses locals. A més,
a través de la Xarxa Emprèn
del Consell Comarcal, s’han
realitzat, també, accions de
seguiment tècnic a 10 em-
preses creades durant els
darrers tres anys, amb l’ob-
jectiu d’assessorar-les en el
funcionament de l’empresa
durant els primers anys i
augmentar els seus nivells
de competitivitat. De la ma-
teixa manera, s’han realitzat
diferents accions formatives
i de sensibilització en matè-
ria de creació d’empreses i
foment de l’esperit empre-
sarial, amb l’objectiu d’aug-
mentar, a llarg termini, el
nombre de persones amb
voluntat de crear empresa,
fent èmfasi especial en els
col·lectius de persones en
atur i entre la població dels
centres educatius. A més
d’aquestes accions, la Xarxa
Emprèn comarcal també ha
facilitat la instal·lació de di-
ferents empreses al centre
empresarial, el viver d’em-
preses de Gandesa. G.M. 

La Terra Alta i la Ribera d’Ebre
treballen en diverses accions per
afavorir que els joves es quedin
a treballar en aquestes dues co-
marques. Els consells comarcals
ho fan a través de projectes d’in-
serció laboral, amb l’objectiu de
frenar que la gent jove formada
marxi del territori i evitar així la
pèrdua de població. 
En el cas de la Terra Alta, el pro-
grama de Garantia Juvenil incor-
pora diferents projectes amb les
mateixes línies de treball. Algu-
nes de les iniciatives que s’han
tirat endavant són els ajuts als
joves en l’àmbit de l’emprenedo-
ria, i també s’han tingut joves en
pràctiques. A més, també s’ha
impulsat un programa d’ajut a la
inserció i la formació dels joves,
que s’anomena ‘Noves oportuni-
tats’ i que s’ha fet en col·labora-
ció amb la Fundació Gentis. Es
tracta d’un projecte de desenvo-
lupament socioeconòmic, per
crear ocupació i millorar la qua-
litat de vida de les persones del
territori. En aquest sentit, el pre-
sident del Consell Comarcal de
la Terra Alta, Carles Luz, ha afegit
que els projectes d’inserció labo-
ral han de servir per combatre la

despoblació en comarques com
la Terra Alta i la Ribera d’Ebre,
que en els darrers anys estan re-
gistrant una pèrdua de població
molt preocupant.
Precisament, un dels projectes
del Consorci Intercomarcal d’I-
niciatives Socioeconòmiques de
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta és
el programa ‘Retorna’, que té per
objectiu el retorn del jovent. En
el cas concret de la Ribera d’E-

bre, l’ens comarcal ofereix un
ventall d’ajudes als joves a través
de Garantia Juvenil, com són
Joves per l’Ocupació o ‘Noves
oportunitats’, entre d’altres. Uns
projectes que volen motivar els
joves a l’hora de buscar feina a la
comarca. Per exemple, Ferran Sa-
ladié és un jove de Tivissa que es
va inscriure al programa de Joves
Emprenedors de la Ribera d’E-
bre. Gràcies a aquest projecte,

Saladié va tornar al seu poble i va
crear la seva pròpia consulta de
fisioteràpia. Sarai Reina és una
altra de les joves de la Ribera que
ha participat a Garantia Juvenil i
actualment treballa al Consell.  

Objectiu: evitar que els joves marxin
SOCIETAT

Programes com Joves per l’Ocupació, Garantia Juvenil
o ‘Noves oportunitats’ pretenen fixar el jovent al territori

Sílvia Alarcón
GANDESA

La Terra Alta i la Ribera d’Ebre impulsen diverses polítiques adreçades als joves. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

Els consells comarcals de la Terra Alta i de la Ribera
d’Ebre treballen conjuntament per frenar la despoblació

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

AGERMANAMENT AMB BONSON
MÓRA D’EBRE i la ciutat francesa de
Bonson van culminar el 25 de març el pro-
cés d’agermanament encetat ara fa un
any i signat el setembre de 2016. L’acte va
tenir lloc al teatre municipal La Llanterna.
L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, va
destacar que les relacions que han esta-
blert els dos municipis han obert la porta
a encetar intercanvis educatius i esportius
però també una cooperació econòmica.

Tot i que no va voler donar més detalls,
Piñol va avançar que s'estan treballant al-
guns projectes d'inversió de la població
francesa cap a Móra d'Ebre. Per la seua
banda, l'alcalde de Bonson, Joseph Devi-
lle, va insistir que l'agermanament entre
les dues poblacions ha d’anar més enllà
de les relacions institucionals, i que per
tant caldrà comptar amb la implicació dels
veïns d'ambdues localitats. C.B.

La Ribera 
treballarà per
crear un oli
gourmet
El Consell Comarcal de la Ri-
bera d'Ebre continua aquest
2017, i per setè any consecu-
tiu, impulsant noves accions
ocupacionals i de desenvolu-
pament local, a través del
projecte Ribera d'Ebre VIVA.
La inversió per enguany és
de 340.000 euros. Entre les ac-
cions previstes destaca la cre-
ació i comercialització d’un
nou oli gourmet. La tècnica
de desenvolupament turístic,
Mònica Sabaté, ha explicat
que es tracta d’una iniciativa
fruit del treball que s’ha rea-
litzat en els darrers anys amb
el sector. Pel que fa al vi, s’a-
profundirà en l’estudi d’accés
a nous mercats. Així, es farà
una acció de mapeig de la
distribució vitivinícola a l’à-
rea metropolitana de Barce-
lona. En l’àmbit comercial es
continuarà amb la imple-
mentació del pla que es va
iniciar l’any passat. D’altra
banda, la tècnica de prospec-
ció empresarial, Montserrat
Ramon, ha destacat que
també es reforçarà el disposi-
tiu d’inserció sociolaboral
amb una nova tècnica a l’e-
quip, tallers monogràfics i ac-
cions formatives. El
programa Ribera d’Ebre Viva
rep el suport dels 14 ajunta-
ments de la comarca i l'EMD
de la Serra d'Almos, 25 enti-
tats públiques i privades i 176
empreses, un 13% més res-
pecte a l'any passat. C.B.

El Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre posarà en valor el
riu, el camí de sirga i, de retruc,
també la via del ferrocarril i el
futur tren turístic. L’objectiu és
fer-ho tot aprofitant l’ajut dels
fons europeu Feder que servirà
per invertir 1,2 milions d’euros
a la comarca. La inversió es rea-
litzarà entre els anys 2017 i el
2020, amb diferents projectes
per donar valor, rehabilitar i
promocionar turísticament el
patrimoni natural, cultural i his-
tòric al llarg del camí GR-99 i el
riu al seu pas per la comarca. 
La presidenta del Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre,
Gemma Carim, ha donat aquest
mes de març més detalls del
projecte Camí de Riu, que so-
bretot busca “dotar de contin-
gut” el que serà aquesta nova
ruta turística. En concret, es
contemplen actuacions que
connecten el GR-99 amb altres
punts d'interès, passant per mi-
llores en la façana fluvial o la
construcció de passeres per a
vianants. Les inversions es
faran directament en set muni-
cipis: Riba-roja d'Ebre, Ascó, Vi-
nebre, la Torre de l'Espanyol,

Móra d'Ebre, Móra la Nova i
Miravet. Carim ha matisat que
el Camí de Riu no serà ben bé
com una via verda, tot i que en
alguns trams hi coincidirà. 
De fet, el Consell Comarcal
també aposta per generar siner-
gies amb el projecte del tren tu-
rístic que s’impulsa des de

Móra la Nova. En un primer
moment, aquest era un dels
projectes que havien previst
presentar als fons Feder, però
després es va considerar que
amb el Camí del Riu es podria
obtenir una major puntuació.
En tot cas, Carim ha deixat clar
que el tren turístic “és un bon

projecte”, que es pot comple-
mentar molt bé amb el Camí de
Riu. 

La ruta GR-99 serà el nou Camí del Riu
TURISME

Les actuacions es faran en set municipis de la comarca:
Riba-roja, Ascó, Vinebre, la Torre, les Móres i Miravet

Gustau Moreno
MÓRA D’EBRE

La presentacio del programa Ribera d’Ebre Viva per al 2017. // FOTO: CEDIDA.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre preveu invertir
1,2 milions d’euros per posar en valor l’antic camí de sirga

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El vot majoritari de Junts pel Sí
ha tombat l’aprovació del nou
cànon eòlic que reclama l’Asso-
ciació de Municipis Eòlics de Ca-
talunya (AMEC). El Parlament ha
rebutjat a finals de març les dues
esmenes a la llei d’acompanya-
ment dels pressupostos de la Ge-
neralitat que havien presentat
els grups de la CUP i de Cata-
lunya Sí que Es Pot. Unes esme-
nes que recollien les demandes
de l’AMEC, entitat que agrupa el

80% dels ajuntaments amb parcs
eòlics. De fet, l’AMEC havia im-
pulsat en els darrers mesos una
campanya per defensar el nou
tribut, amb l’objectiu de guanyar
partidaris i aconseguir l’aprova-
ció del cànon regulat per llei que
ja tenen altres comunitats autò-
nomes de l’Estat. Però la pro-
posta comptava amb l’oposició
de la patronal EolicCat, que
afirma que el nou cànon podia
provocar l’aturada definitiva del
sector a Catalunya. Però l’argu-
ment que sembla que més ha
pesat és que no s’ha volgut im-
posar un impost a una energia

renovable. En declaracions al
Diari de Tarragona, el vicepresi-
dent de l’AMEC i alcalde de
Gandesa, Carles Luz, ha afirmat
que la no va aprovació del cànon
no suposa una derrota per als
municipis eòlics. De fet, ha
anunciat la creació d’una taula
de treball amb diversos departa-
ments de la Generalitat per in-
tentar reconduir i consensuar el
tribut a partir del 2018. 
La proposta de cànon de l’A-
MEC fixava imports d’entre
2.700 i 3.900 euros per megawatt
cada any. A Catalunya, la figura
no està regulada per cap norma-

tiva i és, simplement, un acord de
bona voluntat entre les parts, un
fet que genera inseguretat als
municipis. Actualment, el muni-
cipi que més cobra per megawatt
és un de la Ribera d’Ebre: la
Torre de l’Espanyol cobra 5.000
euros per megawatt. En canvi,
Pradell de la Teixeta, al Priorat,
cobra només 300 euros per me-
gawatt. A la Terra Alta, els pobles
amb parcs eòlics cobren de mit-
jana uns 700 euros per megawatt.
Es tractava, per tant, de regular
per llei un cànon que ja existeix,
però que s’està aplicant de ma-
nera diferent en cada poble.  

G. Moreno
LA TORRE DE L’ESPANYOL

El Govern tomba el cànon eòlic 
Els vots de Junts pel Sí impedeixen l’aprovació de la

proposta de tribut de l’Associació de Municipis Eòlics 
El nou impost no es podrà aplicar durant el 2017,

però es crearà una taula de treball per consensuar-lo 

Finalitzen les
prospeccions
sobre els sòls 
contaminats
Els resultats es donaran a conèixer a

l’abril a la comissió de seguiment de Flix

L'Agència de Residus de Cata-
lunya (ARC) ha enllestit les
prospeccions geològiques als
cinc nous punts on els ajunta-
ments de Flix i Riba-roja d'E-
bre han assenyalat que hi
podria haver més sòls conta-
minats derivats de l'activitat
industrial d'Ercros. Els resul-
tats concretaran si hi ha indicis
i cal fer sondejos en profundi-
tat per determinar a què co-
rresponen les alteracions, i es
donaran a conèixer en la pro-
pera sessió de la Comissió de
Seguiment d'experts sobre la
contaminació dels sòls a Flix,
prevista per al 27 d'abril. El 15
de març passat, bona part dels
membres d'aquesta comissió
van visitar la zona contami-

nada de l'Aubal, en el mateix
recinte d'Ercros, per conèixer
in situ les actuacions de des-
contaminació que s’han realit-
zat i poder contrastar-ho amb
la documentació que ja se'ls
havia facilitat. La secretària ge-
neral d’Ercros, Teresa Conesa,
va detallar-los que durant
aquests 2017 i 2018 es desenvo-
luparà un pla de sanejament
ambiental, però també va reco-
nèixer que les mesures po-
drien continuar fins al 2022. 
Quant a la planta de clor d’Er-
cros a Flix, Conesa va fixar la
data de tancament en l’11 de
desembre, però va voler re-
marcar que l’empresa treballa
per la continuïtat de la planta
de fosfat bicàlcic. C.B. 

La Torre de l’Espanyol
és el municipi que
cobra més: uns 5.000
euros per megawatt

Pradell de la Teixeta és el
poble que cobra menys:
300 euros per megawatt

La visita de la comissió de seguiment. FOTO: GENERALITAT.
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i ELS PORTS

MÉS CITES PRÈVIES PER LA TRAMITACIÓ DEL DNI
VINARÒS augmentarà el número de
dies en què els ciutadans podran trami-
tar el nou DNI. A més de les noves places
per a funcionaris anunciades per desen-
callar la situació en què es troba l'oficina
del DNI a Vinaròs, des de mitjans de
març hi ha dos nous dies de cites per tra-
mitar aquest document en la localitat.
L'alcalde Enric Pla ha explicat que la
previsió és que en les pròximes setma-

nes hi haja més dies per realitzar
aquesta gestió, el que és una bona no-
tícia que mostraria que "finalment sem-
bla que s'estan escoltant les peticions
per millorar aquest servei, que han re-
alitzat en els últims mesos tant l'Ajun-
tament com la ciutadania".
Pla ha recordat que la notícia arriba des-
prés de mesos de gestions municipals,
en les que es va proposar al Ministeri de

l'Interior portar a funcionaris d'altres
serveis de l'Estat a aquesta oficina.
L'alcalde també ha volgut agrair a totes
les persones que estan treballant per
desbloquejar aquesta situació, entre
elles el senador Jordi Navarrete, i
també ha destacat la bona receptivitat
a les demandes municipals per part de
la Subdelegació a Castelló i de la Dele-
gació de València. A.P.

El passat 7 de març el Senat va
debatre la iniciativa de Compro-
mís per instar el Govern central
a incloure la Declaració de Servei
Públic la creació d'un nucli de
Rodalies entre Castelló i Vinaròs
amb prolongació fins a Tortosa.
En la moció presentada pel grup
mixt, Compromís demanava
que en aquest futur servei es ga-
rantisquen els serveis d'al-
menys un tren per sentit cada
dos hores de cara a millorar la
mobilitat de les ciutats i pobles
del nord de la província.
El senador del partit taronja
Jordi Navarrete, assegurava al
plenari de la cambra alta la su-
ficient massa de població per a
oferir un millor servei ferroviari.
Com era d'esperar, el Partit Po-
pular va ser l'únic grup en votar
en contra. A la rèplica, la sena-
dora per Castelló, Salomé Pra-
das, va anunciar la presentació
d'una esmena per substitució
demanant la sol·licitud al go-
vern de l'anàlisi de les necessi-
tats de mobilitat i l'adequació a

l'oferta actual del servei, que
només són quatre trens regio-
nals per sentit entre Castelló, Vi-
naròs i Tortosa.
La senadora popular també va
demanar el millor transport pú-
blic possible per a tots els ciuta-
dans de Castelló. També va

assegurar que l'arribada de
l'AVE a Castelló a través del ter-
cer carril seria abans de finals de
març... però realment el que va
arribar era un tren laboratori.
En acabar el debat, el senador
per Castelló de Compromís ha
volgut valorar el vot en contra

dels populars criticant que l'es-
mena presentada és tornar al
mateix anunciat ara fa vuit anys.
Jordi Navarrete també va voler
agrair l'esmena presentada per
ERC que demana estendre les
Rodalies de Tarragona fins a Vi-
naròs i Benicarló.

Propostes de millora ferroviària
al nord de Castelló en via morta

El senador de Compromís demana sense
èxit més trens cap a Vinaròs i Tortosa

ERC proposa allargar les rodalies de
Tarragona fins a Tortosa i Benicarló

Ximo Puig,
el primer que
visita les Falles

El president de la Generali-
tat Valenciana, Ximo Puig, va
visitar les Falles de Benicarló
durant el cap de setmana
gran de la festa. El Cap del
Consell va demanar que la
declaració d'aquesta festa
com a Patrimoni Immaterial
de la Humanitat per la
UNESCO la faça millorar. El
President també va assegu-
rar que aquesta festa, que
projecta els valencians al
món, és d'una gran impor-
tància econòmica per a la
comunitat.
Puig, que va nàixer a More-
lla, va explicar que les pri-
meres falles que va veure
en la seua vida van ser les
de Benicarló i també que el
seu bateig faller va ser en
aquesta mateixa població.
Puig, que va fer un recorre-
gut per les falles guanya-
dores d'aquest 2017, va
estar acompanyat per l'al-
caldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, qui va voler
agrair el suport de la Gene-
ralitat a les falles i desta-
cava que es tracta de la
primera vegada que un
president de la Generalitat
Valenciana visita aquestes
festes, que enguany han
complert 44 anys.
Ximo Puig va felicitar els
fallers per l'esforç constant
que fan any rere any i per la
seua creativitat. En la visita,
el president va veure de
prop la Falla El Caduf,
guanyadora del primer
premi infantil, i la Falla del
Mercat Vell, guanyadora
d’entre les grans. Enguany,
per primera vegada, la Ge-
neralitat ha dotat amb un
premi de 1.000 euros a la
falla guanyadora.  M.G.

MOCIÓ DE COMPROMÍS AL SENAT

Albert Pascual
MADRID

El senador Jordi Navarrete. FOTO: JORDI MAURA.

BENICARLÓ
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LES ALTRES CANDIDATES
HELSINKI I ELAT són les ciutats que
competien en Tortosa per organitzar els
CSIT World Sport Games del 2019. Així ho
va explicar el secretari general del CSIT,
Wolfgang Burghardt a Canal 21 Ebre. En
una primera fase també es va valorar la
candidatura d’una ciutat mexicana, però
aquesta va quedar descartada. Fins al mo-
ment les ciutats que havien optat junt amb

Tortosa a celebrar els jocs esportius del
2019 eren una incògnita. Així només la ca-
pital de Finlàndia i la ciutat israeliana d’Elat,
al mar Roig, van competir amb Tortosa.
Durant la roda de premsa amb el secretari
de l’Esport, Gerard Figueras, l’alcalde Ferran
Bel no va voler aclarir quines eren aquestes
dos ciutats i va convidar a la premsa a pre-
guntar-ho directament al CSIT.  A.P.  

JOCS ESPORTIUS

La Generalitat planteja els
CSIT World Sports Games que
se celebraran a Tortosa i altres
municipis de les Terres de l’E-
bre com el gran esdeveniment
esportiu de Catalunya per al
2019. 
Uns dies després que es fes
públic que la candidatura Tor-
tosa-Terres de l’Ebre havia
estat la guanyadora per orga-
nitzar aquest jocs, el secretari
general de l’Esport, Gerard Fi-
gueras, afirmava que l’organit-
zació d’aquests jocs serà un
repte de país i que el compro-
mís del Govern és màxim.
Per la seva part, el president
de la Unió de Consells Espor-
tius de Catalunya, Jaume Do-
mingo, deia que el comitè
avaluador del CSIT va quedar
“molt sorprès pel potencial tu-
rístic i esportiu” del territori,
així com la implicació de l'es-
port escolar o la voluntat d'a-
daptar els reglaments
esportius per fer més inclusiva
la pràctica de l'esport. Do-
mingo va recordar que l'any
vinent es tindrà ocasió de
posar a prova la logística del
territori amb els jocs escolars,
que portaran entre 3.000 i

5.000 esportistes. Els jocs de
2019 preveuen la vinguda
d'entre 8.000 i 10.000 persones.
Per la seua banda, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, instava a
“la implicació de tot el terri-
tori” en uns jocs que “hauran
de comptar amb la complicitat
de voluntariat”. Quant a la lo-
gística, Bel va assegurar que hi
ha suficient allotjament per
acollir els esportistes i les
seves famílies i que el gran

repte serà establir una xarxa
de transport que doni resposta
a les necessitats de desplaça-
ment.
El juny vinent, la delegació de
Tortosa-Terres de l'Ebre reco-
llirà el testimoni a Riga, l'am-
fitriona dels jocs d'enguany.
Tortosa – Terres de l’Ebre aco-
llirà els CSIT World Sports
Games 2019, segons es va fer
públic i per sorpresa a princi-
pis de març.

Els CSIT World Sports Games
es celebren cada dos anys i
poden atreure fins a 10.000 es-
portistes d’arreu del món. Es
tracta d’uns jocs on la compe-
tició esportiva es combina
amb la convivència entre cul-
tures i l’intercanvi d’experièn-
cies entre els participants. No
hi ha límit d’edats i les disci-
plines esportives que es prac-
tiquen són les més populars a
les ciutats on s’organitzen. 

Tortosa serà la seu dels CSIT
World Sports Games 2019
Cinta Bonet
TORTOSA

Ferran Bel, durant la valoració de la designació de Tortosa 2019. // 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

AGENDA
ESPORTIVA

Les muntanyes de Bítem
van ser l'escenari de la
quarta edició de l'Endubí-
tem BTT, prova puntuable
per a la Copa Catalana
d'Enduro BTT.
La prova va aplegar 340
participants d'arreu de Ca-
talunya, País Valencià, l'A-
ragó, Madrid o el Sud de
França.
Un Endubítem amb nove-
tats com l'e-bike, prova
amb bicicletes elèctriques
d'enduro que guanyava
Ramon Figueras del Mola-
bike.
Ja a l'scratch, el guanyador
d'aquesta primera Copa
Catalana d'Enduro va ser
l'eivissenc Mariano Marí
del Portinatx Cycling Team
en completar el recorregut
en 22:14, seguit de Guillem
Sanz i Daniel Cubero. Na-
tasia Giménez del GMZ Ra-
cing va ser la guanyadora
de la categoria femenina.
Per la seua part, Nacho Val-
verde del Calderonabike va
ser el guanyador de la cate-
goria junior.  A.P.

Inici de la 
Copa Catalana
d’enduro

4t ENDUBÍTEM
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Alejandro Valverde del Movis-
tar va guanyar l'etapa de la
Volta a Catalunya amb final al
Port en un gran desenllaç on
Chris Froome i Alberto Conta-
dor el van acompanyar al podi.
La cinquena etapa amb final en
alt al Port començava amb
emoció i ja al kilòmetre 23, un
dels ciclistes favorits, Chris
Froom punxava roda amb el
grup llançat. No seria l'únic
ensurt per al Britànic que al ki-
lòmetre 138 s'ha vist implicat
en una caiguda amb Majka. Per
sort sense conseqüències.
Arribant a Tortosa, tots agrup-
tats a l'avinguda Generalitat i
un pas pel pont de l'Estat amb
molta emoció per l’estretor del
vial en obres.
Ja a l'inici de l'ascens al Port de
categoria especial, el grup
principal seguia junt, amb l'e-

quip Sky marcant el ritme.
L'etapa es va decidir als úl-
tims vuit kilòmetres de pu-
jada al Caro on els equips

capdavanters Movistar, Sky i
Trek van acabar marcant la di-
ferència. Al final Valverde
s’imposava als últims 900 me-

tres a Froome i Contador.
La victòria del murcià va ser el
preludi del segon triomf en
una Volta a Catalunya. 

Albert Pascual
TORTOSA

CICLISME

La Volta a Catalunya recupera
un Port oblidat durant 26 anys

Sortida de la sisena etapa.  // FOTO: EMILIO ZARAGOZA

ESPORTS 

Els dies 25 i 26 de març l'e-
quip sénior del Club Volei
Roquetes havia de jugar a
Andorra la fase final d'as-
cens a Primera Nacional. A
causa de les previsions de
fortes nevades, que van
encertar, la Federació Ca-
talana de Volei va enviar
un correu a tots els clubs
demanant precaució a la
carretera en els diferents
desplaçaments.
El del Volei Roquetes a An-
dorra va ser un viatge
complicat que va acabar al
municipi de Ponts, co-
marca de la Noguera, quan
els Mossos d'Esquadra van
obligar al vehicle de l'e-
quip a seguir amb cade-
nes, a més de recomanar
no continuar el viatge per
l'elevat perill d'accident
degut a les condicions
complicades a la carretera.
Així les coses i recordant el
correu de la Federació, l'e-
quip va decidir avisar els
organitzadors i tornar cap
a Roquetes.
La sorpresa va ser majús-
cula en veure que, tot i avi-
sar, el play-off es va jugar,
i el Roquetes va ser des-
qualificat. A més, durant la
setmana també es va cele-
brar la final d'aquesta fase
d'ascens. A.P.

El Roquetes,
exclòs del play-off
d'ascens

VOLEI

Nou èxit de la Unió Atlètica
Montsià als Campionats
d'Espanya cadet indoor ce-
lebrats a la ciutat andalusa
d'Antequera. En aquesta
ocasió, l'ebrenc va fer un
salt de 4,41, la seva millor
marca personal, i va supe-
rar el rècord dels Campio-
nats que fins ara sustentava
Aleix Pi.
A la competició cadet també
va participar la seva com-
panya d'equip, Júlia Buera,
que va arribar fins a les se-
mifinals dels 60 metres amb
8 minuts, i amb 9:59 va aca-
bar els 60 metres tanques.
Una altra ebrenca, Laia
Monforte del Club Atletisme
Terres de l'Ebre va participar
als 600 metres llisos tancant
amb 1:41.08. A.P.

Édgar Nolla, or
al campionat
d’Espanya

ATLETISME

La Gala de l’Esport Aldeà, que
enguany arribava a la seua 13a
edició, va omplir el passat di-
vendres 17 de març el pavelló
poliesportiu de la població.
Tocava reconèixer l’esforç i el
sacrifici dels esportistes alde-

ans. Era la patinadora Elisa
Tomàs, la que s’emportava el
premi a la millor esportista de
l’any. Un any que coincidia
amb el de la seva retirada, la
d’un esport que, assegurava, li
ho ha donat tot.
La Gala, que va comptar amb
diverses actuacions de dansa i
de patinatge, va repartir un
total de 21 premis. L’Associació

Esportiva de veterans es va em-
portar el premi al reconeixe-
ment a entitats, mentre que Pau
Meca va ser guardonat per la
seva projecció esportiva. Els
premis a la constància i l’esforç
van ser per a Ramón Gas,
Manel Villaroya, Jaume Cuella i
Anna Vila. També hi va haver
premis al voluntariat que van
ser per a Celestino Rius, Ma-

nuel Rastrero, Jordi Costes i la
Comissió de Xous. Les men-
cions especials a entitats i es-
portistes van ser per a Aitor
Favà, Aleix Borràs i Xavi Royo.
Mentre que les mencions espe-
cials de l’Ajuntament van ser
per a Laura Chavarria, Gemma
López, Yago Gavilan, Nerea
Fabra, Mario Guerrera, Anouk
Vizcarro i Blai Escribà.  

Míriam Gavaldà
L’ALDEA

NIT DE L’ESPORT ALDEÀ

La patinadora Elisa Tomàs: millor
esportista aldeana de l’any
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Dos anys ha costat donar llum
a l'exposició “Aquelles tardes...
120 anys de cine a les Terres de
l'Ebre”. Un treball a iniciativa
del Servei d'Atenció als Mu-
seus i el Consorci del Museu
de les Terres de l'Ebre d'Am-
posta que es pot visitar fins al
21 de maig.  
L'exposició recorda aquells es-
pais on la vida transcorria
entre les llums dels projectors,
les bandes sonores, i les olors
a tramussos i “bocadillos de
mejillons”. Unes sales de ci-
nema presents a tots els muni-
cipis on les il·lusions i els
records encara perduren.  
De les primeres projeccions en
barraques de fira o teatres i
ateneus a les primeres sales
que es van anar expandint pel
territori a partir dels anys 10 i
20. Aquelles tardes on tota la
gent del poble gaudia de les
històries en sales que amb el
temps van acabar acollint tota
mena d'activitats culturals.  
De la primera projecció al
llunyà març del 1897 per part
d'un cinematògraf itinerant de
pas per Tortosa, el 1905 i les
primeres sales estables dedica-

des a la projecció de films a
Amposta, Móra d'Ebre, Ro-
quetes o Ulldecona. El Museu
de les Terres de l'Ebre recorda

aquelles sales de cine que
algun moment van tenir tots i
cadascun dels pobles de les
nostres comarques en una ex-

posició que convida a reviure
els canvis socials i culturals del
segle XX dels quals han estat
testimoni.  

El Museu de l’Ebre recorda les primeres projeccions i la vida social i cultural del segle XX

C U LT U RA

C
BODES D’ARGENT DE MICAELA

Records de 120 anys de
cinema a sales de l’Ebre

CINEMA

ENTRE ELS ESCENARIS, un de molt
significatiu, el pont penjant d’Amposta.
Allà, vora a l’Ebre tota una comitiva pre-
cedia l’arribada de la mona Micaela. Cele-
braven les bodes d’argent de la ximpanzé,
que fa dos anys i mig es va casar amb el
mono badaloní de l’anís. Dos anys i mig
que en la vida d’un primat equivalen a 25
si ho comparem amb la d’una persona. Per

això, des de Lo Pati-Centre d’Art Terres de
l’Ebre s’han mobilitzat per fer la celebració
ben gran. A la festa no hi va faltar ningú.
Gegants, capgrossos i fins i tot deixebles.
També plàtans. I molta gent que no volia
perdre’s una celebració que alguns han
definit d’inclassificable. Tot i que la festa
va acabar a Amposta, Micaela també va
passar per la Ràpita i el Poblenou.  M.G.

POTSER a molts de no-
saltres el nom del coman-
dant Rius no ens soni de
res, però si m’he aturat
en aquesta pinzellada a
parlar d’aquest perso-
natge es perquè, curiosa-
ment, fou la persona
decisiva en els mesos an-
teriors a l’esclat de la
guerra civil i durant la
sublevació militar, el que
intervingué en el mante-
niment de la lleialtat
guarnició de Tarragona a
la República – el 19 de ju-
liol de 1936 estava desti-
nat a Tortosa –.

ENFRONTAT amb el seu
sogre el general Civera,
que defensava la subleva-
ció, durant el conflicte va
haver de fer front a les
improvisacions d’un
exèrcit popular amb falta
de disciplina però molt
voluntariós. En acabar la
guerra fou empresonat,
jutjat per un tribunal mi-
litar i expulsat de l’exèr-
cit. 

DECIDIT a combatre la
dictadura, l’any 1946
entra a formar part de
l’AFARE (Agrupación de
Fuerzas Armadas de la
República); les seves ac-
tuacions dins d’aquesta
organització no passaren
desapercebudes i quan
fou descobert, fou tornat
a jutjar en un consell de
guerra i empresonat du-
rant nou anys. La reforma
política l’amnistià i el re-
habilità com a militar
professional de la Repú-
blica, fet que li arribà
quan ja havia mort.

El comandant
Santiago Rius
Arrufat

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

1
PINZELLADA DE TORTOSA

Albert Pascual 
AMPOSTA

Algunes de les antigues fotografies que es poden veure a l’exposició. // FOTO: ALBERT PASCUAL.
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A
A G E N D A

US RECOMANEM
XXIV FIRA DE LA TERRISSA DE LA GALERA

29 i 30 d’abril i 1 de maig

Un dels punts de trobada de referència de terrissers i cera-
mistes d’arreu de Catalunya, l’Estat Espanyol i el Marroc.
En aquesta edició hi haurà un espai dedicat a la comunitat
aragonesa, i un altre espai dedicat al país holandès.
Hi haurà demostracions al torn d'elaboració de peces, i una
exposició de ceràmica contemporània a la Sala 2 de Terra-
cota, Centre d’Interpretació de la Terrissa de la Galera.

Entorn

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

Amposta
‘De re hominidae’
Fins el 23 d’abril
Lloc: Centre d’Art Lo Pati
Més info: www.lopati.cat

La Galera
‘Alètheia' de Rosana Beltri
Bort
Fins el 23 d’abril
Lloc: Museu Terracota

Tortosa
‘Dibuixant un territori'
Fins el 5 de maig
Lloc: Seu del COAC Ebre

Corbera d’Ebre
‘Montserrat Roig. Cronista
d'un temps i d'un país'
Fins el 7 de maig
Lloc: Centre d'Interpretació
115 Dies
Més info: www.batallaebre.org

Tortosa
‘Aquelles tardes... 120 anys
de cine a les Terres de l’Ebre’
Fins el 21 de maig
Lloc: Museu de les Terres de l'Ebre 
Més info: museuterresebre.cat

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

Espectacles

Terra Alta
VIII Jornades
Gastronòmiques
del Corder

Espectacles

Ulldecona
Loops - Engruna Teatre
Dissabte, 22 d’abril - 18h

Teatre Orfeó Montsià - 6 euros

La Zig i la Zag busquen alguna cosa, les mou la curiositat.
Una porta un pes feixuc a l'esquena, l'altra no porta res,
llevat d'un capseta al cap on hi ha emmagatzemat tot alló
que viu. L'una és l'experiència, l'altra la inexperiència.
L'una toca el violoncel, l'altra la flauta travessera. L'una ja
en torna, l'altra encara hi va. Voltant pel món es trobaran
i aquest encontre les farà créixer.

Del 3 de març
al 9 d’abril

Menjar i beure

Deltebre
Jornades Gastronòmiques
de la Tellerina
Fins el 9 d’abril
Lloc: Restaurants col·laboradors

Tortosa i Roquetes
X Jornades Gastronòmiques
de l'Abadejo
Fins el 13 d’abril
Lloc: Restaurants col·laboradors

Ribera d’Ebre
Jornades Gastronòmiques
de la Clotxa
Fins el 17 d’abril
Lloc: Restaurants col·laboradors
Més info: turismeriberaebre.org

Tortosa
'Madame Bovary'
Divendres, 7 d’abril
Hora: 22h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Més info: teatreauditoritortosa.cat

Tortosa
Musical 'Sister TAT'
8 i 9 d’abril
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Preu: 8€ anticipada, 10€ taquilla
Més info: teatreauditoritortosa.cat

El Perelló
Firabril
8 i 9 d’abril
Lloc: Recinte firal
Més informació: 
www.facebook.com/perelloactiu

Espectacles

L’Ametlla de Mar
Beckenbauer - Grup de Teatre Gresol
Dissabte, 8 d’abril - 18:30h

Sala SCER

Comèdia al voltant de la pèrdua d'autoestima de dos homes
davant el que creuen que és un excessiu alliberament de la
dona.

Exposicions

Vilalba dels Arcs
La Passió de Vilalba
8, 13 i 15 d’abril
Lloc: Carrers de la població
Més informació: 
www.lapassiodevilalba.com

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.

Fires i festes
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Fertilitzants Gombau Sant Carles de la Ràpita

càpsulescomercials

Fertilitzants Gombau
és l’empresa líder en
nutrició vegetal
Empresa puntera en nutrició vegetal
Fertilitzants Gombau és l’empresa líder en
nutrició vegetal i distribuïdor de productes
i serveis per l’agricultura. 
Gombau neix als anys 60 com una botiga
especialitzada en fertilitzants i productes
fitosanitaris. 
Des de llavors, fins ara Gombau ha treballat
per la inversió en noves tecnologies que
permetin la màxima rentabilitat per al
client, amb els valors de sostenibilitat. 
La filosofia de l’empresa és treballar a favor
del medi ambient, aportant als camps de
cultiu productes d’alta qualitat per aconse-
guir la prevenció del medi rural i natural.

La gamma de productes que ofereix Fer-
tilitzants Gombau està formada per
fertilitzants tecnològics, com Enelent i
FermagGrains i fertilitzants convencio-
nals, sòlids, líquids i bioestimulants. 
Tot el paquet de productes es caracteritza
per una màxima eficiència nutricional i
d’alta qualitat basat en els principis de sos-
tenibilitat. 
L’empresa compta amb prop de 20 profes-
sionals en quatre departaments: el tècnic-
comercial, producció, I+D i administratiu.
Fertilitzants Gombau dóna servei a tot el
territori nacional amb una producció apro-
ximada de 80.000 tones.

Marc Fernández
És el director tècnic de l’empresa. Fernán-
dez destaca que Fertilitzants Gombau tre-
balla en innovació i desenvolupament (I+D)
per aconseguir els millors productes d’úl-
tima generació i respectuosos amb el medi
ambient. Un exemple és Intrustec, una
molècula pròpia d’origen vegetal que evita
la pèrdua de nutrients que pateixen els fer-
tilitzants convencionals.

Fertilitzants Gombau
Polígon El Rajolar - C/Itàlia núm.6 La Ràpita 977740322
http://www.fgombau.com/
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“He volgut repre-
sentar una tetera
de fang que l’ha
fet amb les seues
mans l’únic terris-
saire de la Galera i
pintada pels nens de l’escola”

P
PETITS ARTISTES

LA TERRISSA

L’ESCOLA SANT LLORENÇ de la Galera es mostra
molt orgullosa del passat tradicional del poble: la terrissa.
Els xiquets i xiquetes d'aquesta escola cada any organit-
zen diferents activitats relacionades amb aquest art. "És
molt complicat fer pujar una figura de fang" diuen alguns
dels qui han anat al taller de l'únic terrissaire del poble.
Altres ho han provat a la famosa Fira de la Terrissa de la
Galera on cada any s'instal·la una paradeta on els més pe-
tits poden fer figures senzilles com porta llapis o tasses

per guardar els retoladors i altres elements que necessi-
ten per fer els deures de classe. Aquests són els comen-
taris més divertits dels Petits Artistes de l'escola Sant
Llorenç de la Galera!

“Paula Bel
"Al meu dibuix surt un senyor que se diu
Joan. El meu germà i jo estem mirant com fa
el gerro que regalarem als meus pares"

“Jo he volgut re-
presentar les
peces de terrissa
o joies d’argila.
M’agrada com
queden a qualse-

vol racó de casa com a objecte de de-
coració”

2 PINZELLADES

Oriol Franch

Martí Rubio

“Jo vull fer un
homenatge als
terrissaires, un
ofici de tota la
vida que no es
pot perdre al
nostre poble, per això fem una fira
anual”

“Jo vull imaginar
com a la Galera
hi ha un museu
natural rodejat
d’arbres i ani-
mals, i on la te-

rrissa és la protagonista principal”

Íker Salvadó

Marc Rubio

"El nostre poble
s'ha fet famós
gràcies a la te-
rrissa. Fa molts
anys es dedicava
molta gent a
aquest ofici"

“A mi m’agrada
la terrissa perquè
els que en saben
poden arribar a
fer coses impres-
sionats i si algun

dia arribo a ser terrisser, voldria fer
figures molt grans”

Júlia Gasulla

Marc Añó

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“Joan és el terris-
ser del poble i
mereix un home-
natge. Gràcies a
ell la nostra cul-
tura segueix viva
a la Galera”

Lluc Fabra
“Joan és el terris-
saire del poble i
exposa uns ge-
rros de fang fets
amb les seues
mans. En fa de
moltes formes diferents”

Teresa Accensi
“A mi m’agraden
els gerros pintats
de molts colors,
verd, groc o
blau... amb molta
decoració i on
podem ficar flors”

Èric Rubio
“El meu dibuix
representa al da-
rrer terrissaire de
la Galera: Joan.
Ell fa amb el torn
gerros i guardio-
les per estalviar la setmanada”

Jana Rambla

Èric Lleixa

“En aquest dibuix podem veure un terrissaire
que està treballant i al fons té la Galera, un
poble on la terrissa li agrada a tothom”

Mohamed Lemaallam »

»

»
"Aquí podeu veure al terrissaire del poble,
Joan. Cada any fa una paradeta a la fira i s'ins-
tal·la a la plaça del Mercat on fa càntirs, gerros
i moltes més coses"
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P
INCREMENT “MODERAT” DEL PREU DE L’OLI

UNIÓ DE PAGESOS considera que
l’increment d’un 20% de mitjana del preu
de l’oli d’oliva que perceben els produc-
tors aquesta campanya no implica que
s’hagin disparat els preus en origen, ja
que tenint en compte els costos de pro-
ducció que implica el conreu, aquest aug-
ment tan sols permet garantir l’activitat
en el sector. El preu en origen se situa ara
en 3,77 euros per quilo de mitjana, se-

gons Poolred (entitat que elabora els
preus diaris de l’oli), un 20% per sobre els
3,15 euros per quilo de fa un any i un
11% per sobre els 3,50 euros per quilo
de final del 2016. Per al sindicat, el preu
actual de l’oli d’oliva verge extra de 3,70
euros el litre, és semblant al de la cam-
panya anterior, i fins i tot menor que en
la de fa dotze anys, 2005-2006, en la què
es van superar els 4,20 euros el litre.

L’augment del 20% del preu d’aquesta
campanya és conseqüència d’una dava-
llada del 20% de producció d’oli a tot el
món i d’un 15% a la Unió Europea. Per
això, Unió de Pagesos remarca que
l’augment del preu en origen és mode-
rat.  El sindicat ha apel·lat a la responsa-
bilitat de tots els agents que participen
en el mercat de l’oli d’oliva per no crear
alarmisme. C.B.PAGESIA

ARRÒS

L’institut d’investigació
IRTA, regants i arrossaires
volen impulsar un projecte
pilot sobre la sembra en sec
de l’arròs, una tècnica que
retarda la inundació dels
camps unes quatre setmanes.
Aquest sistema ajuda a man-
tenir la supervivència del
cultiu de l’arròs en els camps
infestats pel caragol ma-
çana.L’IRTA ha fet un segui-
ment d’aquest cultiu a prop
de 150 hectàrees d’arrossars
durant els últims dos anys.
Mar Català, investigadora, va
explicar que aquesta tècnica
“inactiva” l’espècie invasora
per la falta de l’aigua. 
Amb aquesta tècnica, enlloc
de sembrar-se l’arròs amb els
camps inundats es fa com en
qualsevol altre cereal, sense
aigua. Al cap d’un mes, que
ja ha germinat i surten les
primeres fulles, s’inunden els
camps. “El caragol necessita
aigua i amb aquest sistema
fas un sembra enterrada en
línies i no regues fins a l’inici
fillolat, i llavors la planta no
és tant atractiva i els danys
disminueixen, llavors és una
bona alternativa per a com-

batre el caragol”, va explicar. 
La sembra en sec, però, no és
tan efectiva en els camps
amb un alt grau de salinitat,
ja que la sal afecta al creixe-
ment de la planta. Per aquest
motiu, l’IRTA també està
col·laborant en el desenvolu-

pament de varietats d’arròs
tolerants a la salinitat.
El sector ha presentat el pro-
jecte per rebre finançament
amb Fons Feder i el departa-
ment d’Agricultura. Un cop
aprovat, s’espera iniciar la
sembra en sec el mes d’abril

a prop de 400 hectàrees del
delta de l’Ebre. 

Impuls a la sembra en sec
El sector de l’arròs vol impulsar aquesta

sembra per lluitar contra el caragol maçana
L’IRTA ha fet un seguiment massiu d’aquest

cultiu a prop de 150 hectàrees d’arrossars

Arrossars amb plantes en creixement en una imatge d’arxiu. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

Sílvia Alarcón
AMPOSTA

Origins de
Kellogg’s
incrementa
el rendiment
d’arrossars

S. Alarcón
AMPOSTA

El programa Origins que
Kellogg’s aplica als arros-
sars del delta de l’Ebre ha
tornat a aprovar amb nota.
Per quart any consecutiu el
rendiment mitjà de les par-
cel·les on es treballa ha tor-
nat a créixer, en concret un
5%. Els arrossaires que par-
ticipen a Origins cedeixen

una de les seves parcel·les,
conegudes com “vitrines”
on executen les bones pràc-
tiques agronòmiques que
els recomana l’IRTA. L’ob-
jectiu, optimitzar els recur-
sos, millorar la rendibilitat
del cultiu i disminuir l’im-
pacte ambiental.
Origins treballa directament
amb els pagesos a través
d’un programa de formació
on se’ls ensenya a a millorar
l’anàlisi de sòl, la sembra o
el control de males herbes,
plagues i malalties. En el
projecte d’aquest 2017 s’ha
incentivat la participació de
les dones i s’ha creat un
grup d’experts agricultors
amb els que ja han estat for-
mat i participat en edicions
anteriors. De moment, el
programa Origins s’aplica
aproximadament en el 20%
de la superfície del Delta. 

PLAGUES

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El rendiment de les
parcel·les ha tornat
a crèixer un 5%

S’aplica al 20% de la
superfície del Delta
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

L’HORA DEL VERMUT, A LA RÀPITA
El vermut rapitenc, la beguda més popular
de Sant Carles de la Ràpita, ha deixat moltes
boques obertes aquest 25 de març. Ha estat
amb motiu de la segona Diada del Ver-
mouth, que un any més ha estat tot un èxit. 
Aquesta diada serveix per promocionar el
vermut i a la vegada per ajudar els comerços
i bars de la població, per això cada degusta-
ció va anar acompanyada d’una tapa. 
D’entre tantes activitats programades, va

destacar el taller infantil de la mà d’Arnau
Bel, participant del programa ‘MasterChef
Junior’, de Televisió Espanyola, que com era
d’esperar va reunir una gran quantitat de
joves aficionats a la cuina. 
Per a tots aquells que vulguin repetir l’expe-
riència, ho podran fer durant els quatre dis-
sabtes del mes d’abril i també del maig a
l’Espai Gastronòmic del Mercat, on a partir
de les 12 es farà l’hora del vermut. M.G.

Ingredients

• 1/2 pollastre
• 2 ossos de bou
• 400 grs. de costella de tocino
• 1 tros de pernil
• 1 baldana d’arròs
• 4 pataques
• 250 grs. de cigrons cuits
• 1 ceba
• À̀pit
• 3 carlotes
• 2 fulles de col
• 2 ous
• Pa torrat
• 200 grs. de galets
• Sal
• Oli d’oliva
• Salsetes
• Aigua

Caldo de
la iaia Conxa

Elaboració

Trossegeu el pollastre, les
verdures, la costella de to-
cino, les pataques sence-
res i el pernil. Poseu-ho
tot en una olla amb aigua
i ho deixeu coure. Es re-
tira la carn bullida i es re-
serva per me ́s endavant.
Poseu-ho al damunt d’una
plàtera. Tot seguit, al
caldo, s’hi afegeixen els
cigrons, pre ̀viament cuits,
la baldana i els galets.
Deixeu-ho coure uns
quants minuts. Un cop
ben cuit, retireu la bal-
dana i els cigrons, que es
posaran al damunt de la
plàtera que teníem reser-
vada amb la carn. A
banda, feu dos truites a la
francesa i les talleu a
daus, fregiu el pa torrat a
trossets i tots dos els tireu
al caldo, moments abans
de servir-lo. Tireu sal i
salsetes al vostre gust.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Posem a bullir l'aigua amb el celiandre i
la matafaluga. Deixem fer un bull i ho
colem. Esperem fins que es fa tebi.
2. En un bol posem l'aigua, la llet, el vi blanc
i el llevat. Barregem molt bé per tal que es
desfaci el llevat.  
3. Tot seguit, comencem a incorporar la fa-
rina. Quan la massa comença a agafar con-
sistència la passem al pedrís. Continuem
afegint la farina i anirem amassant.                             
4. Tapem la massa amb un drap i la deixem
reposar fins que augmenti el doble.                                      

5. Escalfem el forn a 180º.
6. Enfarinem el pedrís de la cuina i hi
posem paper vegetal.  Escampem molt bé la
massa, deixant-la molt fina.
7. Farcim la massa per un costat amb la ba-
rreja de confitures. 
8. Dobleguem la massa i la tanquem, la
col·loquem a la llanda del forn i li donem
forma de pastisset.
9. Aboquem un bon raig d'oli i l'empolvo-
rem amb sucre i sucre vainillat.
9. Enfornem a 180º fins que es dauri. 

Farinosa de
cabell d’àngel

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Cada època de l’any té
els seus dolços 
tradicionals. El que
avui us presento és
una FARINOSA, un
dels dolços ebrencs
que s’acostuma a fer
per Setmana Santa. És
una farinosa a l’estil
de la Ribera d’Ebre. A
l’Ametlla de Mar
també se’n fan, però
amb una massa 
diferent... què us 
sembla si és la recepta
del mes? 
Passeu uns bons dies
de Pasqua!”

“

• Un grapat de celiandre
• Un grapat de matafaluga
• Aigua per bullir
• 1 got de cafè d'oli
• 1 got de cafè de llet
• 1 got de cafè  de vi blanc
• 25 gr de llevat fresc 
• 1/2 kg de farina aprox. 
• Sucre 
• Suc de llimona
• Sucre vainillat

INGREDIENTS: 
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El programa de cribratge de
càncer de còlon i recte a les
Terres de l’Ebre ha registrat
un 65% de participació, dos
punts per damunt de la mit-
jana catalana. El programa
s’adreça a persones entre 50 i
69 anys i pretén disminuir la
incidència de la malaltia en
detectar el càncer en etapes
inicials.Josep Giner, cap de
Servei de Digestologia i En-
doscòpies Digestives de
l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, va explicar que la
prevenció ha estat clau en
aquest tipus de programa.
Una altra de les xifres que
s’extreuen és el percentatge
de positivitat en les proves de
sang en femta, des d’un 5% de
mitjana a Catalunya a més
d’un 6% a la Regió Sanitària
de l’Ebre. “Això ha suposat
que per cada 10.000 invitats al
centre de Catalunya es fan 200
colonoscòpies mentre que a
les Terres de l’Ebre se’n fan
400 per cada 10.000”, ha deta-
llat Giner.

A qui va destinat?
El programa ofereix a la po-
blació sana, sense antece-
dents personals ni familiars,
fer-se un test de sang en
femta i si és positiu, realitzar
una colonoscòpia. Les malal-
ties detectades en les colonos-
còpies positives han estat
càncer de còlon invasiu o in
situ, pòlips d’alt risc i altres
pòlips, i malaltia inflamatòria
intestinal.
La regió sanitària de l’Ebre va
fer un estudi de la incidència
d’aquest tipus de càncer l’any
2000 i va detectar un augment
de la malaltia entre la pobla-
ció. Davant d’aquest incre-
ment, l’equip de metges va
sol·licitar al departament
de Salut la implantació d’a-
quest programa de cribratge.
Després d’aplicar-ho a la
regió de l’Hospitalet de Llo-
bregat, l’any 2012 es va iniciar
el projecte a les Terres de
l’Ebre.

AMBULÀNCIES

Els comitès d'empresa dels tre-
balladors de les ambulàncies
de les Terres de l'Ebre, Tarra-
gona i Lleida han convocat una
vaga per Setmana Santa. L'atu-
rada es farà entre el 10 i el 17
d'abril. Els motius són els “rei-
terats incompliments que no
corregeix” la concessionària
del servei, la UTE Egara-La-
fuente.  C.B.

Vaga per
Setmana Santa

L’àrea d’endoscòpies de l’HTVC. // FOTO: M.V.

S
S A L U T

MÚSICA EN VIU A L’HTVC
LA SINTONIA de Juego de Tronos va
posar música al Centre de Dia de l’Hos-
pital Verge de la Cinta de Totosa. Ho va
fer a través del jove violinista Òscar Olo-
garay que de forma altruista regala a
pacients, familiars i sanitaris una estada
diferent a l’Hospital. Des de l’hospital
estan encantats amb aquesta iniciativa,
que es realitza els divendres, i asseguren

que per als malalts la música en viu és
una teràpia més. De fet, diversos estudis
d’investigació avalen que la música és
eficaç per millorar l’estat d’ànim, la mo-
bilitat o la tensió arterial. Ologaray va
passar per plantes com medicina inten-
siva o pediatria i entre d’altres també va
tocar composicions musicals de Bach i de
Vivaldi. M.G.

Alta participació en el programa de
cribatge de càncer de còlon i recte

HOSPITALS

Les malalties detectades han estat càncer de colon
invasiu o in situ,  pòlips  i malaltia inflamatòria intestinal

A les Terres de l’Ebre la participació en el programa ha
estat del 65%, dos punts per damunt de la mitjana 

Sílvia Alarcón
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

COM DIU LA DITA, “la primavera la
sang altera” i a mi, almenys, em revolu-
ciona i de ben segur que a molts de vo-
saltres també us passa el mateix. Al
primer raig de sol amb intencions de per-
durar, a la primera tarda temperada i per-
fumada, la majoria dels cossos
reaccionen d'una manera particular;  les
cèl·lules es posen a ballar, s'inicia una
particular revolució interna, tens una
major predisposició per riure, més eufò-
ria, ens sentim més vius i positius. Veiem
la vida d'una manera diferent, com amb
un altre color. Comencem a tenir moltes
més ganes de fer coses, ens vé de gust
estar molt més temps al carrer i quedar
amb més persones. Dediquem menys
temps a dormir i volem sumar més esto-
nes d'oci a les nostres vides.

A QUÈ ES DEU aquest fenomen? Què és
el que realment canvia amb l'arribada de
la primavera? Tot això té una explicació
clarament hormonal. Amb l'arribada de
la primavera ens sentim "alterats", per-
què aquesta afavoreix l'alliberament de
molècules com la serotonina, dopamina,
oxitocina o la noradrenalina,  que provo-
quen una reactivació interna dels nostres
cossos. A l'igual que els arbres floreixen
en primavera, les hormones fan que els

nostres cossos després d'una letargia hi-
vernal, passin d'un mode "OFF" a un
mode "On". Quan estem en estacions
fredes, augmenta la sensació de mandra,
de nostàlgia i el cos necessita molt més
temps per descansar. En els mesos càlids,
l'ànim millora i la gent està molt més dis-
posada a començar projectes i a veure les
coses d'una manera molt més positiva.

TOTA REVOLUCIÓ porta associada un
canvi, i això requereix per part nostra un
procés d'adaptació a aquest nou "im-
pacte emocional" que comporta l'arri-
bada de la primavera, pot ser d'índole
positiva (eufòria primaveral) o d'índole
negativa (astènia primaveral). Això és
degut al fet que les modificacions en els
nivells hormonals no incideixen de la
mateixa manera en l'estat d'ànim de totes
les persones. Així, la readaptació de l'or-
ganisme pot provocar tant un major be-
nestar emocional (certa eufòria, alegria,
major sentit de l'humor, augment del ni-
vell d'energia i vitalitat) com un estat d'a-
patia, caracteritzat per tristesa, fatiga i
insomni, conegut com a astènia primave-
ral. En qualsevol cas, l'astènia és un lleu
trastorn transitori que remet tan aviat
com un s'adapti al canvi estacional (no
sol durar més de dues setmanes). L'excés

d'energia que genera l'arribada de la pri-
mavera també pot produir en certes per-
sones efectes "rebot", com cansament o
incapacitat per concentrar-se davant els
quefers diaris. En aquest sentit, és reco-
manable enfocar l'energia que la llum, i
les hormones ens "regalen" en allò que
sigui important per a cada persona, i no
deixar-se distreure per l'augment d'esti-
mulació que es produeix al nostre vol-
tant.

LA PRIMAVER TAMBÉ és un període
propici per a l'enamorament. Els dies as-
solellats estimulen els nostres sentits, ens
donen ganes de gaudir i ens tornen més
positius. Reneixen les esperances, rever-
deixen les il·lusions, torna la imatge de
l'esplendor. Si tot al nostre voltant des-
perta, bé pot succeir el mateix en el nos-
tre àmbit emocional i amorós. Val la pena
tornar a apostar per allò que tant desit-
gem, amb la ferma convicció que es con-
vertirà en realitat. Si confies en què
aquesta primavera l'amor tocarà a la
porta, així serà!! Cal estar segur d'un ma-
teix i perdre la por al rebuig. Si estàs
segur dels teus sentiments, no t'ho pensis
gaire, llença't directament i "dóna el pri-
mer pas". Recorda que qui no arrisca, no
guanya.

La primavera la sang altera 

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

RETALLADES

Els treballadors de l'Hospital
Comarcal de Móra d'Ebre
s'han rebel·lat contra la reta-
llada, total o parcial, de la paga
variable que cobren anual-
ment, a l’abril, per haver assolit
objectius assistencials. Uns 150
empleats es van concentrar a
l'entrada del centre. C.B.

Protesta a
l’Hospital de
Móra d’Ebre

HOSPITALS

La donació d’òrgans i teixits,
un dret per a la població 

AFECTACIONS

Les al·lèrgies arriben amb
força aquesta primavera

Primavera dura per als al·lèrgics.
Segons l’Institut de Ciència i Tec-
nologia Ambiental la calidesa de
les temperatures i les abundants
pluges de l’hivern han propiciat
un augment de les reaccions
al·lèrgiques causades per la
pol·linització de plantes i arbres.
El responsable del Servei
d’Al·lergologia de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta, Miquel
Baltasar, ha indicat que el primer

pol·len del xiprer ja ha causat
força afectacions. Baltasar també
va manifestar que el nombre de
patologies al·lèrgiques cada any
va en augment. La contaminació
o l’increment en la higiene per-
sonal són algunes de les causes
d’aquest increment. Per comba-
tre o minimitzar els efectes de les
al·lèrgies és important realitzar
proves diagnòstiques per, des-
prés i en cas que sigui positiu,
iniciar tractaments simptomàtics
o que baixin l’afectació. Es cal-
cula que prop d’un 25% de cata-
lans sofreix al·lèrgies.  

S. Alarcón
TORTOSA

Sang, llet materna, cordó um-
bilical, moll d’os i teixit cor-
neal són algunes de les
donacions més freqüents a
l’Hospital Tortosa Verge de la
Cinta. De fet, durant el 2016
es van extreure 66 còrnies per
a la donació, una xifra que se-
gueix la mateixa tendència
que a la resta de Catalunya.

L’any passat a les Terres de
l’Ebre es van fer vuit trans-
plantaments d’òrgans i ac-
tualment en aquesta mateixa
regió sanitària hi ha una llista
d’espera de 18 pacients. Oca-
sionalment també es fan
extraccions d’òrgans a l’hos-
pital.
El doctor Claramonte s’enca-
rrega de parlar amb els fami-
liars de la persona que acaba
de morir. Volen saber, sobre-
tot, quina era l’opinió del di-

funt sobre la donació. Clara-
monte explica que les dona-
cions sempre són anònimes i
que la gent és solidària i al-
truista perquè saben que no
és un negoci i que tothom es
pot beneficiar. 

Míriam Gavaldà
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SETMANA SANTA

D I V ER S

D ELS ALUMNES DE REMOLINS, a Canal 21 Ebre
UN GRUP DE 40 alumnes de l’es-
cola de Remolins de Tortosa van visitar
les instal·lacions de Canal 21 Ebre. Es
tractava d’escolars de P4 i P5 que van
voler conèixer el funcionament intern
d’aquesta televisió. Els alumnes van
mostrar el seu interès després de trac-
tar a l’aula les noves tecnologies de la
informació i la comunicació, i especial-

ment, la televisió. Els alumnes van
poder veure com es treballa amb les
càmeres, la il·luminació o els decorats,
però també van comprovar de primera
mà que la televisió també fa màgia.
Tots ells, mitjançant un croma van
poder simular que viatjaven dalt d’un
cotxe i algunes de les xiquetes es van
endinsar al món de Frozen. C.B.

L’Agrupació de Confraries de
Setmana Santa de Tortosa ha res-
taurat els onze passos gràcies als
tècnics de  l’Escola d’Art de la Di-
putació. Des de l’any 1955 s’han
fet diverses restauracions però
aquesta vegada ha estat, sobretot,
un treball de conservació, ja que
en general els passos es trobaven
en un bon estat.  En aquest sentt,
la tècnica Mireia Alfonso va des-
tacar que es notava que actual-
ment es troben ubicats al Centre
d’Interpretació de la Setmana
Santa. Segons la tècnica, el pas
que presentava més problemes
de conservació era l’Ecce Mater
Tua, de la confraria de la Imma-
culada, però s’han pogut solucio-
nar amb facilitat. Alfonso va
afegir que plantejaran un pla de
conservació i manteniment.

El programa
Les processons, particularment
la de Diumenge de Rams, junt
amb els concerts del Festival de
Música Sacra, constitueixen el
gruix del programa de la Set-
mana Santa a Tortosa. La majoria
d'activitats es faran al Centre
d’Interpretació. També el pregó
que enguany ha estat encarregat
a Maria Joana Querol Beltran, qui
ha estat presidenta del Patronat
Escolar Obrer de la Sagrada Fa-
mília. La presidenta de l'Agrupa-
ció, Cinta Fontanet, va recordar
que la processó de Diumenge de
Rams tornarà a finalitzar a la
plaça dels Dolors, i va destacar
com a novetat un concert de gòs-
pel, l’1 d’abril a l'església del
Roser. L'alcalde, Ferran Bel,  va
fer una crida a la ciutadania a
participar de les activitats pro-
gramades per Setmana Santa
i  a visitar el Centre d'Interpreta-
ció. 

C. Bonet / S. Alarcón
TORTOSA

Restauren els 11 passos de Tortosa
La processó de Rams tornarà a acabar a la plaça dels

Dolors. Destaca com a novetat un concert de gòspel

Els tècnics de l’Escola d’Art i Disseny s’han encarregat
de posar passos els a punt per la Setmana Santa

Un dels passos restaurats de la Setmana Santa de Tortosa. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN

TECNOLOGIA

Com hem d’usar les bateries dels
nostres telèfons i dispositius per Jaume Querol

Molt s’ha escrit sobre aquest tema, però les millores
tecnològiques que contínuament apareixen, sobretot
amb el canvi dels elements químics bàsics que com-
posen les bateries, ha fet que hi hagi molta confusió
al respecte. Per això, anem a explicar, breument, quina
és la forma més recomanada per carregar i mantenir
les bateries dels nostres telèfons i diferents gadgets
actuals.
És ben cert que, fa només pocs anys, les bateries dels
nostres dispositius patien el que es diu “efecte me-
mòria”, que no és més que la reducció de la capacitat
de les bateries degut a l’acumulació de càrregues in-
completes de les mateixes. Les bateries que sofrien
aquesta problemàtica eren, bàsicament, les de NiCd
(níquel cadmi) i en menor grau les de NiMh (níquel
metall hidrur). Però, segueix vigent aquesta proble-
màtica en les bateries actuals?
Bé, la pràctica totalitat de bateries actuals estan basa-
des en “ions de liti” i, precisament, una de les millores
que presenta aquest compost és que no es veu afectat

per l’esmentat efecte memòria. Però el gran error és
que molta gent pensa que s’han d’emprar igual que
les generacions anteriors esmentades (NiCd i NiMh).
Greu error! Les nostres bateries poden quedar irre-
versiblement danyades si no seguim les següents
pautes:
-En cas de no usar un dispositiu amb bateria de liti
per un llarg temps es recomana deixar-lo en un nivell
de càrrega d’un 40-60% aprox. Això ens assegurarà
una bona conservació dels nivells de càrrega quan la
tornem a utilitzar.
-Quan usem una bateria per primer cop, NO és ne-
cessari carregar-la prolongadament, ni tampoc desca-
rregar-la completament. De fet, serà després d’uns
quants cicles d’ús, quan la seva capacitat aconseguirà
el seu màxim rendiment.
-S’aconsella evitar les recàrregues homogènies (al
mateix percentatge), recomanant les recàrregues ale-
atòries, des de diferents %, i així evitarem que la ba-
teria agafi vicis i perdi la seva capacitat màxima. 

-No hem de deixar buidar-les cada cop abans de co-
mençar la recàrrega, excepte que vulguem calibrar-
les. El millor és endollar-les al voltant del 15-20% o
amb valors més alts i, com hem dit, si és aleatòriament
millor. Els extrems de càrrega i descàrrega forcen
molt les nostres bateries i s’han d’evitar sempre que
es pugui.
-Molt de compte amb la temperatura. Deixar-nos el
dispositiu al nostre vehicle a ple estiu a més de 40
graus danyarà la seva bateria irreversiblement, i
també l’exposició continuada a baixes temperatures.
L’interval ideal de funcionament del Li-Ion està cal-
culat entre els 15-30º.
-Per últim, usem sempre el carregador original o un
equivalent de qualitat, amb la mateixa intensitat que
recomani el fabricant (mAh). Les càrregues molt len-
tes o molt ràpides tampoc els hi faran cap bé a les
nostres sofrides bateries. I recorda, les bateries no són
per a tota la vida, entre 300 i 1000 recàrregues seran
aproximadament la seva durada.
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El programa Lecxit de la Fundació
Jaume Bofill de Barcelona va
guanyar el 10è Premi Federico
Mayor Zaragoza en la categoria
d’entitats. Es tracta d’un pro-
grama que té per objectiu incre-
mentar l’èxit educatiu dels infants
a través del treball per a la millora
de la seva comprensió lectora. El
programa funciona a partir de la
col·laboració de ciutadanes que
acompanyen els xiquets en ses-
sions de lectura individuals una
hora a la setmana durant tot el
curs escolar. En la categoria de
centres, la guanyadora ha estat la
Universitat de Girona amb el pro-
jecte Inventors pel Canvi, un pro-
jecte que fomenta l’educació per
la ciutadania global connectat xi-
quets de la Índia i Catalunya. Pel
que fa a la categoria Terres de l’E-
bre, la guanyadora va ser la Fun-
dació Provocant La Pau d’ajuda
als refugiats. A l’acte de lliura-
ment dels premis, a Tortosa, hi va
assistir el mateix exdirector gene-
ral de la UNESCO i actual presi-

dent de la Fundació Cultura de
Pau, Federico Mayor Zaragoza,
qui va remarcar que cal que la
ciutadania s’impliqui de manera
activa davant qüestions com el

medi ambient o les diferències so-
cials “intolerables”.
En aquesta 10a edició es van pre-
sentar 37 treballs, 12 de les Terres
de l’Ebre.  

DIVERS 
RECONEIXEMENTS

Es lliuren els premis
Mayor Zaragoza
Cinta Bonet
TORTOSA

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

El passat 25 de març el pavelló
firal de Tortosa va acollir la cele-
bració dels 40 anys de la Fundació
Mercè Pla que portava per lema
“el valor de ser especials”. La Fun-
dació, que mira per les persones
amb discapacitat intel·lectual, és
tot un referent a les Terres de l’E-
bre. La Fundació també dóna

eines als seus membres per a fa-
cilitar-los l’autonomia. Lluís Poy
és el pare d’una noia que va en-
trar al centre amb 5 anys i que ara
ja va pels 30. Poy considera de
gran importància per als discapa-
citats i les seves famílies una ins-
titució com aquesta. A la trobada
hi van assistir famílies i professio-
nals que durant tot el dia van gau-
dir de diferents activitats
lúdiques, a més d’un dinar de
germanor i ball. 

Míriam Gavaldà
TORTOSA

Mercè Pla, 40 anys
d’atenció als
discapacitats

Mayor Zaragoza en l’acte de lliurament dels premis.  // FOTO: E.Z.

La jornada de celebracIó al pavelló firal.  // FOTO: EMILIO ZARAGOZA



Angulas y Mariscos
Roset formava part
d’una xarxa criminal 

Bel manté l’acabament
de les obres del pont de
l’Estat per a la segona
setmana de juliol

Alfara no pot 
impedir l’enderroc de la
casa d’un matrimoni 
de 70 anys

Amposta canvia els
noms dels carrers 
‘franquistes’ Ruiz de
Alda i García Morato

La Ràpita iniciarà
l’activitat de xàrters
nàutics al juny

La Terra Alta i la 
Ribera d’Ebre fan 
polítiques contra el
despoblament

La Ribera d’Ebre 
invertirà 1,2 milions en
el nou Camí del Riu

Arriba la Setmana
Santa a Tortosa, amb
els 11 passos de les
confaries restaurats
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com
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