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P NO ÉS EL MILLOR MOMENT
EL DIA ABANS de Sant Jordi i
enmig d'un clima força enrarit amb el
govern de Junts pel Sí, la PDE va cele-
brar la seua quinzena assemblea gene-
ral. El rebuig al pacte de Rialb era el
principal punt de l’ordre del dia, però la
PDE no tenia gens clar si era el millor
moment per convocar una gran mobilit-
zació. La PDE considera que el pacte de

Rialb suposa tècnica i jurídicament un
transvasament, mentre que el govern
del PDeCAT i ERC intenta rebaixar la
gravetat del tema.  El moviment social
creu que el govern català ha traspassat
una línia roja i l'adverteixen que no elu-
diran la confrontació per defensar l’Ebre
i el territori. Però deixaran passar els
dies per mesurar les forces. G.M.PORTADA

Panisello: ‘S’està
preparant una
maniobra, 
alguna cosa més’

“No té sentit demanar més
cabal al Delta i que, d'altra
banda, planifiquin obres per
fer extracció d'aigua riu
amunt", va apuntar durant
l’assemblea Matilde Font, una
de les portaveus de la PDE.
"Ens ha agafat per sorpresa
però veiem que darrere del
pacte de Rialb s'amaga al-
guna cosa més", va afegir-hi
el també portaveu Joan An-
toni Panisello: "S'està prepa-
rant una maniobra que
sospitem que serà alguna
cosa més que abastir a pobles
que tenen aquest problema".
Es tracta del projecte del go-
vern per portar aigua de l’em-
bassament de Rialb, a través
del sistema de regadiu Sega-
rra-Garrigues, per garantir el
subministrament a 32 muni-
cipis amb problemes d'abas-
tament de la Segarra, l'Urgell,
l'Anoia i la Conca de Barberà,
quatre dels quals ja es troben
a les conques internes de Ca-
talunya. 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
Barcelona. Es tracta d'un pro-
jecte d'especial envergadura,
que el Govern ha pressupos-
tat amb més de 21 milions
d'euros. Panisello va explicar
que han parlat amb el Depar-
tament de Territori i Sosteni-
blitat, i que haurien admès
que hi ha alternatives al pacte
de Rialb,  però que s'haurien
d'estudiar. "Que ho facin", va
dir. La PDE va posar al da-
munt la taula altres opcions,
com la de connectar els muni-
cipis afectats al Consorci d’Ai-
gües de Tarragona. G.M.

El govern català no aturarà el
projecte del pacte de Rialb per-
què considera que no suposa cap
aixeta oberta al transvasament
d’aigua de l’Ebre cap a Barce-
lona. Així de clar va parlar el de-
legat de la Generalitat, Xavier
Pallarès, que va reiterar que el
govern actual no té previst fer cap
transvasament a l’àrea metropo-
litana. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Pallarès va adme-
tre “friccions” amb la Plataforma
en Defensa de l’Ebre (PDE) per
aquest projecte, i va defensar-lo
com una bona alternativa per so-
lucionar els problemes d’abasta-
ment dels quatre pobles de la
Conca de Barberà que tenen part
del seu terme municipal fora de
la conca de l’Ebre. 
Pallarès va assenyalar que el go-
vern ha estudiat altres alternati-
ves a l’ús del canal de regadiu
Segarra-Garrigues, però que ac-
tuacions com l’allargament del
minitransvasament a Tarragona
semblen més costoses. En aquest
sentit, el delegat també confia en
la paraula del conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Josep Rull, i va
confirmar que aquesta és una de
les peticions que la PDE ha fet al
govern català: és a dir, que es
quantifiquin els costos de les al-
ternatives. Però tot i que primer
va dir que no és un transvasa-
ment, Pallarès va acabar adme-
tent que el pacte de Rialb és “un
poquet de transvasament, però
no un transvasament del tot”.

Sense gran mobilització
En l’assemblea general convo-
cada el 22 d’abril passat, la PDE
va descartar la convocatòria im-
minent de cap gran mobilització
per aturar el pacte de Rialb. "És
el transvasament a poc a poc", va
dir durant l'assemblea el porta-
veu Manolo Tomàs. Però la PDE
va evitar convocar cap gran mo-
bilització: "Volem esgotar primer

totes les vies polítiques i tècni-
ques per evitar que es produeixi
aquesta detracció d'aigua", va
afegir-hi el també portaveu Joan
Antoni Panisello. Amb tot, els an-
titransvasament no descarten fer
altres petites accions, encara
sense data ni lloc concretats.
En qualsevol cas, la PDE va de-
manar  al govern de la Generali-
tat que paralitze el pacte de Rialb,
un projecte que pretén abastir
amb aigua del Segre una tren-
tena de municipis de l’Urgell, la
Segarra, l’Anoia i la Conca de
Barberà. La PDE va demanar que
es faci un estudi real de les neces-
sitats dels pobles i que es bus-
quin alternatives d’abastiment. I
és que des de la plataforma sos-
piten que aquest transvasament
servirà per a alguna cosa més
que per a abastir aquests pobles. 
Així, a la PDE no descarten fer
petites accions, tot i que van as-
segurar que aquesta havia estat
una assemblea atípica, ja que fi-
nalment no s’hi va plantejar cap
gran mobilització. Segons Panise-
llo, el context polític no és el mi-
llor per plantejar una gran
manifestació de la PDE, ja que en
els propers mesos la gent estarà

preocupada per altres coses, en
clara referència al referèndum.
A més, la PDE va demanar que
no es titllin les Terres de l'Ebre
d'insolidàries, ni s'assenyali que
s'allunyen de la construcció d'un
nou país. "Que entenguin a Igua-
lada, Lleida i Montblanc que
volem un país, però equilibrat",
va etzibar Manolo Tomàs, que
també va denunciar que la Co-
munitat General de Regants del
Canal de la Dreta de l'Ebre "està
implicada en aquesta venda de
l'aigua", mentre que els regants
de l'Esquerra "mantenen una
postura ferma de no acceptar el
mercadeig de l'aigua".
Durant l’assemblea, els porta-
veus de la PDE també van expli-
car que havien enviat una carta a
la Ministra d’Agricultura, Isabel
García Tejerina, on li demanaven
reunir-se per abordar el Pacte
Nacional de l’Aigua. Però va as-
segurar que encara no havien ob-
tingut cap resposta.  En concret,
se li pregunta si el govern de l’Es-
tat aplicarà les modificacions que
demana Brussel·les i, si no aplica
la directiva europea, "què pensa
fer amb el Delta". La carta se li va
adreçar fa setmanes i encara no

han rebut resposta. La PDE va
afegir-hi que donava 15 dies de
marge. Si no hi ha resposta en
aquest termini, demanaran la
compareixença pública al Con-
grés de la ministra, una sol·licitud
per la qual ja asseguren comptar
amb els suports suficients.
Encara en aquesta línia, i per pre-
sentar una denúncia davant la
Comissió Europea, la PDE va re-
clamar al Govern català "més
que declaracions", i li va dema-
nar que entregui la documenta-
ció necessària perquè "es
condemni el govern espanyol".
De fet, els representants de 17
municipis ebrencs demanaran
ara al govern català, per escrit, l'a-
portació de documents per la
lluita jurídica en una acció que la
PDE va titllar de "lobby ebrenc".
També per demanar que la Ge-
neralitat contempli els cabals ne-
cessaris per garantir la
supervivència del Delta, dins del
seu Pla de Gestió. "Ara no tenim
la solució, però cal exigir-ne una
de tècnica abans del 2020", va
voler apuntar Susanna Abella:
"L'únic instrument per fer baixar
els sediments dels embassa-
ments és el cabal del riu".  

El govern manté el Pacte de Rialb
MEDI AMBIENT

La PDE descarta convocar cap gran mobilització, 
però demana a la Generalitat l’aturada del projecte

G.M. / M.G. / ACN
TORTOSA

Una imatge de l’assemblea general de la PDE, el 22 d’abril passat a l’auditori de Tortosa. // FOTO: ACN.CAT.

Pallarès assegura que no és el transvasament de l’Ebre
a Barcelona i confia en el compromís de l’actual executiu
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PORTADA
MEDI AMBIENT

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, va defensar
durant una visita a Tarragona, el
7 d’abril passat, l'acord de Rialb
que portarà aigua del canal Se-
garra-Garrigues a 30 municipis
de les comarques de la Segarra,
l'Urgell, la Conca de Barberà i
l'Anoia, quatre dels quals for-
men part de les conques inter-
nes de Catalunya. Rull va
assegurar que l'acord de Rialb
és un “exercici de responsabili-
tat” perquè permet garantir el
subministrament d'aigua de
boca a municipis que, en algun
moment, s'han hagut d'abastir
amb camions cisterna. 
En aquest sentit, Rull també va
reiterar que el projecte no és
cap transvasament a Barcelona.
Així, sobre les sospites de la
Plataforma en Defensa de l'E-
bre (PDE) respecte el Pacte de
Rialb, Rull va dir que el movi-
ment social té el govern al costat
en totes les reivindicacions jus-
tes.  Però també va advertir que
aquesta simpatia que ha guan-
yat la PDE queda, en determi-
nats casos, “qüestionada”. Així,
va demanar que la mateixa em-
patia i solidaritat que el movi-
ment ha rebut durant anys del
país “tingui un punt de retorn”
amb aquest projecte que la PDE
ha rebutjat obertament.
A banda, Rull també es va adre-
çar al govern d'Aragó per recor-
dar-li que l'objectiu del projecte
és el mateix que l'any 2008,
quan sí que van donar-hi su-
port. A més, el conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat també va
assegurar que no cal demanar
cap nova autorització, perquè
l'Estat espanyol ja la va donar

en el seu moment.
Uns dies després, durant la reu-
nió de la Comissió per a la Sos-
tenibilitat de les Terres de l’Ebre
celebrada l’11 d’abril a Am-
posta, Rull va reiterar davant de
la PDE que el pacte de Rialb
“no és un transvasament, ni
present ni futur” d'aigua del
Segre cap a Barcelona. En
aquesta trobada, la PDE ja va
reclamar al Govern que quanti-
fiqués les alternatives que exis-
teixen al pacte de Rialb, per
solucionar els problemes d'ai-
gua de boca per als 30 munici-
pis de les comarques de la
Segarra, l'Urgell, la Conca de
Barberà i l'Anoia. Així, la PDE
va reclamar conèixer els pressu-
postos de totes les alternatives
abans d'escollir-ne una i també
les possibilitats tècniques.
La PDE ja va avançar aleshores
que mantindran la seva oposi-
ció al pacte de Rialb. La porta-
veu Matilde Font va remarcar
que fa molts anys que la plata-

forma planteja que el tram final
de l’Ebre necessita més aigua i
sediments, i va lamentar que
això no sigui “prioritari” per al
govern. Des de la PDE insistei-
xen que cal una política global
de tota la conca, perquè els te-
rritoris del tram final no sempre
siguen els més perjudicats.

Tejerina nega transvasaments
Per la seua banda, la ministra
d’Agricultura i Pesca, Alimenta-
ció i Medi ambient, Isabel Gar-
cía Tejerina, va assegurar el 5
d’abril, durant la seva interven-
ció al ple del Senat, que el Pla
de gestió del districte de la
conca fluvial de Catalunya “no
inclou cap transvasament entre
conques, i no podria fer-ho en
cap cas”, ja que la legislació ac-
tual no ho permet. Tejerina va
respondre d’aquesta manera
una pregunta de la senadora
del Grup Parlamentari Popular
al Senat, Rosario Santos Fer-
nández. Quant al cas concret

del pacte de Rialb, Tejerina va
explicar que al 2010 es va trami-
tar una autorització temporal de
subministrament als quatre
municipis de l’Anoia i la Conca
de Barberà que es troben par-
cialment a la conca de l’Ebre i a
les conques internes de Cata-
lunya. Des de llavors, Tejerina
assegura que la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre no ha re-
alitzat cap altra tramitació, ni ha
rebut cap altre projecte. En cas
que es presentés un nou pro-
jecte per fer efectiva la transfe-
rència d’aigua autoritzada
provisionalment el 2010, la mi-
nistra va indicar que seria ne-
cessari revisar l’expedient,
d’acord amb la Llei d’Aigües. 

C. Bonet / G. Moreno
AMPOSTA

Un moment de la reunió de la Comissió de Sostenibilitat, presidida per Rull.  // FOTO: ACN

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Rull busca el suport de la PDE
El conseller recorda al moviment que el 

govern fa costat a “les reivindicacions justes”
Demana al col·lectiu antitransvasament “el

retorn” de la “simpatia i solidaritat del país”

Tortosa no vol
aigua del Segre
fora de la
conca de l’Ebre

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa va aprovar el 3 d’a-
bril, per unanimitat, una
moció per reiterar l'oposició
del consistori a qualsevol
transvasament de l'Ebre o
del Segre a les conques in-
ternes de Catalunya. Mal-
grat que els acords de la
proposta, presentada per
Movem Tortosa però con-
sensuada amb tots els grups
municipals, no rebutjava ex-
plícitament l'anomenat
pacte de Rialb, sí que ins-
tava el govern a garantir que
l'aigua del canal Segarra-
Garrigues només serà per a
usos interns de la conca de
l'Ebre. La proposta plante-
java també que el Govern
faci un estudi acurat sobre
els problemes d'abastiment
d'aigua de boca dels muni-
cipis de l'anomenat pacte de
Rialb que estan, en part,
fora de la conca de l'Ebre,
per buscar alternatives ba-
sades en els principis de la
nova cultura de l'aigua. L'al-
calde, Ferran Bel, va agrair
que "un cop més", Tortosa
es posicionés "unànime-
ment" en contra de qualse-
vol transvasament.
El text final que es va apro-
var tenia com a base la
moció de Movem, grup que
es va obrir a modificar-la
per aconseguir consensuar-
la amb tots els grups, tal i
com la PDE havia demanat
als representants polítics. El
proposant de la moció, el
portaveu de Movem Tortosa,
Jordi Jordan, va assegurar
que l'objectiu de la proposta
era que l'Ajuntament es po-
sicionés en contra de qual-
sevol transvasament d'aigua
de l'Ebre o dels seus
afluents fora de la conca
"per molt petit que sigui".
Jordan va explicar que calia
un pronunciament, de nou
unànime, de l'Ajuntament
de Tortosa. "No podem con-
sentir un transvasament per
molt petit que sigui a quatre
pobles que estan fora de la
conca de l'Ebre perquè
s'està creant un precedent
perquè més endavant l'ai-
gua arribi a Barcelona o a al-
tres territori com el País
Valencià o Múrcia", va afe-
gir-hi.  Però la portaveu del
PDeCAT, Meritxell Roigé, va
remarcar que tots els pobles
beneficiats pel pacte de
Rialb formen part de la
conca de l’Ebre. G.M.

MUNICIPAL
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PORTADA

La plataforma Trens Dignes ha
tornat a reclamar la constitució
de l'Autoritat Territorial de Mo-
bilitat (ATM) de les Terres de
l'Ebre per resoldre el “desga-
vell” que hi ha ara a la xarxa de
transport públic. La plataforma
ha elaborat una taula informa-
tiva que relaciona els horaris
dels trens que paren a l’estació
de l’Aldea amb els dels busos
llançadora amb Tortosa i Am-
posta. Després de fer aquest
treball, Trens Dignes ha denun-
ciat que les connexions d'auto-
busos amb els trens no són les
desitjables i que manca infor-
mació pels usuaris que desco-
neixen que hi ha, per exemple,
busos llançadores des de Tor-
tosa i Amposta per agafar l'Eu-
romed a l'estació de l'Aldea. La
plataforma ha demanat a la
Generalitat que aposti per la

intermodalitat de les estacions
de Móra la Nova i de l’Aldea i
que l’Euromed tingui parada
comercial a l’Aldea i es puguin
comprar bitllets per anar al
País Valencià.
D’altra banda, Trens Dignes

desconfia de les inversions a
rodalies anunciades pel presi-
dent del govern espanyol, Ma-
riano Rajoy. El president va
prometre 1.900 milions d’euros
durant aquest legislatura, que
va emmarcar en una xifra total

de 4.000 milions en l’horitzó
del 2025. Des de Trens Dignes
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%. 

Cinta Bonet
TORTOSA

MOBILITAT

Trens Dignes reclama millorar la
connexió dels busos amb els trens 

Membres de la Plataforma Trens Dignes en roda de premsa. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ

El moviment veïnal “Prou,
AP-7 Gratuïta Ja” ha apor-
tat nova documentació als
Jutjat d'Amposta per inten-
tar que el Ministeri Fiscal
iniciï una investigació sobre
presumpte tràfic d'influèn-
cies en la renovació de les
concessions de l'autopista
AP-7 i també sobre la fina-
litat de la construcció de les
rotondes, la limitació de ve-
locitat i la doble línia contí-
nua al tram ebrenc de
l'N-340. Per al col·lectiu, la
primer prova és la darrera
sentència que obliga l'Estat
espanyol a indemnitzar
Abertis per la reducció del
trànsit a l'autopista i que
avalaria els seus adverti-
ments sobre els intents dels
executius d'afavorir a la
concessionària. El portaveu
del moviment veïnal, Àngel
Porres, va apuntar que els
plans del govern espanyol
per a l'AP-7 i l'N-340 po-
drien intentar evitar que
sancions d'aquest tipus es
repeteixin. És a dir, si cal
garantir uns nivells de tràn-
sit, i per tant de recaptació,
a l'AP-7, l'executiu central
podria trobar la fórmula per
aconseguir-ho a través de la
limitació de la velocitat i les
traves que suposen les cir-
cumval·lacions de l'N-340, i
també amb el desviament
obligatori dels camions que
negocia amb la Generalitat.
La petició que s'ha fet arri-
bar al Ministeri Fiscal
també inclou que s'analitzi
la “vinculació” en les obres
del tercer carril de l'AP-7
d'algunes empreses impli-
cades en el cas Palau. 
Mentre, la Generalitat
aplana el camí per a l’euro-
vinyeta a l’AP-7. El secretari
d’Infraestructures i Mobili-
tat, Ricard Font, va confir-
mar que durant aquesta
primavera es presentarà la
proposta de la Generalitat
per gestionar l’autopista
AP-7 a partir del 2019, quan
s’esgota la concessió a
Abertis fins a Cambrils. Se-
gons Font, cal plantejar un
canvi de model, de gestió
de finançament i de paga-
ment de les vies d’alta ca-
pacitat.  
Per la seva part, el govern
espanyol ha rebutjat habili-
tar una sortida de l'AP-7 al
Montsià adduint baixa den-
sitat de població.  C.B.

Els veïns demanen
que s’investiguin
les concessions
de l’AP-7

AUTOPISTA

La construcció del tram pen-
dent de l’autovia A-7 entre la
Jana i el Perelló torna a apa-
rèixer en els pressupostos ge-
nerals de l’Estat. Això sí, per al
2017 només hi ha una partida
de 150.000 euros, la mateixa

consignació que tenia en el
pressupost del 2016. Una xifra
insuficient i que ben just ser-
virà per redactar el projecte, ja
que l’autovia de l’interior és
una infraestructura amb 81
quilòmetres de longitud, i un
pressupost estimat de 648 mi-
lions d’euros. En canvi, amb
una consignació superior es
troben les rotondes del tram

ebrencs de l’N-340, als muni-
cipis d’Alcanar, Sant Carles de
la Ràpita, Camarles, l’Ametlla
de Mar i l’Hospitalet de l’In-
fant, amb 500.000 euros en
total. En matèria viària, el nou
pressupost de l’Estat també
inclou una partida de 490.000
euros per al manteniment de
l’N-420 entre Móra d’Ebre i
Marçà. També hi ha 15,1 mi-

lions d’euros per a les obres
de neteja de l’embassament
de Flix, així com una partida
de 161.000 euros per a la de-
puradora d’Horta de Sant
Joan. També es preveu 3,97 mi-
lions per al magatzem tempo-
ral individual de la central
nuclear d’Ascó, i 350.000 euros
per a les obres de millora del
Parador de Tortosa. 

Gustau Moreno
L’ALDEA

PRESSUPOST DE L’ESTAT

150.000 euros per a l'A-7 i 500.000
per a les rotondes de l'N-340
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PORTADA 
TEMPORADA TAURINA

A pocs dies de donar el tret de
sortida a una nova temporada
taurina a les Terres de l'Ebre, el
Govern va fer balanç de les au-
toritzacions donades durant
l'any passat. En total, al 2016 es
van autoritzar 195 dies per fes-
tes tradicionals amb bous en 26
municipis del territori. Aques-
tes xifres representen una dava-
llada respecte el 2015 quan es
van fer 214 dies de festes amb
bous, 19 més que l'any passat.
També s'han fet a dos municipis
menys, Ascó i Roquetes. Les de-
núncies també s'estabilitzen i es
mantenen en la desena, el ma-
teix nombre que l'any 2015. El
delegat del Govern a les Terres
de l'Ebre, Xavier Pallarès, va
aprofitar la presentació d'a-
questes xifres per fer una crida
a la conscienciació de taurins i
animalistes per tenir una tem-
porada sense incidents, després
dels “greus fets” que l'any pas-
sat van succeir al Mas de Barbe-
rans. Pallarès va reconèixer que,
des de llavors, està tothom “més
alerta” perquè no s'esperaven
els incidents de fa un any quan
tres aficionats d'una mateixa fa-
mília van agredir dos activistes.
Quant a la continuïtat del dis-
positiu de seguretat en actes
taurins que es va desplegar la
temporada passada, Pallarès va
dir que es deixa a criteri dels
Mossos d’Esquadra.

Plataforma alternativa
Coincidint amb l’inici de la
temporada de bous, també s’ha
presentat públicament la Plata-
forma Alternativa a la Festa Tau-
rina Terres de l’Ebre.
L’organització reuneix un

col·lectiu que aspira a un model
diferent de festes populars al te-
rritori i té l’objectiu de fer peda-
gogia. Una de les portaveus,
Marta Milian, va apuntar que és
molta la gent de les Terres de
l’Ebre que no s’identifica amb
aquesta manera d’entendre les
festes i que rebutgen “el privi-
legi” dels actes taurins sobre al-
ternatives festives de caràcter
social i cultural. Milian va afir-
mar que la seva actitud és “con-
ciliadora” i que no busquen
l’enfrontament amb els taurins.
La també portaveu de la Plata-
forma, Nídia Capafons, creu
que és clau que es detalli la
quantitat de diners públics que

es destinen a les festes amb
bous per determinar si seria mi-
llor gastar-los en unes festes
que hi pugui anar tothom. Des
de Plataforma Alternativa a la
Festa Taurina Terres de l’Ebre
apunten que el seu objectiu “no
és abolir els bous a la plaça”
perquè dins del grup hi ha “di-
verses opinions” al respecte tot
i que sí que consideren que
s’haurien d’acabar algunes mo-
dalitats que encara es practi-
quen, com el bou embolat o
capllaçat. 

Nova ILP per prohibir-los
Mentre la Coordinadora per
l'Abolició dels Correbous ha re-

gistrat al Parlament una nova
Iniciativa Legislativa Popular
(ILP), per acabar amb tots els
tipus de tauromàquia al país. La
ILP proposa deixar sense efecte
l'article del Decret legislatiu
2/2008 que permet i regula les
festes tradicionals amb bous,
com els correbous, que s’han
pogut seguir celebrant en aque-
lles dates i municipis on se’n va
acreditar la tradició. La Coordi-
nadora per l'Abolició dels Co-
rrebous consideren que és hora
de posar fi aquesta “excepció i
incongruència legislativa”. Ara,
el Parlament ha de valorar
l'admissió de la proposició de
llei.  

Cinta Bonet
TORTOSA

Acte de presentació de la Plataforma Alternativa a la Festa Taurina.  // FOTO: MANEL CAPELL.

Crida a evitar incidents amb els bous
El Govern demana conscienciació a taurins i

animalistes per una temporada sense incidents
Neix una plataforma per plantejar una

alternativa a la festa dels bous

El Govern
centralitza
l’atenció al
ciutadà

El Govern ha aprovat enge-
gar el programa per con-
centrar tots els serveis
d’atenció als ciutadans de
les Terres de l’Ebre en una
única seu a Tortosa.  Tal i
com ja va avançar fa unes
setmanes el delegat del Go-
vern, Xavier Pallarès, la idea
és agilitzar al màxim tots els
tràmits que el ciutadà ne-
cessita fer a qualsevol de-
partament de la
Generalitat. En concret, els
canvis organitzatius volen
millorar el servei d’atenció
ciutadana i l’eficiència in-
terna pel que a registre,
gestió documental, règim
intern, formació, tecnologia,
gestió de vehicles i millora
de la gestió, entre d'altres.
S’ha optat per un sistema
d’integració administrativa
que trenca amb la tradicio-
nal estructura departamen-
tal, seguint el model que es
va aplicar per primer cop a
l’edifici de Santa Caterina, a
Girona. Així, el Programa,
que serà dirigit pel secretari
general del Departament
de la Vicepresidència i d’E-
conomia i Hisenda, Josep
Maria Jové, dictaminarà el

trasllat de les dependències
administratives, el dimen-
sionament de les plantilles,
la redistribució i reassigna-
ció d’efectius, i el canvi
d’adscripció de llocs de tre-
ball, si és necessari.  La do-
tació pressupostària dels
llocs de treball dels serveis
comuns no suposarà cap in-
crement dels crèdits consig-
nats al conjunt dels
departaments de la Gene-
ralitat en el pressupost de
despeses de capítol 1, és a
dir, el que fa referència a les
remuneracions de personal.
D’altra banda, i quant a la
posada en marxa del nou
edifici de les delegacions
del Govern a les Terres de
l’Ebre, situat a la nova plaça
Gerard Vergés de Tortosa,
Pallarès va avançar que la
previsió és que estigui ple-
nament operatiu el 14 de ju-
liol. C.B.

ADMINISTRACIÓ

El nou edifici de
les delegacions 
estarà plenament
operatiu el 14
de juliol
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PORTADA 

L’Índex del Clima Empresarial
de les Terres de l’Ebre correspo-
nent al segon semestre de 2016
constata que per segon any con-
secutiu creix la producció al te-
rritori. Aquest document
s’elabora a partir d’enquestes
qualitatives a 130 empreses de
les Terres de l’Ebre i per pri-
mera vegada ha incorporat el
sector turístic. Entre les conclu-
sions, destaca que durant el
segon semestre del 2016 la pro-

ducció ha augmentat de forma
gairebé idèntica a la del primer
semestre, cosa que vol dir que
va ser un any estable i de crei-
xement moderat. El sector que
recull un major augment de la
producció és el de la construc-
ció, seguit del primari i els ser-
veis. Respecte a l’ocupació, el
coordinador de l’Índex, Pau Ga-
liana, va explicar que també
s’ha registrat un comportament
estable. La previsió és que
aquest comportament “cíclic”
es mantingui durant el 2017. Pel
que fa a la competitivitat, els
empresaris observen un lleuger

descens durant el segon semes-
tre del 2016 dins i fora d’Europa.
Per la seva part i quant als pres-
supostos de l’Estat, el director
de la Càtedra d’Economia Local
i Regional, Juan Antonio Duro,
va lamentar que es redueixin
les inversions en un moment en
què la inversió pública és molt
necessària per a la recuperació
econòmica. Alguns empresaris
de l’Ebre també apunten a una
falta d’alineació entre els possi-
bles candidats a un lloc de tre-
ball i les necessitats que tenen,
especialment, empreses tecno-
lògiques i informàtiques. 

C. Bonet
TORTOSA

Creix la producció a l’Ebre
L’Índex del Clima Empresarial de l’Ebre constata un

creixement de la producció per segon any consecutiu
El document s’elabora a partir d’enquestes

qualitatives a 130 empreses de les Terres de l’Ebre 

L’economia
circular es pot
aplicar en tots els
àmbits productius
El campus de la URV dedica la XX

Trobada d’Economia a aquest model

L’economia circular va ser el
tema de la XX Trobada d’Eco-
nomia de les Terres de l’Ebre
que va organitzar el Campus
de la URV i la Càtedra d’Eco-
nomia Local i Regional. En la
jornada es va posar sobre la
taula que el model econòmic
global és altament consumi-
dor de recursos i això a mig i
llarg termini tindrà uns efec-
tes devastadors. Corregir
aquesta situació depèn d’un
canvi de model que permeti
aconseguir l’encaix entre el
creixement econòmic i el con-
sum de recursos naturals. La
directora executiva de la Fun-
dació Economia Circular,

Anabel Rodríguez, va explicar
que l’economia circular es pot
aplicar a tots els àmbits pro-
ductius. En aquest sentit, Ro-
dríguez va assenyalar que el
concepte d’economia circular
és molt més global del que
s’ha utilitzat fins ara, molt
centrat en el reciclatge de re-
sidus. El sotsdirector del cam-
pus de l’Ebre, Xavier Farré,
també va apuntar que l’eco-
nomia circular ja té molts con-
ceptes pràctics i és
transcendent per al futur. En
el transcurs de la trobada es
va realitzar una taula rodona
d’experiències ebrenques d’e-
conomia circular. C.B. 

La XX Trobada d’Economia al Campus de la URV. FOTO: M.V.

Presentació de l’Índex del Clima Empresarial. / FOTO: A.P.
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HI HA UN PRINCIPI en política
que s’anomena de subsidiarie-
tat, que no és altre que el què es
pugui fer prop de casa no s’ha
de fer més lluny. En la vida quo-
tidiana li diem proximitat i és
allò que ens dóna orgull i sentit
de pertinença a un col·lectiu, a
una societat, a un país. És com-
provar que aquell que ens go-
verna està amb nosaltres, al
costat dels ciutadans. Estem tots
d'acord, no? Aleshores, com és
possible que el Govern de la
Generalitat, concretament Oriol
Junqueras conseller d’Economia
i Hisenda, i el rapitenc Lluís Sal-
vador, secretari d’Hisenda -tots
dos d’ERC-, s’hagin proposat
eliminar l’oficina Liquidadora
d’Amposta on paguem els tri-
buts de la Generalitat? Aquest
mateix Govern que ha anunciat
que l’eliminarà, alhora diu que
n’obrirà de noves on s’oferiran
més serveis i que una de les pre-
misses bàsiques per ubicar
aquestes noves oficines tributà-
ries serà el de donar un servei
de proximitat. En el nostre cas,
quina proximitat és aquesta si
ens obliga als ampostins a des-
plaçar-nos a la nova oficina que

obrirà a Tortosa? Com és que
Amposta no està al mapa men-
tal de Catalunya que té el Go-
vern? 

ELS AMPOSTINS no som més
que ningú però tampoc hem
d'acceptar ser ciutadans de se-
gona. Això mai! Amb tots els
respectes als municipis on la
Generalitat ha manifestat la
seva voluntat d’obrir oficines,
com és possible que no ho vul-
gui a Amposta que no només és
capital de comarca sinó que és
la segona ciutat en habitants de
totes les Terres de l’Ebre? És una
decisió incomprensible i in-
digna d’un Govern que es passa
el dia parlant de la necessitat de
fer país. Doncs no, senyors! Am-
posta necessita uns equipa-
ments i serveis dimensionats a
les necessitats reals dels seus
habitants, també en el cas dels
que depenguin de la Generali-
tat. El tema no és menor, ja que
segons dades de la pròpia ofi-
cina l’any passat es van realitzar
a Amposta més de 5.000 trami-
tacions. La xifra reflecteix el
volum d'actuacions de què
estem parlant. Per aquest motiu

hem presentat al ple una moció
on demanem una de les oficines
tributàries de la Generalitat, do-
tades de noves funcions on els
ciutadans podran obtenir asses-
sorament i realitzar qualsevol
tràmit tributari. Un servei que
també es podria oferir des de
BASE i que per l’interès que té
la Generalitat en centralitzar-ho
tot, no el tindrem. Confio en què
l’alcalde i el seu equip de Go-
vern estiguin a l’alçada i no per-
metin que perdem aquest
servei. Sabem que les causes
justes no sempre triomfen amb
la rapidesa necessària, però no
per això deixen de ser justes. Si
perdem ara aquest servei qui
ens diu que demà no perdrem
un altre i després un altre, fins
quedar convertits en una ciutat
de segon ordre? 

D’ALTRA BANDA, demanem a
l’alcalde que encomani a la po-
licia local un estudi per evitar
accidents a l’avinguda de la Rà-
pita, a l’alçada de la benzinera
Bon Àrea Guissona. Aquest és
un punt on degut a l’afluència
de vehicles que volen accedir a
l’establiment sovint es produei-

xen situacions que acaben alte-
rant el normal funcionament del
trànsit amb el conseqüent perill
d’accidents i volem que es resol-
gui aquest punt negre. 

AIXÍ MATEIX, també hem pre-
sentat una proposta on instem
el Govern espanyol a eliminar la
llei de reforma local per perme-
tre que els ajuntaments reinver-
teixen el superàvit municipal en
benefici de la gent. Ha arribat
l’hora que el govern escolti, i
sigui sensible a les reivindica-
cions dels ajuntaments en el
sentit de posar els interessos
dels veïns per davant de qualse-
vol altre i continuar duent a
terme inversions, desenvolu-
pant i enfortint l’estat del benes-
tar. Els socialistes seguirem
treballant en aquest sentit, amb
propostes concretes, realitzables
i que només busquen donar sa-
tisfacció a les reivindicacions
quotidianes dels ampostins i de
les ampostines. En tot cas, se-
guirem insistint en aquesta línia
perquè per a nosaltres els ciuta-
dans d’Amposta sou el més im-
portant, la nostra raó de ser
política. 

O
O P I N I Ó

RETIRAR EL MONUMENT NO ES VOTA
FINS AL 6 DE MAIG es poden
votar les 140 propostes incloses en la
primera edició dels pressupostos parti-
cipatius de Tortosa. Els veïns i veïnes del
municipi van registrar un total de 822
propostes, que una vegada avaluades
per la comissió de seguiment han que-
dat en 140, organitzades en base a di-
verses àrees temàtiques. Una de les
propostes que s’ha quedat fora de les

votacions és la que va presentar Brian
Cutts, veí de la zona del Barranc de Ca-
putxins i activista de la Comissió per la
Retirada de la Simbologia Franquista de
Tortosa. En concret, Cutts havia propo-
sat retirar el polèmic monument de la
Batalla de l’Ebre. Una proposta que ha
quedat “invalidada” perquè “no és sus-
ceptible d’execució, atès que afecta a
béns sobre els que l’Ajuntament no dis-

posa de facultats per actuar”. I és que
“l'Ajuntament no és titular del monu-
ment", ha citat aquest veí en un escrit
al seu mur de Facebook. “Per tant, més
val que no facin la famosa ‘reinterpre-
tació’ tampoc, ei!”, conclou Cutts. Un
any després de la polèmica consulta, hi
havia dues propostes més per retirar el
monument, i també algunes propostes
per conservar-lo i arranjar-lo. G.M.

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU
DEL PSC D’AMPOSTA

El país que volem, la ciutat que volem

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

‘Váyase señor González’, recordeu?
ALS ANYS 90 el PP va fer una
campanya de desgast al govern
del PSOE, embolicat aleshores
en un afer tan greu com els
GAL i amb diversos casos de
corrupció, de la qual tothom pot
recordar el famós "Váyase,
señor González" de José María
Aznar. Va ser un atac duríssim
cap al partit que governava Es-
panya, una etapa d'alta crispa-
ció política creada pel PP, cosa
que no treu la responsabilitat al
PSOE dels problemes que van
conduir fins allí.

EL PP ja fa temps que està im-
mers en diferents casos de co-
rrupció, el més destacat dels
quals és la trama Gürtel; però
també altres, com el de l'opera-
ció Lezo, de plena actualitat, i
que ha dut un dels altres homes
de confiança d'Esperanza Agui-
rre a la presó, l'expresident de

la Comunitat de Madrid Igna-
cio González.  Enrere queda el
temps en què es va començar a
parlar del cas Bárcenas, de la
caixa B del PP, de les implica-
cions de polítics del PP, entre els
quals el propi Mariano Rajoy, la
dimissió de l'exministra Ana
Mato, la detenció de Francisco
Granados, el judici a Rodrigo
Rato, la condemna a Jaume
Matas... Alguns dels
imputats/detinguts/condem-
nats, com Granados, anaven a
les tertúlies televisives a exhibir
la seva honradesa per assenya-
lar amb el dit els altres.

INNUMERABLES han estat les
nits de dissabte en què a La
Sexta, del grup Planeta, Paco
Marhuenda i Eduardo Inda
han exercit d'acusació contra
Pablo Iglesias i els seus, pas-
sant de puntetes pels casos de

veritable corrupció que hi
havia sobre la taula i que afec-
taven el PP. Innumerables nits
sumades a les dedicades a la
corrupció dels polítics catalans.
Marhuenda, per cert, imputat
en la mateixa operació que Ig-
nacio González.

TENIM UN EXMINISTRE de
l'Interior que va ser gravat en
converses amb l'excap de l'Ofi-
cina Antifrau de Catalunya.
Lluny de discutir el fons, es dis-
cuteix sobre si les gravacions
van ser legals o no. Lluny d'ex-
plicar-se sobre allò que se sent
a les gravacions, han tirat pilo-
tes fora quan han comparegut
al Congrés dels Diputats. Allò
que semblava un mal ús del sis-
tema per lluitar contra les idees
polítiques d'uns, sembla que
quedarà en no res. A Catalunya
l'excap del PP, Alícia Sánchez

Camacho, també va ser enregis-
trada en unes converses en què
expressa la seva relació de con-
fiança amb la fiscalia. Però el
problema és la gravació, no el
contingut. En un país normal
hauria hagut dimissions dels
protagonistes de les converses.
Però a Espanya, això, si qui go-
verna és el PP, no és així. Pablo
Iglesias va ser atacat, junt amb
Monedero i Errejón, per casos
de suposada corrupció o males
pràctiques que han quedat en
no res. Veneçuela és l'eina de
desgast, en un exercici de ci-
nisme i hipocresia, quan es calla
sobre la Xina o les monarquies
absolutes àrabs. 

EL “VÁYASE, señor González"
queda molt lluny, tan lluny que
la societat no castiga el PP a les
urnes, tot i haver motius més
que suficients per fer-ho. 
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Una Taula de Mobilitat amb
competències i representativa

Més pressió per 
al govern d’Amposta

Episodi lamentable 
en un hotel de Vinaròs

EDITORIALS

a plataforma Trens
Dignes a les Terres de
l’Ebre ha tornat a re-
clamar la creació de

l’Autoritat Territorial de Mobi-
litat (ATM) per resoldre la si-
tuació de “desgavell” que
impera a la xarxa de transport
públic. Per demostrar
aquest desori, Trens Dig-
nes ha confeccionat una
taula informativa, en
què es relacionen els ho-
raris dels trens que s’a-
turen a l’estació de
l’Aldea amb els busos
llançadora que funcio-
nen des de Tortosa i Am-
posta. Unes connexions
que no són les òptimes
per als usuaris, segons
Trens Dignes, i que encara em-
pitjoren més perquè hi ha gent
que fins i tot desconeix que
existeix la possibilitat d’utilitzar
aquest servei de busos llança-
dora entre Amposta, Tortosa i
l’estació de l’Aldea, on s’agafen
els trens Euromed.

EL GOVERN, lluny d’accep-
tar aquesta aportació de la
plataforma i agilitzar la crea-
ció de l’ATM, opta ara per
traure pit per reivindicar les
millores que s’han aplicat en
els darrers anys a la xarxa de
transport públic de les Terres

de l’Ebre. Millores dels com-
bois, de preus i d’ampliació
de freqüències a les línies
R15 i R16, així com una re-
ducció de les tarifes per mou-
re’s en autobús pel territori. I
tot això, sense valorar que en
bona part és gràcies a la feina

i la pressió ciutadana que ha
fet Trens Dignes. I és que
sembla que les darreres polè-
miques sobre els nous hora-
ris, amb l’assimilació dels
retards crònics que afecten
els serveis de Rodalies, han
enrarit la relació entre el go-
vern i Trens Dignes. De fet, el
mateix delegat de la Genera-
litat, Xavier Pallarès, va dir
durant una entrevista a
Canal 21 Ebre que alguns
membres de Trens Dignes
tenen “color polític”, i que no
els va veure protestar quan
governava “el tripartit” i “els

trens encara funcionaven pit-
jor que ara”. Uns retrets de
Pallarès cap a Trens Dignes
que difícilment refaran el
clima d’entesa i bona col·la-
boració (necessari) entre el
govern català i la plataforma.

PALLARÈS també
va explicar que la
Generalitat ja ha en-
viat als ajuntaments
de Tortosa, Amposta,
Gandesa i Móra d’E-
bre el conveni marc
de la nova Taula de
Mobilitat, que s’ha
de crear de manera
imminent. Pallarès
va assenyalar que la

Taula de Mobilitat tindrà “les
mateixes competències” que
l’ATM, tal i com havia recla-
mat Trens Dignes. A més, el
cost de la Taula de Mobilitat
serà zero per als ajunta-
ments, i serà més representa-
tiva, ja que també hi
formaran part els quatre con-
sells comarcals. Però la UGT
de l’Ebre ja ha advertit que el
document que li ha fet arri-
bar el govern no preveu la
participació de Trens Dignes
en aquesta Taula de Mobili-
tat. Si això finalment és així,
tindrem la polèmica servida.

UN HOTEL de Vinaròs ha
estat denunciat per la Fun-
dació Catalana amb Sín-
drome de Down per haver
anul·lat, a última hora, la re-
serva per a un grup de 10
persones. L’entitat ha acusat
l’hotel d’haver-los discrimi-
nat per la seua discapacitat,
mentre que la direcció de

l’establiment ha assegurat
que tot va ser un malentès.
L’Ajuntament ha condemnat
qualsevol acció que puga
perjudicar els drets fona-
mentals de les persones i ha
destacat el treball que ha fet
Vinaròs a favor d’un turisme
més inclusiu i accessible per
a tots els col·lectius.

Cristóbal
Montoro
MINISTRE D’HISENDA

EL MUR

Si Trens Dignes queda
fora de la Taula de 
Mobilitat, tindrem la
polèmica servida

SERÀ NOTÍCIA

L

El govern de l’Estat
ha tornat a incloure
en el seu pressupost
una partida de només

150.000 euros per al tram ebrenc
de l’autovia A-7. En canvi, hi ha
mig milió d’euros per a les po-
lèmiques rotondes de l’N-340.

Octavi 
Serret
LLIBRETER

Amb il·lusió i sorpresa
ha rebut el llibreter de
Vall-de-roures l’atorga-

ment de la Creu de Sant Jordi al
seu establiment. Un reconeixe-
ment del govern català que li
dóna forces per seguir sent un
referent cultural al Matarranya.

Josep 
Rull
CONSELLER DE 

TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

El conseller va advertir la
PDE que la simpatia que
s’ha guanyat el movi-

ment social pot quedar “qüestio-
nada” si ara rebutja el projecte del
Pacte de Rialb. Unes paraules que
sonen a amenaça del govern ca-
talà cap a la PDE.

Francesca
Aliern
ESCRIPTORA

L’escriptora de Xerta ha
estat, un any més, l’au-
tora més venuda per

Sant Jordi a les Terres de l’Ebre, i
ha superat fins i tot alguns
novel·listes de renom nacional.
La seua novel·la ‘Negre estalzí’
ha estat tot un èxit.

Lluís Soler
ALCALDE DE 

DELTEBRE

La nova biblioteca de
Deltebre ja és una rea-
litat. Amb un cost d’un

milió d’euros, s’ubica a l’antic
centre cívic, que ha estat remo-
delat per acollir la biblioteca. L’e-
quipament donarà servei amb un
fons de 36.000 documents.

DOS ANYS DESPRÉS de la
sorprenent victòria electoral
que va fer canviar el color de
la majoria absoluta a Am-
posta, el republicà Adam
Tomàs veu com els grups de
l’oposició estan incremen-
tant la pressió al seu govern.
Un dels episodis més recents
ha estat la polèmica al vol-
tant de l’amortització de la
plaça d’un treballador que
portava 34 anys a l’Ajunta-
ment. Una mesura que tant
el comitè d’empresa com la
resta de grups de l’oposició
van rebutjar durant el ple or-
dinari del mes de març. Fi-
nalment, Tomàs va avançar
que el treballador no serà

acomiadat, i que molt possi-
blement serà reubicat com a
assessor econòmic a l’Hospi-
tal Comarcal del Montsià.

TAMBÉ ha augmentat la
pressió des d’ICV-EUiA, que
mira de refer-se a la capital
del Montsià després de la
desintegració de la coalició
electoral amb Esquerra
d’Amposta. L’ecosocialista
Rosabel Recio ha tornat a l’a-
rena política afirmant que els
republicans no han estat “el
canvi” que Amposta necessi-
tava i va votar a les eleccions
municipals del 2015, sinó “el
recanvi” de les antigues po-
lítiques de Convergència.

EL 13 DE MAIG han con-
vocat una mobilització per
reclamar més inversions a
l’Hospital Comarcal de Móra
d’Ebre. Els treballadors del
centre tenen garantit el su-
port de l’Ajuntament, i
també han fet una crida a la

mobilització de la ciutadania
i de la classe política de la
comarca per “sumar tots
junts”. La mobilització del
proper 13 de maig s’iniciarà
al Pont d’Arcades de Móra
d’Ebre i es preveu que arribi
fins al mateix hospital.
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DE TOTS ÉS CONEGUT que el
patrimoni de Tortosa és molt di-
vers i important. La història de la
ciutat de Tortosa ha deixat un lle-
gat significatiu d’edificis de totes
les èpoques, entre les quals des-
taca el segle XIX, moment en què
la ciutat va viure una època de
prosperitat i desenvolupament
considerable. Precisament és en
aquest període quan es va cons-
truir el balneari de Porcar , situat
al barri de Remolins, el qual va
ser un establiment d'aigües que
té els seus orígens en el primer
terç del segle quan Jaume Tió i
Noé va construir les primeres ins-
tal·lacions destinades a usos hi-
giènics.

AL BALNEARI, però, se'l coneix
pel seu propietari posterior,
Manel Porcar i Tió, qui el 1883 va
ampliar les instal·lacions atès els
bons resultats de les anàlisis de
les seues aigües, amb propietats
minero-medicinals. Amb el
temps, però, va ser clausurat i
després d’haver tingut diferents

usos, finalment va ser abandonat
en la seua totalitat.

L’ANY 1970 el recinte va ser ad-
quirit per l’Ajuntament de Tor-
tosa. La construcció del nou accés
al Castell de la Suda, en el mo-
ment de construir el Parador, va
dividir-ne els antics jardins ro-
màntics: una part quedaria en la
zona de l’actual ronda del castell
i la pista poliesportiva de Remo-
lins, on estava el Teatre i,  l’altra
part,  restaria on anys més tard
s’instal·laria el museu d'escultu-
res a l'aire lliure de Santiago de
Santiago, els actuals Jardins del
Príncep. 

DES DE LLAVORS ençà poca
cosa s’ha fet més per recuperar el
que encara resta de l’antic Balne-
ari: els edificis principals, en un
solar de 1700 metres quadrats, al
bell mig del call.  De fet, el 2013, ja
denunciàvem des del nostre grup
l’abandonament per part de l’A-
juntament; la reacció fou la recu-
peració d’un dels brolladors,

sobretot després de la polèmica
que va protagonitzar el mateix
govern municipal a l’hora d’in-
tentar enderrocar tots els edificis
que quedaven dempeus per fer-
hi pisos nous, fet que motivà la
paralització del projecte per part
de la Generalitat, atès la barbàrie
del “pojecte”, lluny de qualsevol
criteri basat en el respecte el pa-
trimoni i  l’entorn.

TANMATEIX, el temps passa, i
el fet de no actuar-hi ha fet que
diversos edificis s'hagin enso-
rrat,  tot i que formen part del
catàleg d’edificis de caràcter his-
tòric de la ciutat. Així, cal recor-
dar que l'edifici principal està
format per una torre de quatre
nivells; un cos en dos nivells
amb dos grans sales i un tercer
cos que els uneix. Des de
Movem Tortosa som conscients
que el pas del temps avança i
l’espai es degrada més evitant-
ne la recuperació o la rehabilita-
ció d’algunes de les parts. Ens
agradaria, almenys, que s’actués

de manera urgent per salvar la
torre, recuperar-se i que pogués
lluir en el centre del mateix call
de Remolins. A més a més, és
una reivindicació del moviment
veïnal del barri i de la ciutat.

PER AIXÒ, des de Movem Tor-
tosa hem presentat una proposta
al respecte, la qual ha estat rebut-
jada pel govern de CiU-ERC
al·ludint que “ja s’està actuant”,
tot i que no figura en cap progra-
mació del propi govern ni apareix
en lloc. Més enllà de les excuses i
de la incapacitat de reconèixer
propostes en positiu de l'oposició,
esperem que com en tantes altres
propostes nostres sistemàtica-
ment rebutjades i després dutes a
terme (tiquet fresc, redimensio-
nament de les piscines, pressu-
postos participatius, eliminació
d’una part  de la zona blava, entre
molts d’altres) el govern munici-
pal actuï de manera urgent, i que
entre tots, puguem salvar i lluir
allò que queda d’aquell magnífic
balneari de Porcar.  

Salvar el balneari de Porcar, ara o mai

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA

COM SEMPRE, quan Catalunya és el
fons de la qüestió, existeixen dues for-
mes de l’anàlisi del problema; el català i
l’espanyol. Rajoy arriba a casa nostra i
exposa grans inversions a realitzar. Im-
mediatament la polèmica ja la tenim ar-
mada; el que pels espanyols és massa,
pels catalans és discutible i insuficient. I
el fons és que la foscor continua perquè
el llamp de la voluntat d’entesa resta
apagada des de fa anys o de sempre. La
llum dóna claror però es mantén la fos-
cor (voluntàriament o no) per manca de
confluències, l’obscenitat al diàleg i les
diferents vares de mesurar. 

LA GRAN BANCA i uns pocs empresa-
ris catalans que viuen de les grans obres
públiques, d’aquí i d’allà, formen un
bloc dels que “ja els va bé” i no els cal
massa canvis. I a la vegada, tenim el
poble català usuari dels serveis de Ro-
dalies, que paga peatges i impostos més
alts, que viure aquí li resulta més car
que a altres llocs d’Espanya i que, a la
vegada, sofreix el mal funcionament
dels serveis. 

SEMBLA, DONCS, que no hi ha remei
perquè el problema vist des d’un o des
l’altre lloc s’avalua tan distant que dife-
reix totalment. I vet aquí que als pocs
empresaris catalans que “ja els va bé”,
s’atreveixen a reclamar que les inver-
sions a realitzar a Catalunya s’han de
complir sí o sí, si es volen obrir les por-
tes de confiança mútua. Són tantes les
promeses incomplertes que ja ni els
seus mateixos addictes se les creuen. 

A LA RESTA D’ESPANYA no han caigut
bé la pluja de milions que diuen ens han
donat. Clamen contra el president Rajoy
perquè no pot ser que tot se’n vagi a Ca-
talunya en detriment dels seus territoris
asturians, extremenys o andalusos. Dels
pressupostos del 2017, en Rajoy ja ens
diu que en té previstos 4.200 per els qua-
tre anys propers. L’any passat se’n van
aprovar més de 1.700 milions dels quals
s’han invertit una mica més de la meitat
i ara ens ve expressament a aportar “l’es-
candalosa” quantitat de 1.100. Paradoxal-
ment, en relació a l’any passat, encara hi
perdem en l’assignació que se’ns pres-
suposta. I a més, de les partides assenya-
lades, any rere any, mai s’acaben
invertint al 100 %. Ningú se’l pot creure!

I ÉS QUE EL PES de la realitat que hom
palpa des de Catalunya és una altra. A
mi em costa gairebé tres hores arribar
via ferroviària de Móra la Nova a Barce-
lona. Surt normalment amb retard, i
arriba a l’estació de Sants entre 15 i 20
minuts més tard de l’horari marcat als
catàlegs. Com ja ho saps per endavant
que el tren triga tant d’arribar com pels
anys 1950, surts de Móra amb el tren an-
terior, o sigui una hora i mitja abans, que
també arranca com pot i arriba amb re-
tard. Però al metge, a la universitat o a la
feina hi fas cap a l’hora prevista. O sigui
que necessites gairebé tres hores per co-
brir 160 quilòmetres i s’ha de sumar una
i mitja més si no vols arribar fora temps.
Rodem, encara avui, quan els AVE
superen els 300 quilòmetres per hora,
com a l’època del vapor! Per tant, si

volem arribar a hora a Barcelona, hem de
perdre una part del descans o del treball.

SI VULL VIATJAR amb el meu cotxe ho
puc fer de dues maneres. Anar a Hospi-
talet o a Tarragona, per carretera, per
agafar l’autopista pagant els peatges co-
rresponents o rodar per l’N-420 i agafar
l’N-340. Per la primera em costa dues
hores arribar a la Diagonal. Per la se-
gona, gairebé quatre. La diferència és
que m’he estalviat el peatge que repre-
senta més despesa que el carburant que
consumeix el vehicle. En definitiva puc
viatjar d’una forma o de l’altra però m’he
de llevar dues hores abans del llit o he
de pagar el peatge corresponent.

RAJOY, COM VE A DIR-NOS que ens
regalarà milions i milions, creu que ha
xafat el diàleg amb els recursos d’inha-
bilitació, amb els diners tot s’arreglarà!
Creu que la brama independentista
apaivagarà prometent obres que mai s’a-
caben puntualment i altres que ni mai
comencen. Però Espanya, sempre obser-
vant el que se li dóna a Catalunya, es
rebel·la pensant que per ells no els que-
darà res. Aquí ens ve a aportar solucions
dient-nos que ens arribaran els diners a
“xorro”, malgrat tenir un dèficit fiscal
d’autèntic escàndol i, com a contrapres-
tació, disposem de serveis tercermundis-
tes. 

SEGONS CRITICA la consellera d’In-
fraestructures de València, Maria José
Salvador, s’han invertit 13.500 milions al
Corredor del Mediterrani. Però no entre

Andalusia, València i la frontera francesa!
Aquestes inversions s’han realitzat a les
connexions radials de Madrid i no al
llarg del Mediterrani. I l’exemple el
tenim a la nostra província quan no es
pot acabar de construir el tram que
manca d’ample europeu –que perma-
nentment es deixa per l’any proper- re-
alitzable amb unes dotzenes de milions,
a Madrid se’n gasten 13.500 afirmant que
s’han invertit al corredor del Medite-
rrani.  Quantes mentides i quantes in-
congruències!

ALGÚ EN TINDRÀ LA CULPA de totes
aquestes interpretacions tan divergents
entre Catalunya i la resta dels espanyols!
Uns s’ho creuen o els convé dir que és
així i els altres patim realment les defi-
ciències! Algú atia els ànims i les enve-
ges als espanyols en fer-los creure per a
Catalunya arriben una pluja de milions
i, per contra,  és inferior al pressupostat
l’any anterior. Aquí mai s’arriba a inver-
tir el pressupostat, que de l’any 1916 no
sobrepassa el 60%. En canvi, a Madrid
del 100% pressupostat se n’han invertit
el 15% més, a Castilla-la Manxa se’n
pressuposten 100 i se n’inverteixen 135.

EL PROBLEMA INSOLUBLE és que
sabem que Rajoy -i en el seu dia el
PSOE- ens enganya, mentre a Espanya
s’enfaden perquè aquí se’ns dóna
massa! Impossible poder-nos enten-
dre, catalans i espanyols! No es pot
abusar amb tanta insistència, amb tant
desvergonyiment i a més acusant-nos
de victimisme. 

ANTON MONNER. HISTORIADORPromeses o regals?



11Maig  2017 // cop d’ull

OPINIÓ 

LA LLEI 34/2010, de l’1 d’octu-
bre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous diu en el
seu preàmbul  que “El bou cap-
llaçat, els bous al carrer, les ha-
bilitats a la plaça, el bou
embolat i les vaquetes mar-
quen tot el ritme festiu d’un es-
deveniment extraordinari,
propi de les arrels més profun-
des de Catalunya”.

EN REALITAT potser li corres-
pondria millor dir “propi de la
Catalunya profunda”. Perquè la
finalitat d’aquesta llei és  ga-
rantir els drets, els interessos i
la seguretat dels participants i
del públic i, alhora, la protecció
dels animals; però la realitat és
que cada any ens trobem amb
bous que pateixen greus feri-
des, que es trenquen les banyes
contra una paret mentre inten-
ten fugir, que es trenquen les
potes o que es desplomen de
cansament i de por.  

ESTA PROTECCIÓ dels ani-
mals que diu la llei deu consis-
tir en què l’animal no mori. En
això es deuen basar per supor-
tar la contradicció que suposa
estar en contra de ”las corridas
de toros” on el bou és punxat i
finalment matat i al mateix
temps estar a favor dels corre-
bous, on el bou és torturat amb
mètodes menys sofisticats

(sense cavall, llances ni bande-
rilles) però torturat al cap i a la
fi. Podríem parlar també de
crueltat, en la mesura que el
bou no pot escapar del dolor o
l’estrès. Li estem negant tota
possibilitat de fugida.

LES “CORRIDAS de toros”
s’han de prohibir a Catalunya
perquè és una tradició d’Es-
panya mentre que els corre-
bous són una tradició de les
Terres de l’Ebre, i com a tal
s’han de defensar? I si no ho fas
és que estàs en contra de les Te-
rres de l’Ebre?

SI ANALITZEM la paraula tra-
dició, que és en la què es justi-
fiquen estes “festes”, veiem
que una de les accepcions és
costum que ha prevalgut de ge-
neració en generació. “De ge-
neració en generació” són
molts anys, hem –o hauríem
d’haver- evolucionat en tants
anys. En qualsevol cas, no totes
les tradicions estan bé per defi-
nició. Que una cosa sigui bona
o no, ètica o no, no depèn de les
tradicions. Cal recordar que
cada país, cada població, du-
rant la seva història ha tingut
les seves tradicions i moltes
s’han anat abandonant per di-
verses raons. Convindreu amb
mi que moltes d’elles ara ens
pareixen una salvatjada. Molt

de compte, doncs, quan
apel·lem a lo tradicional per de-
fensar la continuïtat d’alguna
cosa!

TOT I RECONÈIXER que a les
Terres de l’Ebre hi ha pobla-
cions com els Reguers (Baix
Ebre), Arnes i Horta de Sant
Joan (Terra Alta) on es practi-
quen les modalitats menys
agressives perquè no fan em-
bolats ni capllaçats, ja va sent
hora d’evolucionar com a socie-
tat d’una vegada i deixar de ca-
talogar una costum anacrònica
-o tradició si es prefereix esta
paraula- com a cultura. En rea-
litat és una cultura de violència,
que envoltada de gresca i ger-
manor, és tolerada i vista com a
normal. Cosa que com a socie-
tat ens hauria de preocupar i
molt.

HEM DE RECORDAR que l’a-
bolició de la tauromàquia va
ser possible per les 180.000 sig-
natures d’una ILP, no pas per
iniciativa de la classe política. A
partir de la presentació al Par-
lament d’estes signatures es
feia evident la intenció d’acabar
amb la barbaritat taurina, però
la “murrieria política” (habilitat
per aconseguir el que es vol) i
la por a perdre vots van desem-
bocar en la situació que tenim
ara: una llei contradictòria. 

HEM SABUT que mentre l’a-
bolició de “las corridas” es va
fer amb llum i taquígrafs i la
compareixença pública de toca
classe d’experts, el “blin-
datge” dels correbous (Llei
34/2010, de l’1 d’octubre, de
regulació de les festes tradi-
cionals amb bous) es va fer en
la penombra i entre bastidors.

ARRIBATS A ESTE PUNT, cal
destacar com canvia el parer
dels polítics depenent de les
poblacions on governen. Com
al Parlament i a altres pobla-
cions defensen una cosa i
quan arriben a les Terres de
l’Ebre defensen la contrària
disfressant-la  de tradició i
al·legant que el poble els ho
demana.

SOM CONSCIENTS que la via
legislativa està esgotada i que
prohibir no porta sinó al rea-
firmament de la conducta; per
tant, aquest tampoc és el camí.
S’ha d’apostar per fer pedago-
gia, per la promoció d’alterna-
tives populars i per un suport
institucional a formes d’ex-
pressió popular que no impli-
quen actituds sexistes, racistes
ni de maltractament als ani-
mals. Este és el camí! Qualse-
vol altre només pot portar
enfrontaments innecessaris i
estèrils. 

Jo també sóc de les Terres de l’Ebre

FA UNS MESOS vaig escriure
un article que, sota el títol “Es-
corcolls no gràcies. Redibuixem
Tortosa!” feia referència al que
ha estat l’episodi més greu que
ha viscut l’Ajuntament en els
anys de la Democràcia, quan la
Guàrdia Civil va escorcollar i
buscar documentació relacio-
nada amb el cas Tèrmyca per
suposats delictes contra l’admi-
nistració pública. En aquell ar-
ticle ja vaig manifestar que des
del PSC sempre hem donat un
vot de confiança a la justícia per
esclarir aquesta situació i con-
fiem que no s’ha produït cap
irregularitat. Però el cas és que
un recent article a El País, on
apareix un fotografia de l’al-
calde dinant a una restaurant
de Barcelona amb directius d’E-
fial, donava a entendre que
aquesta empresa es va infiltrar
en 20 municipis, entre ells el de
Tortosa, per aconseguir contrac-
tes milionaris. Davant d’aquesta
publicació el govern de Bel va
emetre un comunicat en el que
deia que el govern socialista és

qui va crear la Gumtsa i con-
tractar el fundador d’Efial.

PERQUÈ QUEDI CLAR d’una
vegada per totes, em remetré a
la roda de premsa del grup mu-
nicipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya del 7 de juliol de
2016 en la que vam reafirmar
que el govern del PSC mai va
contractar els serveis d’Efial i
que la primera de les factures
de Gumtsa amb Efial correspon
a l’any 2008, amb Bel ja al go-
vern.

VULL TITLLAR DE MESQUÍ el
comunicat emès pel govern de
Bel. Lluny d’acusacions falses,
el que ha de fer el govern és
donar explicacions de manera
immediata de les converses
mantingudes a l’abril de 2015
entre Bel i els directius d’Efial,
d’acord amb la fotografia que
publica El País i que s’entén que
forma part del sumari de l’Ope-
ració Tèrmyca, i en la que no
apareix, evidentment, cap al-
calde socialista. 

DONAR EXPLICACIONS al
Consistori, a la ciutat de Tor-
tosa i a la ciutadania, sobre si
s’ha compromès a l’Ajunta-
ment de Tortosa en aquest des-
afortunat afer, és el que han de
fer el senyor Bel i la senyora
Roigé, lluny de tirar pilotes
fora.

RESULTA CURIÓS veure com
el senyor Bel i la senyora Roigé,
quan estaven a l’oposició, sem-
pre van criticar que el govern
socialista no aprofités més la
Gumtsa, però el cert és que
aquesta empresa es va crear
principalment per desenvolu-
par projectes del nucli antic i
ara, quan s’investiga l’elevada
facturació d’Efial amb Gumtsa
entre els anys 2009 i 2011, sem-
bla que se’n vulguin desdir. 

PERÒ AIXÒ no queda aquí, ja
que entenem que els Republi-
cans de Tortosa, l’actual soci de
govern de Bel, també ha de po-
sicionar-se i donar la seva opi-
nió i explicacions en relació a

aquest assumpte, atès que han
estat donant suport a Bel al
llarg de 6 dels 10 últims anys
del seu govern, i no és de rebut
que ara vulguin obviar aquest
tema tan delicat.

REITERO, una vegada més,
que confiem en que la justícia
aclarirà tota aquesta situació i,
per això, demanem la màxima
transparència per part del go-
vern municipal i que no ho tor-
nin a qualificar de maniobra
amb intencionalitat política de
desgast, carregada de compo-
nent mediàtic, en una mostra
més de l’obscurantisme i po-
pulisme que els caracteritza,
lluny de reconèixer les seves
errades, com sempre. 

ANS AL CONTRARI, esperem
que Tortosa quedi lliure de tota
sospita i que sigui una ciutat
que miri cap al futur amb fer-
mesa i sigui la ciutat de les
oportunitats i no dels oportu-
nistes. Res no es mesquí, faltar
a la veritat, sí!  

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA

Res no és mesquí, faltar la veritat, sí!

MARIA DEL MAR
BARBERÀ
MEMBRE DE LA
CUP-AE TORTOSA
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NEGUIT PELS INCENDIS PROVOCATS 
MÉS INCENDIS s’han declarat durant
aquest mes d’abril a la zona de Tortosa,
també possiblement intencionats com
els de mesos enrere. El primer va cremar
diumenge 16 d’abril mitja hectàrea a la
zona de Mig Camí. L'avís del foc es va
produir a dos quarts de quatre de la
tarda, i s’hi van desplaçar 11 dotacions
terrestres i tres mitjans aeris, i també una

ambulància preventiva. El segon incendi,
que els Mossos i els Agents Rurals estan
investigant, es va produir la tarda del 18
d’abril a l’illa de Vinallop, més coneguda
com Illa dels Bous. Es tractaria d'un foc
intencionat a partir de diversos focus dis-
tanciats a l'interior de l'illa. Sortosament,
les flames van afectar només unes 2 hec-
tàrees de sotabosc.  G.M.

Els propietaris del pla parcial
Temple Sud de Tortosa han fina-
litzat les obres d’urbanització de
l’espai, que a partir del passat 11
d’abril va obrir al públic un parc
infantil i una rambla de vuit me-
tres, entre la plaça del Bimil·le-
nari i la plaça de la Família. La
previsió és que en aquest mateix
pla parcial, i abans que acabi
l’any, han d’obrir portes dues
empreses que generaran un
centenar de llocs de treball a la
ciutat. En primer lloc, es tracta
de la cadena de bricolatge fran-
cesa AKI, que ha llogat una nau
de més de 3.000 metres quadrats
a la promotora SB Immobiliària,
i que té previst obrir a mitjans
del mes de juliol. En segon lloc,
la cadena de supermercats Es-
clat-Bon Preu ha comprat una
parcel·la amb la previsió d’esta-
blir-s’hi abans que acabi l’any. 
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va voler destacar que en plena
crisi econòmica s’hagi pogut
desenvolupar aquest pla parcial,
però també aconseguir dues im-
plantacions comercials. “A part
de desenvolupar tot el pla par-

cial, que en sí mateix ja té un
valor molt significatiu en temps
de crisi, hem aconseguit dos im-
plantacions molt importants per
a Tortosa”, va insistir Bel, tot des-
tacant que les implantacions de
l’AKI i de l’Esclat-Bon Preu ge-
neraran uns 100 llocs de treball
“directes i estables”.
El projecte d’urbanització del
Temple Sud ha representat una

inversió global de 4,5 milions
d’euros, dels quals SB Immobi-
liària, com a propietària majori-
tària dels terrenys, n’ha invertit
el 88’62%, i la resta, els altres pe-
tits propietaris del sector. El pla-
nejament urbanístic comporta la
construcció, en un futur, de 598
habitatges, dels que més del 30%
serien protegits. El primer que
es va construir al pla parcial

Temple Sud va ser la comissaria
dels Mossos d’Esquadra i també
hi ha un solar on estava previst
construir-hi l’edifici de l’institut
Cristòfol Despuig. 

El pla Temple Sud pren forma
Acaben les obres d’urbanització del sector, on al juliol

obrirà una gran superfície de la cadena de bricolatge AKI
Abans que s’acabi l’any ha d’implantar-se, també en

aquest pla parcial, un hipermercat d’Esclat-Bon Preu

Les obres d’urbanització han tingut un cost global de 4,5 milions d’euros. // FOTO: CEDIDA.

Estudien aixecar
una de les 
quatre torres

El conseller delegat de la
constructora SB Immobilià-
ria, Emili Descarrega, va ex-
plicar que estan estudiant la
viabilitat actual per construir
els primers habitatges del pla
parcial Temple Sud.  “D’a-
quests 598 habitatges, més
del 30% estaran destinats a
habitatge protegit, i estem es-
tudiant la possibilitat de fer
una torre”, va detallar. “En
aquest pla van quatre torres
de 15 plantes, de planta baixa
més 14, i estem estudiant una
torre però encara no ho
tenim definit”, va afegir-hi.
Segons Descarrega, la con-
juntura econòmica encara no
permet impulsar grans pro-
mocions immobiliàries a Tor-
tosa, i han d’estudiar el
projecte molt bé perquè es
puga realitzar sense cap tipus
de problema.  “Però ens en-
cantaria poder-ho desenvo-
lupar demà mateix”, va
concloure el responsable
d’SB Immobiliària. 
L’Ajuntament de Tortosa i els
propietaris del pla parcial
Temple Sud van reactivar el
desenvolupament d’aquest
sector amb la signatura d’un
conveni, al novembre del
2013, que rebaixava de 668 a
598 els habitatges previstos.
L'acord també incloïa l'am-
pliació del sostre comercial
inicialment previst en aquest
àmbit, per poder facilitar la
implantació de nous equipa-
ments comercials, després
que els espais disponibles als
Portals estiguessin ocupats
en la seua major part. G.M.

C.B. / G.M.
TORTOSA

URBANISME

Mira el
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TORTOSA 
MEMÒRIA HISTÒRICA TURISME

El ple de l’Ajuntament de Tortosa
va aprovar el 3 d’abril la moció de
la CUP-AE que demanava el
canvi de nom de la plaça Joaquín
Bau i la retirada del monòlit com-
memoratiu d’aquest espai. A
més, Bau també perdrà els ho-
nors que va rebre en vida, ja que
també van aprovar retirar-li la
Medalla d’Or de la Ciutat, ator-
gada l’any 1959, i el títol de Fill
Predilecte, concedit el 1966. La
moció només va tenir el vot en
contra del portaveu del PP, Xavier
Dalmau, qui va afirmar que “la
història no s’hauria d’esborrar
dels carrers”. 
Però el portaveu del PSC, Enric
Roig, va respondre a Dalmau que
no podia posar Bau al mateix sac
que Marcel·lí Domingo o de Ge-
rard Vergés, just en el ple en què
també es va batejar amb el nom
del poeta la nova plaça del nou
edifici de les delegacions. Per la
seua part, el portaveu de Movem
Tortosa, Jordi Jordan, va insistir en
la necessitat d’avançar en la de-
fensa de la memòria democràtica.
També la regidora d’ERC, Cris-
tina Girón, va recordar que Bau
no va evitar l’afusellament de l’al-
calde Josep Rodríguez, tot i que el
republicà havia protegit la família
de Bau durant la Guerra Civil. 
Per la seua banda, la portaveu del
PDeCAT, Meritxell Roigé, va afir-
mar que, tot i que el seu grup
considerava que aquest no era un
debat obert a la ciutat, donaven
suport a la moció per no entrar en
més polèmiques i per no perjudi-
car la imatge de Tortosa. Final-
ment, el portaveu de la CUP,

Xavier Rodríguez, va insistir en la
importància de la memòria histò-
rica i de la reparació dels danys.
Però Rodríguez va preferir no
agrair el vot afirmatiu de la majo-
ria dels grups municipals, en con-
siderar que Tortosa hauria
d’haver canviat el nom de la plaça
Joaquín Bau un cop que es va
constituir el primer ajuntament
democràtic.

Ministre ‘civil’ de Franco
Rodríguez va recordar que Bau,
qui havia estat alcalde de Tortosa
entre 1925 i 1929, va ser diputat de
l’Assemblea Nacional Consultiva
durant la dictadura de Miguel
Primo de Rivera; que va ser
membre de la Junta Tècnica de
l’Estat durant la Guerra Civil amb
un càrrec equivalent al de minis-
tre, i que durant el franquisme va
ocupar diversos càrrecs. Segons
Rodríguez, només aquest histo-
rial ja justificava el canvi de nom
de la plaça del barri de Ferreries. 

Nascut a Tortosa el 1897, Bau era
un industrial, advocat i polític tra-
dicionalista. Durant la Segona
República, va ser elegit com a di-
putat del bloc de dretes. Un cop a
Madrid, Bau va ser amic íntim de
José Calvo Sotelo. L’assassinat de
Calvo Sotelo es considera l’es-
purna que va precipitar l’Alza-
miento Nacional per acabar amb
la República, i el fet que va provo-
car que Franco decidís sumar-se
a la rebel·lió. Tant Calvo Sotelo
com Joaquín Bau feia mesos que
treballaven a favor de la conspira-
ció militar. Només dos dies des-
prés de l’assassinat de Calvo
Sotelo, Bau va agafar un tren de
Madrid a Lisboa: faltaven tres
dies per al cop d’estat que feia
mesos que s’estava gestant per
tombar la Segona República. Un
cop a la capital de Portugal, Bau
va contactar amb el general San-
jurjo i amb els altres col·labora-
dors de l’anomenat Alzamiento
Nacional.  Així, ja el 7 d’octubre

de 1936 va ser nomenat per
Franco com a president de l’ano-
menada Comisión de Industria,
Comercio y Abastecimientos de
la Junta Técnica del Estado. Una
responsabilitat equivalent al cà-
rrec de ministre d’Economia fran-
quista, que va ocupar fins al
febrer de 1938. Vint anys després,
quan Franco va voler netejar la
cara del règim, Bau (partidari de
la restauració monàrquica a Es-
panya) va ser nomenat conseller
nacional del Movimiento i, per
tant, procurador a les Corts. Ja el
1965, Franco el va nomenar presi-
dent del Consell d’Estat, i el 1970,
vicepresident del Consell del
Regne.  I dies abans de morir, el
títol de Comte de Bau. 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

Un detall del monòlit de la plaça Joaquín Bau, també coneguda com plaça de l’Estadi.  // FOTO: G.M.

Bau perdrà la plaça a Ferreries 
i tots els honors municipals
Només el regidor del PP rebutja la moció de la

CUP que demanava el canvi de nom de la plaça
L’Ajuntament retirarà el monòlit i també

la Medalla d’Or i el títol de Fill Predilecte

El balneari de
Porcar enfronta
el govern 
amb Movem

El grup municipal de
Movem Tortosa va presentar
una moció al ple del mes
d’abril, per demanar que
s’actuï de forma urgent al
Balneari de Porcar, al barri
de Remolins. Una moció que
va ser rebutjada pel govern
municipal de CiU i ERC, que
va defensar que ja estava tre-
ballant per recuperar les res-
tes més importants d’aquest
conjunt patrimonial. El por-
taveu de Movem, Jordi Jor-
dan, va explicar que es tracta
d’unes instal·lacions com-
pletament abandonades, i
que s’haurien de recuperar
perquè formen part del Ca-
tàleg d’Edificis de Caràcter
Històric de la ciutat. En con-
cret, Movem demanava la
conservació de la torre i del
solar, i que l’edifici es consi-
deri equipament públic, a
més de l’obertura immediata
del carrer Cavaller de Gràcia
per connectar-lo amb la Tra-
vessia de Vilanova. Des de
Movem van assegurar que
no tenen constància de cap
estudi tècnic sobre els edifi-
cis i no van concretar l’ús
que li donarien, perquè això
dependria del que es pugui
recuperar. Jordan ja comp-
tava, però, amb què la moció
serà rebutjada per la majoria
de vots de CiU i ERC. “Si
algú s’ha preocupat d’anar
recuperant el balneari i el
seu entorn, ha estat aquest
govern”, va assenyalar la
portaveu de CiU i regidora
d’Urbanisme, Meritxell
Roigé. El portaveu d’Esque-
rra i regidor de Turisme,
Josep Felip Monclús, va afir-
mar que els republicans
també rebutjaven la moció
de Movem perquè el seu
projecte és molt més ambi-
ciós. Segons Monclús, s’està
treballant en un projecte tu-
rístic i urbanístic potent.
L’edifici del Balneari de Por-
car, que va ser un complex
d’oci i aigües termals molt
important a la ciutat, va ser
construït a finals del segle
XIX. Jordan va recordar que
des del 1970 fins ara s’han
recuperat els jardins romàn-
tics i una de les entrades dels
brolladors, actualment visi-
tables al parc dels Jardins del
Príncep. Movem Tortosa ja
havia reivindicat actuacions
al Balneari de Porcar el 2013,
però les mocions també van
ser desestimades. G.M. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Ja ha començat la fase de votació
dels primers pressupostos parti-
cipatius de Tortosa. Els veïns
poden votar fins a tres d’un total
de 140 propostes; del 28 d'abril a
l'1 de maig, a la fira Expoebre, i
des del 2 al 6 de maig a l'Ajunta-
ment, a les tres EMD i a les ofici-
nes municipals de Vinallop i dels
Reguers. L’alcalde de Tortosa, Fe-
rran Bel, va explicar que havien
estat 822 les propostes registra-
des, i que una vegada avaluades

per la comissió de seguiment
s’han quedat en 140, organitza-
des en àrees temàtiques. Bel va
qualificar d'èxit la participació
ciutadana en la presentació de
propostes, i va dir que esperaven
que es puga repetir ara amb les
votacions. 
Entre les propostes que es porten
a votació hi ha la renovació de les
voreres del carrer Cervantes, ins-
tal·lar una pèrgola a la plaça
Francesc Macià o la millora de
l’enllumenat en diferents punts
de la ciutat. El regidor d’Hisenda,
Marià Martínez, també va fer una
crida a la participació i va recor-

dar que les propostes sotmeses a
votació, així com també les que
han quedat descartades, poden
consultar-se al web municipal. 
Bel també va dir que el compro-
mís del govern és fer Pressupos-
tos Participatius tots els anys,
intentant suplementar la partida
dels anys anteriors. Aquest any
es destinen 150.000 euros, dels
quals 130.000 corresponen a Tor-
tosa ciutat, 10.000 euros als Re-
guers i 10.000 a Vinallop. Podran
votar totes aquelles persones que
a data 31 de desembre de 2016
tinguin 16 anys o més, i constin
empadronades a Tortosa. 

C. Bonet
TORTOSA

140 propostes per triar-ne tres
La ciutadania pot votar fins al 6 de maig les 

actuacions incloses als pressupostos participatius
Destaquen la millora de les voreres del carrer 

Cervantes o una pèrgola a la plaça Francesc Macià

La relació de 
l’Ajuntament amb
Efial, de nou en el
punt de mira 
El País publica que Tortosa va ‘influir’ per 

‘beneficiar’ l’empresa Acsa-Sorigué

L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha hagut de reiterar una
vegada més que les activitats
de l’empresa municipal urba-
nística GUMTSA amb la con-
sultoria Efial estan prou
“publicitades i auditades”, i
va lamentar que es vulguin
generar “ombres de dubtes”.
Bel va fer aquestes declara-
cions a Canal 21 Ebre després
que el diari El País insinués
que l’Ajuntament de Tortosa
va crear la GUMTSA per afa-
vorir els interessos d’Efial. El
País també va apuntar que
l’Ajuntament tortosí va influir
per “beneficiar” l’empresa
Acsa-Sorigué, que buscava fi-
nançament per optar a cons-
truir la nova piscina. 
Per elaborar aquesta informa-
ció, el diari del grup Prisa
havia tingut accés al sumari
de l’operació Térmyca que el
juliol passat va portar la Guàr-
dia Civil a escorcollar els
ajuntaments de Tortosa, l’A-
metlla de Mar i Ascó. Així, Bel
va recordar que la GUMTSA
es va crear l’any 2001, i que
l’equip de professionals diri-
git pel president d’Efial, An-
toni Martos, va ser contractat
per prestar els seus serveis
d’assessorament a l’Ajunta-

ment abans que CiU arribés
al govern municipal, per l’an-
terior govern socialista. 
El País també publicava que
en converses telefòniques di-
rectius d’Efial i d’Acsa parlen
de la manera d’obtenir finan-
çament per a la construcció
d’una piscina a Tortosa, i
acompanyava el text amb una
fotografia en què es pot veure
Bel amb directius d’Efial al
restaurant Samoa de Barce-
lona, l’abril de 2015. Bel va
restar importància a aquesta
imatge, tot remarcant que
Martos treballava per a l’A-
juntament de Tortosa i que
aquesta trobada s’emmarcava
dins de la normalitat. Bel va
valorar que la notícia d’El País
era tendenciosa i va afirmar
que, segurament, si no fos di-
putat del PDeCAT, s’hauria
tractat d’una altra manera.
Per la seua banda, el socia-
lista Enric Roig també va
tornar a deixar clar que el
govern de Joan Sabaté (PSC)
mai va arribar a contractar
Efial, ja que Martos va crear
la consultora a finals del
2007, quan Bel ja era alcalde.
Roig també va instar el go-
vern de CiU i ERC a donar
més explicacions. G.M.

Un moment de la presentació de les votacions. / Foto: M. VELÁZQUEZ.

TORTOSA
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Auditoria 
de gestió, 
financera i
també ètica
El govern del PDeCAT va
aprofitar el ple del mes d’abril
per donar compte dels resul-
tats de l’auditoria encarre-
gada per l’alcalde de Deltebre
per analitzar la gestió econò-
mica i ètica del consistori
entre els anys 2007 i el 2015.
Finalment, l’auditoria ha de-
tectat anomalies en 32 dels 42
expedients analitzats. En con-
cret, s’ha fet una auditoria
econòmica i financera, una de
gestió, i una altra d’ètica. Però
el conflicte principal està en la
de gestió. Els resultats d’a-
questa auditoria es van donar
a conèixer als grups munici-
pals i al conjunt de la ciutada-
nia, i també s’han traslladat
als serveis jurídics perquè re-
alitzin la seua corresponent
anàlisi. Però Lluís Soler va re-
marcar que a partir d’aquest
anàlisi es decidirà com s’ac-
tua en cada cas. Així, l’in-
forme executiu de l’auditoria
ja s’ha publicat a la pàgina
web municipal, però sense
detallar aquells aspectes que
poden condicionar l’Ajunta-
ment a l’hora de resoldre
aquestes anomalies.
El plenari de Deltebre també
va estar marcat per l’aprova-
ció del projecte de finalització
de les obres del nucli de Riu-
mar. A més, al mateix ple es
va aprovar un nou reglament
per al Mercat Municipal, el
qual s’adapta a la nova nor-
mativa i facilita la incorpora-
ció de nous paradistes. A
més, l’Ajuntament preveu els
nous mercats complementa-
ris de Jesús i Maria i Riumar, i
un nou reglament per al ce-
menteri municipal.  G.M.

B
BAIX EBRE

ARROSSARS AL COSTAT DE L’ERMITA
L’AJUNTAMENT de l’Aldea ha signat
un conveni de col·laboració amb la família
Tallada-Ravanals, per tal de poder cele-
brar les festes de l’arròs, tant la Plantada
com la Sega, en uns terrenys d’arrossars
situats just al costat de l’Ermita. En aquest
sentit, l’alcalde de l’Aldea, Dani Andreu,
va voler agrair públicament als Tallada-
Ravanals que permetin l’ús dels seus te-
rrenys per poder celebrar-hi actes que

recorden els usos i costums a l’hora de
treballar el cultiu de l’arròs, i que recupe-
ren tradicions del poble. Així, Andreu va
remarcar que les festes de l’arròs són un
acte de promoció turística, però també de
“sentiment històric” respecte als avant-
passats que amb el seu treball van fer
bones les terres de l’Aldea i van fer possi-
ble el conreu de l’arròs, “un mitjà de vida
importantíssim” per al Delta. G.M.

“Hem quantificat el tema de l’ai-
gua, que sent prudents arribem
gairebé a un milió d’euros;  el
contracte de l’enllumenat; les
obres de l’escola bressol; la pri-
mera fase de Riumar... de tots els
temes que hem fet peritatge tèc-
nic, hem arribat a la conclusió
que haurien d’haver-hi més de
quatre milions d’euros per a
obres de l’Ajuntament, que han
pagat tots els veïns de Deltebre,
que no han anat o que hi ha
hagut excessos”. Així de clar es
va expressar el 18 d’abril passat
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler,
durant una entrevista a Canal 21
Ebre. Segons Soler, hi ha com a
mínim quatre milions d’euros
que els veïns del municipi han
pagat per costejar diversos ser-
veis i obres públiques durant els
anys 2007 i 2015, però que en re-
alitat s’han volatilitzat. 
Aquesta és la conclusió més pre-
ocupant de l’auditoria que ha
encarregat l’Ajuntament, i que
finalment ha detectat irregulari-
tats de gestió en 32 dels 42 expe-
dients analitzats. “Per exemple,
en el cas de l’escola bressol, hi ha
certificacions d’obra que primer
se certifiquen i que després es

facturen com a preus contradic-
toris; els tancaments de vidre,
primer se certifiquen i després es
facturen. Què vol dir? Que es co-
bren doblats” , va assenyalar.
Segons Soler, un dels casos més
preocupants és el del contracte
municipal d’aigua potable amb
l’empresa Sorea. Un contracte
que es remunta a l’any 1984, i del
que encara en queden 17 anys
més. A Deltebre, la xarxa d’aigua

potable té unes pèrdues que s’a-
propen al 70% i que l’empresa
factura als veïns. A més, l’alcalde
va afirmar que les despeses fetes
per l’empresa, amb una inversió
d’1,6 milions també a càrrec dels
veïns de Deltebre, no han servit
per solucionar el problema. De
fet, Soler va remarcar que hi ha
una despesa de més de 900.000
euros que l’empresa d’aigües no
ha destinat a obres. L’alcalde va

reiterar que ara l’Ajuntament
analitzarà els resultats de l’audi-
toria per saber com ha d’actuar
en cadascun dels expedients,
sense posar en risc els interessos
de la ciutadania de Deltebre.  

Irregularitats en 32 de 42 expedients
DELTEBRE

Un dels casos que preocupa Soler és el contracte amb
l’empresa d’aigües, amb desajustos d’uns 900.000 euros

Gustau Moreno
DELTEBRE

Una imatge del darrer ple de l’Ajuntament de Deltebre. // FOTO: CEDIDA.

L’auditoria de gestió de l’Ajuntament de Deltebre xifra
en més de 4 milions el forat en serveis i obres públiques
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BAIX EBRE    
L’AMETLLA DE MAR MEDI AMBIENT

El gerent de Ports de la Genera-
litat, Joan Pere Gómez, va afir-
mar que l’Ametlla de Mar “no
es pot permetre dir que no” a la
construcció del nou edifici co-
mercial del port. Una inversió
de 700.000 euros, íntegrament a
càrrec de Ports de la Generali-
tat, que s’emmarca en les obres
de millora del front portuari,
amb un cost de 400.000 euros
més. El gerent de Ports creu que
les diferències de criteri amb el
govern d’Esquerra i Compro-
mís per la Cala són bàsicament
de tipus estètic, tot i que abans
d’arribar a la situació de blo-
queig actual havien tingut dos
anys per negociar. Es dóna la
circumstància que Gómez, a
més de gerent de Ports, també
és el portaveu del PDeCAT a
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar, a l’oposició després de les
eleccions municipals del 2015.
Així, Gómez també va assenya-
lar que, si no es pot construir el
nou edifici comercial abans de
l’estiu del 2018, farà tot el possi-
ble perquè es puga incloure en
el nou pla d’inversions de Ports
per al període 2018-2021. 
Siga com siga, l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar i la Gerència
de Ports de la Generalitat ja han
reiniciat les negociacions per
consensuar una nova estètica
per a l'edifici comercial, que
s'ha de construir a la zona de la
Confraria de Pescadors. L'edi-
fici comercial donaria cabuda a
quatre locals, amb usos turís-
tics, nàutics, de restauració i de
comercialització. Així es va de-

tallar a finals del mes de març,
quan van començar les obres de
reordenació i millora de la dàr-
sena pesquera de l'Ametlla de
Mar, un projecte que Gómez va
dir que estarà llest abans de
Sant Joan. Segons la previsió de
Ports de la Generalitat,
s'instal·laran dos pantalans flo-
tants; un per acollir noves acti-
vitats nàutiques com ara lloguer
d'embarcacions d'esbarjo,
motos nàutiques o vela llatina, i
un segon per ubicar-hi sis em-
barcacions de pesca tradicional,
que es traslladaran uns metres
des del moll de ribera cap al dic
de recer. L’alcalde de l’Ametlla
de Mar, el republicà Jordi Ga-
seni, va destacar que la renova-
ció del front marítim suposarà
“un abans i un després” per al
sector turístic i per al sector pes-

quer tradicional. La millora del
front portuari de la Cala també
inclou la urbanització del pas-
seig marítim.  Per la seua banda,
Gómez va valorar que el nou
passeig marítim millorarà la in-
tegració port-poble. 

Tres milions per a l’Ebre
Durant el 2017, Ports invertirà
un total de tres milions d’euros
en els diversos ports i embarca-
dors de les Terres de l’Ebre. Una
de les obres més importants és
la reforma del passeig marítim
de Sant Carles de la Ràpita, que
havia d’acabar-se just després
de les vacances de Setmana
Santa. Les obres es completaran
amb la reforma de les oficines
de la mateixa seu de Ports, amb
la previsió que es puguin inau-
gurar per Sant Joan. “La seu de

Ports no estava en les condi-
cions que es mereixia, amb
unes oficines molt antigues i
obsoletes, en què no es treba-
llava en les millors condicions”,
va admetre el gerent de Ports de
la Generalitat en declaracions a
Canal 21 Ebre. “Al juny, a la Rà-
pita tindrem unes oficines por-
tuàries dignes del segle XXI”, va
assenyalar Gómez.
A banda, Ports també ha d’exe-
cutar enguany la reforma de
l’embarcador fluvial de Tortosa,
que s’ha retardat uns mesos a
causa del cabal excessivament
alt del riu Ebre. 

G. Moreno / C. Bonet
L’AMETLLA DE MAR

La visita del gerent de Ports a les obres del front portuari de l’Ametlla de Mar. // FOTO: CEDIDA.

Crida per consensuar el nou
edifici del port de la Cala
L’Ametlla de Mar “no es pot permetre” rebutjar

una inversió de 700.000 euros, segons Gómez

Sense consens, el gerent de Ports inclouria el

projecte per al nou pla d’inversions 2018-2021

El Parc Natural
allibera 2.000
samarucs a 
l’Estany Tort 

Tècnics del Parc Natural del
Delta de l’Ebre van alliberar
2.000 samarucs a la llacuna
de l’Estany Tort de l’Ametlla
de Mar. L’any 2014, l’entitat
sense ànim de lucre Paisatges
Vius va iniciar el projecte
S.O.S. Samaruc, amb la
col·laboració del Parc Natural
del Delta de l’Ebre i l’Ajunta-
ment calero. L’objectiu prin-
cipal del programa és
augmentar la distribució del
samaruc, un peix en greu pe-
rill d’extinció. Per aconseguir-
ho, es restauren tres llacunes
amb les característiques mor-
fològiques, biològiques i fisi-
coquímiques que necessita
aquest peix. El director del
Parc Natural del Delta, Fran-
cesc Vidal, va explicar que el
Centre Ictiològic del mateix
parc ha criat en captivitat els
samarucs que s’han alliberat
a l’Estany Tort, un cop ha
estat recuperat. Segons Vidal,
l’Estany Tort és un “hàbitat
ideal” per aquest peixos. El
samaruc és un dels vertebrats
més amenaçats del planeta,
que només es troba a la pe-
nínsula Ibèrica; més concre-
tament, a les Terres de l’Ebre
i al País Valencià. La precarie-
tat de la seua situació radica
en la introducció generalit-
zada d’un altre peix, la gam-
búsia, i també a la pèrdua i
degradació dels seus hàbi-
tats. Aquestes amenaces con-
dicionen en gran mesura la
seua viabilitat a llarg termini,
ja que la tendència poblacio-
nal és negativa tot i els cons-
tants esforços per
recuperar-lo. A Catalunya
existeixen únicament quatre
poblacions, totes elles a les
Terres de l’Ebre. En l’allibera-
ment dels samaruc també hi
van participar representants
de l’entitat Paisatges Vius i els
alumnes de l’IES de l’Ametlla
de Mar.  C.B.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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BAIX EBRE 

‘Viu la muntanya’ és la nova
marca turística de Roquetes,
que vol potenciar actius tan im-
portants com el Parc Natural
dels Ports, la Via Verda del Baix
Ebre i l’Observatori de l’Ebre. El
regidor de Turisme, Joan Salva-
tella, va explicar que a Roquetes
hi ha encara molt de camí per
recórrer des del punt de vista
turístic, i que per això acaben
d’impulsar el nou web roque-
testurisme.cat. Durant una en-

trevista a Canal 21 Ebre, Salva-
tella va remarcar que un dels
principals objectius és evitar
que els turistes passin de llarg
quan van de camí al massís del
Port, i beneficiar així sectors
com la restauració, el turisme
rural o el comerç local. 
D’altra banda, el regidor de Tu-
risme va avançar alguna de les
actuacions que tenen pensades
per atraure més visitants a la
població. Es tracta de la senya-
lització turística de la carretera
del Port, però també de la crea-
ció d’un centre BTT que es po-
dria ubicar a la zona del pavelló

de Roquetes, a tocar de la Via
Verda i molt a prop també de
l’Observatori de l’Ebre. De fet,
Salvatella va destacar que seria
el primer de les Terres de l’Ebre
i el segon centre BTT de la de-
marcació de Tarragona.
Salvatella també va argumentar
que esperen que la pujada al
Port d’una de les etapes de la
Volta a Catalunya hagi servit de
gran anunci publicitari de Ro-
quetes. De fet, el regidor de Tu-
risme de Roquetes va concloure
que cada vegada hi ha més gent
que se sent atreta per aquesta
ruta cicloturista. 

Gustau Moreno
ROQUETES

Roquetes projecta un centre BTT
La intenció del regidor de Turisme és instal·lar-lo en

una zona propera al pavelló i a l’Observatori de l’Ebre
‘Viu la muntanya’ és la nova marca turística del 

municipi, que vol potenciar les rutes en bicicleta

L’antiga estació
d’Aldover es 
reobre amb un
nou restaurant
Preocupació per una onada d’actes

vandàlics a la Via Verda del Baix Ebre

L’antiga estació de la Via
Verda d’Aldover s’ha reobert
abans de les vacances de Set-
mana Santa per oferir serveis
de restauració. El nou restau-
rant tanca el cercle de serveis
que s’ofereixen al llarg del
tram nord de l’antiga via fe-
rroviària de la comarca del
Baix Ebre, completant així l’o-
ferta de les estacions de Xerta
i Benifallet. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Dani Andreu, també va
destacar que s’està enllestint
també el projecte per prolon-
gar la Via Verda fins al Delta. 
La responsable del restaurant
de l’antiga estació de la Via
Verda d’Aldover és Maria
Fontcalda Forés, qui va deta-

llar els diversos serveis que
s’hi oferiran. 
D’altra banda, Andreu va de-
nunciar que les instal·lacions
de la Via Verda pateixen una
nova onada de vandalisme
que està ocasionant greus
desperfectes en elements com
ara les tanques de protecció i
enllumenat, entre d'altres.
Andreu va fer una crida al ci-
visme i a la denúncia d'aques-
tes actuacions negligents, que
representen un sobrecost en
reparacions de més de 15.000
euros anuals. L'any 2009, els
atacs constants a les plaques
solars amb què s'il·luminaven
els túnels va obligar a soterrar
en formigó els diversos grups
electrògens. C.B. 

L’estació d’Aldover a la Via Verda. FOTO: CEDIDA.

Una imatge del pavelló de Roquetes. / FOTO: G.MORENO.
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L’alcalde d’Amposta va afirmar
que molt possiblement reubica-
ran a l’Hospital Comarcal del
Montsià, com a assessor econò-
mic, el treballador municipal que
ha estat protagonista involuntari
de l’últim conflicte laboral a l’A-
juntament, i que finalment no
serà acomiadat. En el ple ordi-
nari de març es va aprovar l’a-
mortització de la plaça d’un
treballador que porta 34 anys a
l’Ajuntament, per crear una nova
plaça d’assessor econòmic i re-
cursos humans. Així, tant el co-
mitè d’empresa com tots els
grups de l’oposició van rebutjar
la mesura, que Adam Tomàs va
tornat a defensar com a necessà-
ria, en el marc de la reestructu-
ració de la plantilla de
l’Ajuntament. Durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre, Tomàs
també va dir que el grup del PSC
va a remolc de Convergència. De
fet, els va acusar de criticar la
nova política de personal perquè
saben que és un tema polèmic. 
De la mateixa manera, l’alcalde

d’Amposta va rebutjar les darre-
res crítiques de la coordinadora
d’Iniciativa d’Amposta. L’exregi-
dora Rosabel Recio va dir que el
govern d’Esquerra d’Amposta
no ha estat el canvi, sinó el re-
canvi de les antigues polítiques
de Convergència. Tomàs va de-
fensar les “polítiques de canvi”
del govern actual, i va dir que
Iniciativa no va tenir prou pa-
ciència quan va decidir trencar
l’acord electoral amb Esquerra
d’Amposta. 

A
AMPOSTA

CANVIS DE NOMS FRANQUISTES
EL PLE DE l’Ajuntament Amposta
va aprovar canviar el nom dels carrers
Ruiz de Alda i Garcia Morato, que re-
corden a figures franquistes, pels de
Ramon Salas i Eugenio Ribera, una
proposta que va fer la Comissió del
Nomenclàtor. Salas va ser un arqui-
tecte català autor del disseny de l'edi-
fici de les Escoles Nacional, més tard
Escoles Miquel Granell, i que actual-

ment és la seu del Museu Terres de
l'Ebre. Salas també va dissenyar l'ei-
xample d'Amposta i el cementiri muni-
cipal. 
Per la seva part, Ribera va ser l'engin-
yer del pont penjant d'Amposta. L’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, va dir
que s’ha volgut fugir de la politització
amb noms de figures rellevants per la
ciutat. 

Amposta reubicarà a l’Hospital el
treballador municipal amortitzat
L’alcalde, Adam Tomàs, ha explicat que possiblement el

treballador ocuparà una plaça com a assessor econòmic
Tomàs ha tornat a defensar l’amortització de la plaça com

a necessària en el marc de la reestructuració de la plantilla

Recio critica
la gestió
municipal

Gustau Moreno
AMPOSTA

La coordinadora d’Inicia-
tiva a Amposta, Rosabel
Recio, va afirmar que el
govern d’Esquerra no ha
estat el canvi que la ciutat
esperava fa dos anys, “sinó
el recanvi” de les velles
polítiques de Convergèn-
cia. Durant una entrevista
a Canal 21 Ebre, Recio va
trobar a faltar més políti-
ques socials. També va la-
mentar que no s’haja
acabat amb el caciquisme
que volia combatre la coa-
lició electoral formada per
Esquerra i Iniciativa fa dos
anys, quan el republicà
Adam Tomàs va guanyar
l’alcaldia per majoria abso-
luta.A l’octubre del 2015,
Recio va abandonar el go-
vern per motius de salut i
després es va trencar la co-
alició electoral amb els re-
publicans. L’exregidora va
admetre que la situació al
municipi ha millorat en al-
guns aspectes. En canvi, es
va mostrar decebuda per
diverses actuacions, com
l’intent de privatitzar la
gestió de la nova residèn-
cia. Un altre punt que
també rebutja Iniciativa és
la renovació de la conces-
sió del servei d’aigües a
l’empresa Sorea. I és que
els ecosocialista volien una
gestió pública de l’aigua, o
com a mínim la creació
d’una empresa mixta.  

SOCIAL

Gustau Moreno
AMPOSTA

Hospital “de referència”
Adam Tomàs va afirmar que
l’entrada de la Generalitat en
la gestió directa de l’Hospital
Sant Joan de Reus suposa
també l’inici del canvi del
model sanitari del territori.
L’alcalde d’Amposta va
qüestionar la viabilitat de
l’actual model de gestió

basat en Sagessa i va assen-
yalar que encara cal definir
el paper dels ajuntaments a
la nova xarxa sanitària que
planteja Salut. També va rei-
vindicar que l’hospital
d’Amposta siga realment el
centre de referència per a la
comarca del Montsià. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, durant una entrevista a Canal 21 Ebre. / FOTO: EDUARDO BERTOLÍN
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AMPOSTA 

L’equip de govern d’Amposta
ha anunciat que en les pròxi-
mes setmanes s'iniciarà la re-
habilitació de la façana fluvial
de la dreta del pont.  Aquesta
part del centre històric està
declarada com a Bé Cultural
d'Interés Nacional i l'element
més important a rehabilitar
serà l'imponent arc medieval
d'estil gòtic després de detec-
tar problemes estructurals
que l'amenacen. Per a l'al-

calde d'Amposta, Adam
Tomàs, aquesta obra passa per
ser el projecte més important
del mandat. “És un punt d'in-
flexió en les polítiques de re-
cuperació de memòria i
patrimoni de la ciutat que, du-
rant molts anys, no havien
estat ateses i estaven en segon
pla quan són absolutament vi-
tals perquè la ciutadania tin-
gui sentiment de pertànyer a
la ciutat a partir de la recupe-
ració del coneixement de la
nostra història", va dir Tomàs.
La voluntat de l'equip de go-
vern és que la banda dreta i

l'esquerra estiguen protegi-
des i restaurades, potenciant
d'aquesta manera tota la fa-
çana fluvial de la ciutat.
Les actuacions s'iniciaran a fi-
nals de maig i duraran quatre
mesos. Carles Brull, un dels
arquitectes del projecte va de-
tallar que les obres han de
permetre reparar l'esquerda
de fins a 17 centímetres d'am-
ple entre l'arc i la roca poste-
riors, consolidar tota
l'estructura, netejar-la i il·lu-
minar-la. Tot plegat, podria ser
conseqüència de l'acció de les
empentes produïdes per les

arrels dels arbres que han
anat creixent sobre la part su-
perior del mur i entre les
cases adjacents que donen al
riu. L'alcalde també va expli-
car que el pressupost del pro-
jecte serà de 106.000 euros a
càrrec del consistori, dels
quals 18.000 són una subven-
ció del departament de Cul-
tura de la Generalitat. 

A. Pascual / C. Bonet
AMPOSTA

Recuperen la façana fluvial 
L’Ajuntament restaurarà i consolidarà l’arc gòtic del

tram central de la façana fluvial d’Amposta 
El govern considera el projecte un punt d’inflexió en

la recuperació de la memòria i el patrimoni

El govern farà la
tercera assemblea
municipal el
proper 5 de maig
Serà al pavelló firal a partir de les vuit

del vespre i oberta a tota la ciutadania  

El govern d’Esquerra d’Am-
posta farà el proper 5 de
maig la seua tercera assem-
blea municipal, oberta al
conjunt de la ciutadania.
L’acte tindrà lloc a partir de
les vuit del vespre a l’audi-
tori del pavelló firal. Així ho
va confirmar la regidora de
Joventut i Participació Ciuta-
dana, Júlia Barberà, durant
una entrevista a Canal 21
Ebre. Barberà va insistir que
l’assemblea és oberta a tota
la ciutadania, i que servirà
per presentar els pressupos-
tos municipals i també les
diverses accions que im-
pulsa l’Ajuntament d’Am-
posta, com ara la millora de
la xarxa de pluvials i clave-

gueram. En la mateixa línia,
la regidora va avançar que
Amposta també es planteja
fer pressupostos participa-
tius. Segons Barberà, el pro-
jecte s’està consensuant
amb la resta de grups muni-
cipals i amb les entitats, amb
la previsió que els pressu-
postos participatius es pu-
guin realitzar al final d’any,
per incorporar-los al pressu-
post del 2018. Quant al nou
reglament de participació
ciutadana, Barberà va expli-
car que s’està cuinant a foc
lent i que volen tenir en
compte la participació de la
ciutadania per aprovar un
reglament que buscarà el
consens de tothom. G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’actuació a l’arc
gòtic ha de permetre
reparar una esquerda
de 17 centímetres    

L’Ajuntament invertirà
106.000 euros en el
projecte

Imatge d’arxiu de la segona assemblea. FOTO: M.C.
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M
MONTSIÀ

ACORD AMB ATRÁPALO
L’ESTACIÓ NÀUTICA de La Ràpita
ha signat un acord de comercialització i
promoció amb la plataforma Atrápalo
en el marc de la fira B-Travel. La regidora
de Turisme, Rosa Anglés, va explicar que
l’objectiu és oferir als empresaris que
formen part de l’estació nàutica un ins-
trument molt potent de promoció i co-
mercialització, pel gran nombre de

seguidors que busquen productes a tra-
vés d’ell, aconseguint unes condicions
de promoció i comercialització molt
avantatjoses pel fet d’anar de la mà de
l’Estació Nàutica. En la signatura de l’a-
cord també hi van ser presents el presi-
dent de l’Estació Nàutica, Joan Barberà;
l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós i
representants d’Atrápalo. C.B.

L’Ajuntament de la Ràpita vol
incrementar el nombre de places
d’allotjament al municipi a tra-
vés d’habitatges d’ús turístic.
Actualment a la Ràpita hi ha 200
habitatges d’ús turístic regulats,
el que suposa un total de 1.200
places. Una xifra ja superior a les
900 places d’allotjament hoteler
que hi ha al municipi. Des de
l’Ajuntament assenyalen que
estan treballant per incrementar
el nombre de places hoteleres
però reconeixen que és força di-
fícil. En canvi, es calcula que a la
Ràpita hi ha 4.200 habitatges
buits i molts d’ells es podrien
destinar a ús turístic. L’alcalde,
Josep Caparrós, va explicar que
com a referent turístic, la Ràpita
necessita més places d’allotja-
ment. Amb aquest objectiu, l’A-
juntament ha reduït a 50 euros la
taxa que els propietaris han de
pagar per donar d’alta un habi-
tatge per a ús turístic. Si s’utilitza
un habitatge per ús turístic sense
cap regulació el propietari pot
ser sancionat. 

La Ràpita vol incrementar els
habitatges d’ús turístic
El municipi compta amb 200 habitatges

d’ús turístic regulats amb 1.200 places
Es calcula que hi ha 4.200 habitatges buits i

molts d’ells es podrien destinar a ús turístic

Tot a punt pel
judici per les
agressions
al Mas

Cinta Bonet / ACN
MAS DE BARBERANS

El jutjat penal número 2 de
Tortosa ha fixat pel pròxim
15 de maig la vista contra els
tres acusats d'agredir dos
activistes d'AnimaNaturalis
durant un correbous el pas-
sat mes d'abril de 2016 al
Mas de Barberans.  El judici
arriba després d'un any
d'instrucció de la causa al
Jutjat número 1 d'Amposta i
que les parts hagin presen-
tat els seus respectius escrits
d'acusació i defensa. La fis-
calia demana fins a dos anys
de presó pels tres acusats i
multes de fins a 18.000 euros

pels delictes de coaccions,
danys i lesions; mentre que
l'acusació particular eleva
fins a tres anys la pena de
presó. Els fets es van pro-
duir durant la celebració
d'un correbous al Mas de
Barberans quan les dos acti-
vistes, Aïda Gascón i Yas-
mina Moreno, estaven
enregistrant l'acte taurí. Els
tres acusats, tots membres
d'una mateixa família de
Sant Carles de la Ràpita, les
van insultar i agredir. A
més, també els van sos-
treure i trencar de forma
violenta les càmeres que
duien. Tot plegat va quedar
enregistrar per una grava-
ció que altres activistes de
l'entitat efectuaven des
d'un altre punt de la plaça i
que s'ha convertit en una
de les principals proves de
càrrec. 

ECONOMIA

Arrenca el procés de desplegament de la marca ciutat

L’Ajuntament de La Ràpita ha posat en marxa un
procés col·lectiu de creació per tal d’involucrar la
ciutadania en el desplegament i implementació
de la nova marca ciutat que representa el muni-
cipi. Per fer-ho, s’han distribuït un total de 7.000
postals que tenen dibuixat com a base el semicer-
cle blau representatiu de la badia dels Alfacs, que
és el cor de la nova marca, a partir de la qual els

ciutadans poden dibuixar les diferents submar-
ques adequades per representar les diverses àrees
i regidories municipals. El termini per participar
finalitza el proper divendres 5 de maig. Un cop
feta la preselecció, un jurat escollirà la selecció de-
finitiva dels dissenys gràfics que es transformaran
en les diferents submarques d’aquesta “marca
viva”. C.B.

Una de les participants entregant la seva proposta. / FOTO: AJ. RÀPITA

BOUS

Cinta Bonet
LA RÀPITA

La fiscalia
demana fins a
dos anys de presó
i multes de fins a
18.000 euros
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MONTSIÀ 

El Govern declara
la Galera com a
Punt d’Interès
Artesanal
Es vol reconèixer el patrimoni i la gran

tradició de l’ofici de terrisser al poble 

La Generalitat ha declarat
La Galera com a Punt d’Inte-
rès Artesanal. D’aquesta
manera, es vol reconèixer el
patrimoni i la gran tradició
que té l’ofici de terrisser a La
Galera, que es remunta al
segle XVIII fins a l’actualitat
amb dues nissagues de can-
terers que han estat presents
durant molts d’anys al mu-
nicipi, tot i que a l’actualitat
només resta actiu Cortiella.
Des de fa alguns anys, la Ga-
lera es promociona turística-
ment com a poble terrisser i
compta amb un centre d’in-
terpretació dedicat a la te-
rrissa i als terrissers.
El reconeixement va arribar
a pocs dies de la celebració

de la XXIV Fira de la Te-
rrissa, que un any més ha
portat al poble una vuitan-
tena d’expositors, alguns
d’Aragó i Holanda, la comu-
nitat autònoma i el país con-
vidat en aquesta darrera
edició. L’alcalde de la Ga-
lera, Ramon Muñoz, va des-
tacar que el reconeixement
com a Punt d’Interès Artesa-
nal situa el poble al mapa.
Durant la fira es va poder
adquirir la peça commemo-
rativa de la col·lecció de la
terrissa tradicional de les Te-
rres de l’Ebre, que enguany
va ser el cànter d’aigua. Des
de l’organització apunten
que aquesta és una Fira
única al territori. C.B. 

Una de les parades de la Fira de la Terrissa. FOTO: MANEL CAPELL

Ulldecona ha recuperat part
del mur del tancament de l'as-
sentament de la Ferradura - Els
Castellets amb la darrera cam-
panya d'excavacions, la novena
d'un seguit que van començar
ja fa vuit anys. La principal no-
vetat es troba en el mur de la
part nord-oest de l'assenta-
ment, que s'ha netejat i permet
fer-se una idea de quina és la
planta real. “Es pensaven que
estava perdut i n'han recuperat

un tros”, va explicar l'alcal-
dessa d'Ulldecona, Núria Ven-
tura, que va dir que les
primeres excavacions es van fer
el 1972 i els dibuixos de planta
no eren acurats. “Es pensaven
que era més petit del que en
realitat és. El poblat és més
gran i ja tenen documentat que
es tractava d'un punt de vigi-
lància dels cinc poblats que
formen part de tot el conjunt”,
va afegir.  A més de netejar una
part del mur de tancament,
també s'ha confirmat que hi ha
una seqüència estratigràfica
original que es manté intacta.

Les troballes de materials que
s'han fet fins ara són, sobretot,
“molta ceràmica” i d'altres fets
amb terra crua.  Ventura consi-
dera clau descobrir tot l'assen-
tament i què hi ha darrere per
poder promocionar també
el patrimoni del municipi. A
finals de maig Ulldecona   cele-
brarà les jornades “Patrimo-
nium”, que ja es van celebrar el
2016 al juny. Ara, s'inclourà una
xerrada sobre l'assentament i
una visita guiada a les excava-
cions on s'exposaran totes les
descobertes que s'han fet fins
ara.

C. Bonet
ULLDECONA

Recuperen el mur de la Ferradura
La darrera campanya d’excavacions ha permès

recuperar part del mur de tancament de l’assentament
Durant les jornades “Patrimonium”, a finals de

maig, es podran visitar les darreres excavacions

Equip treballant en la darrera excavació. / Foto: ACN
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TERRA ALTA
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EL PATRIMONI DE LA PEDRA EN SEC
LA TÈCNICA DE la pedra en sec fa
un pas més per ser declarada Patrimoni
Immaterial de la Unesco. Diferents paï-
sos de la conca de la mediterrània en-
capçalada per Xipre, participen en
aquesta candidatura que va iniciar el
seu camí al febrer del 2016. La tècnica
tradicional de la pedra en sec consis-
teix en la construcció de marges o ca-
banes, elements del paisatge rural,

utilitzant només pedra apanyada sense
cap material.  Al municipi de la Fatare-
lla, a la Terra Alta, la fundació El Solà
impulsa la recuperació d'aquestes
construccions i també han participat en
el document presentat a la Unesco. Un
dels margeners de la Fatarella remar-
cava la importància de valorar l'esforç
d'aquells qui han modelat el paisatge
rural. A.P

El monument
franquista,
pendent de
l’enderroc
L'alcaldessa de Vilalba dels
Arcs, Teresa Mariné, va ex-
plicar que algunes de les ac-
tuacions previstes per als
propers dos anys són les
obres del nou centre de dia,
l’acabament de la reforma
del centre cultural i recrea-
tiu Rossinyol, o la rehabilita-
ció d’un antic molí per fer-hi
un centre d’interpretació de
l’oli i un casal d’entitats.
Més imminent és l’enderroc
del monòlit franquista que
està situat a la plaça de la
Vila. Mariné va recordar que
l’Ajuntament ja ha pres la
decisió, i que ara només
depèn que el paleta que ha
de fer l’obra d’enderroc
puga emprendre l’actuació. 
L’Ajuntament ja va anunciar
el passat mes de febrer que
retirarien el monument
sense cap consulta. Tot i que
al 2016 el consistori va dec-
dicir tapar la inscripció d'e-
naltiment al règim feixista i
celebrar una consulta ciuta-
dana sobre el futur del mo-
nument, finalment les traves
administratives per cele-
brar-la els van fer renunciar
a aquesta opció. De fet, el
ple de l’Ajuntament de Vi-
lalba va aprovar per unani-
mitat     desmuntar la creu i
guardar-la fins que pugui
ser museïtzada, complint
amb la Llei de Memòria His-
tòrica.  Mariné afirma que
els fets de la Vilalba dels
Arcs continua sent un tema
delicat a la    població i que,
tot i que no es vol ferir a cap
veí, ja és hora de retirar
el monument franquista. 
G.M. / C.B. 

L’alcaldessa de Vilalba dels
Arcs, Tere Mariné, va afirmar
que la principal preocupació de
l’Ajuntament és aconseguir el
cobrament de tots els diners
que li corresponen per l’activi-
tat dels parcs eòlics. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, Ma-
riné va explicar que actualment
només cobren uns 30.000 euros,
tot i que el conveni estableix
que haurien de cobrar uns
80.000 euros anuals. De fet, va
assenyalar que l’empresa pro-
pietària dels parcs fins i tot va
arribar a reclamar diners a l’A-
juntament. Fa uns mesos, els
ajuntaments de la Fatarella i Vi-
lalba dels Arcs van decidir por-
tar als tribunals l’empresa
portuguesa EDP, propietària
dels parcs eòlics que hi ha als
dos municipis. En el cas de Vi-
lalba, el cànon eòlic del 2011 va
arribar a ser de més de 133.000
euros, però EDP va renegociar
el conveni per rebaixar-lo. En
un segon parc, el conveni fixava
un cànon de 33.600 euros. En
aquest context, Mariné va dei-
xar clar que estan a favor de les
energies renovables, però va re-
clamar justícia per als ajunta-

ments de la Terra Alta. 
De fet, quant al nou cànon eòlic
que reclama l’Associació de
Municipis Eòlics de Catalunya
(AMEC), i que el govern català
ha tombat al Parlament, l’alcal-
dessa va anunciar que hi havia
prevista una reunió per recon-
duir el tema. 

Aturar nous parcs eòlics
En paral·lel, la Diputació de
Tarragona va aprovar una
moció de la CUP per aturar a

Catalunya la construcció de
nous parcs eòlics i consensuar
un nou pla de desenvolupa-
ment de l'energia renovable,
més equilibrat i menys especu-
latiu que l'actual.  Des de Vi-
lalba els Arcs, el diputat de la
CUP a la Diputació de Tarra-
gona, Edgar Fernàndez, va ex-
plicar que reclamen un pla de
desenvolupament energètic
consensuat amb el territori i
amb beneficis “per a tothom”.
En aquest sentit, Fernández va

denunciar que a la Terra Alta o
el Baix Camp els municipis
només han cobrat la irrisòria
xifra del 3% de la facturació que
prometien les empreses i gai-
rebé no s'han generat llocs de
treball per als ciutadans dels
pobles afectats. 

Vilalba reclama els diners de l’eòlica
ENERGIA

L’alcaldessa, Teresa Mariné, ha deixat clar que estan a
favor de les energies renovables, però reclama justícia 

Gustau Moreno
VILALBA DELS ARCS

Alguns dels molins que hi ha a la Terra Alta. // FOTO: CLAUDIO ENA.

Vilalba dels Arcs cobra menys de la meitat del que li
correspon per l’activitat dels parcs eòlics al municipi

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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ERC AL GOVERN DE LA RIBERA 
ERC-AM HA ENTRAT al govern del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, fins
ara format per CiU i la FIC. El ple de l’ens
comarcal va ser l'escenari de l'entrada al
govern dels vuit consellers republicans,
que se sumen als nou de CiU i al de la FIC
per acabar conformant un equip de go-
vern de divuit consellers. Així, només
queda a l'oposició la representant del
grup socialista. Per a la presidenta de

l'ens, Gemma Carim, l’entrada  d’ERC fa
palesos els acords que es van prendre
abans de formar el govern amb la intenció
de treballar plegats pel bé de la Ribera.
Des de la FIC, Josep Maria Buixeda, va dir
que el futur de la Ribera demana tenir un
Consell Comarcal “sòlid”. El portaveu
d'ERC-AM, Francesc Barbero, va remarcar
que l’entrada al govern és fruit de “dos
anys de coneixement i confiança”. C.B.

Acuamed
rescindeix el
contracte de
Flix amb FCC 
L'empresa estatal Acuamed
ha decidit adjudicar les obres
pendents de descontamina-
ció de l'embassament de Flix
a una nova constructora i res-
cindir el contracte de Fo-
mento de Construcciones y
Contratas (FCC). El director
general d’Acuamed, Fran-
cisco Baratech, va detallar
que mentre es concreta la
nova licitació i s'anul·la el
contracte actual “de manera
ordenada i eficient” s'ha fet
una prorroga addicional de
3,5 mesos a FCC. Actualment,
queden pendents de retirar
80.000 metres cúbics de llots
tòxics. Acuamed també pre-
veu que els sobrecostos de
reubicar el material necessari
per a l'extracció dels llots tò-
xics vagi a càrrec de la cons-
tructora i que sigui un procés
d'arbitratge posterior a la in-
vestigació judicial oberta qui
determini les possibles in-
demnitzacions per haver
donat abans d'hora l'obra de
neteja del pantà per acabada.
D’altra banda, Baratech va
assegurar que hi ha pressu-
post per executar totes les 30
obres pendents de les 44 que
inclou el Pla de Restitució Te-
rritorial. En cap cas, va dir,
l'actuació complementària
dels municipis endarrerirà la
descontaminació del pantà,
que podria estar llesta abans
de l'any 2020. C.B.

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, va confir-
mar l'existència de “materials
metàl·lics” en cinc dels punts on
els ajuntaments de Flix i de
Riba-roja d'Ebre havien assen-
yalat que hi podia haver aboca-
ments incontrolats derivats de
l'activitat industrial de la fàbrica
química de Flix. En un sisè
punt, un antic refugi antiaeri, no
s'hi ha trobat res. Quatre d'a-
quests cinc punts són propietat
d'Ercros i el darrer és de titula-
ritat pública. Rull va detallar
que s'han detectat terres altera-
des i elements metàl·lics ente-
rrats, que podrien ser bidons.
Durant aquest dies s’estan com-
pletant les prospeccions geofí-
siques amb nous sondejos en
profunditat per determinar la
naturalesa i l'origen dels resi-
dus. Amb els resultats dels nous
sondejos, la comissió d'experts
haurà de fixar “l'estratègia i el
full de ruta” per descontaminar
els terrenys afectats. Rull també
va remarcar que es treballa per-
què “no quedi ni una espurna
de dubte” d’allò que hi ha en
els punts assenyalats per diver-
sos extreballadors d’Ercros. 

L'alcalde de Flix, Marc Mur, va
qualificar els resultats de les
primeres prospeccions com una
“mala notícia” per al municipi
ja que és negatiu tenir terrenys
municipals contaminats. “Te-
níem elements prou contrastats
perquè calgués una atenció
acurada.  Aquests indicis es

confirmen i els fa seus l'Agència
de Residus de Catalunya i la
conselleria de Territori i Soste-
nibilitat”, va apuntar. Mur va
defensar que “l'objectiu final i
comú” de totes les parts és que
Flix acabi sent “un lloc net , des-
contaminat i on es pugui viure i
treballar en perfectes condi-

cions per la salut i el medi am-
bient".” 

Més materials metàl·lics i terres alterades
ERCROS I EL PANTÀ DE FLIX

La comissió d'experts haurà de fixar “l'estratègia i el
full de ruta” per descontaminar els terrenys afectats

Cinta Bonet
FLIX

El conseller Rull i la secretària de Medi Ambient, Marta Subirà, a la Comissió per a la Sostenibilitat. // FOTO: ACN

El conseller Rull confirma l'existència de “materials
metàl·lics” en els punts on se sospitaven abocaments 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L'empresa FALCK SCI, espe-
cialitzada en la formació en
emergències, adquirirà uns
terrenys del polígon indus-
trial del Molló, a la Ribera
d'Ebre, propietat de l’Incasòl.
Serà la primera empresa que
s’instal·larà a aquest polígon.
L'alcalde de Tivissa, Jordi
Jardí, que ha participat en les
negociacions per a la
instal·lació de l’empresa, va
agrair la “bona predisposi-

ció” de l'Incasòl per oferir a
l'empresa unes condicions
especials i molt favorables
per fer possible que al Molló
hi hagi activitat. FALCK, que
tenia previst instal·lar a Ascó
un centre de formació de
Bombers, ha escollit final-
ment el polígon industrial del
Molló per ubicar-hi un centre
on s'impartirà formació espe-
cialitzada tant a bombers pro-
fessionals i voluntaris com als
diferents sectors professio-
nals d'emergències. L'empla-
çament estratègic del
polígon, pròxim a la petro-

química de Tarragona i les
nuclears, i les bones condi-
cions per adquirir els te-
rrenys han decantat la
balança. Jardí va afirmar que
és una instal·lació de futur.
També va recordar la seva
aposta per la diversificació
econòmica, la compatibilitat
d’activitats productives i la
industrialització de la Ribera
d’Ebre. 
Des de fa poques setmanes,
el polígon industrial del
Molló disposa ja de l'energia
elèctrica suficient per desen-
volupar activitats industrials.

En concret, Endesa va con-
nectar una nova línia d'ali-
mentació del polígon a la
xarxa de distribució perquè
s'hi disposi dels 10 mega-
watts de potència. Ubicat
entre els termes de Móra la
Nova i Tivissa, té onze hectà-
rees de sòl distribuïdes en
dotze parcel·les destinades a
indústria gran i mitjana.  

C. Bonet
TIVISSA

Primera implantació al Molló
Es tracta d’una empresa especialitzada en formació

en emergències a bombers i altres professionals
L’emplaçament estratègic del polígon ha

convençut l’empresa FALCK SCI per instal·lar-s’hi

Alcaldes de l'R15
fan front comú
per “frenar” el
desmantellament
Reclamen horaris coherents, més

inversió i el manteniment de les estacions    

Els alcaldes de setze munici-
pis de la línia ferroviària R15,
entre les Borges del Camp i
Casp es van reunir a Móra la
Nova per posar en marxa un
front institucional que doni
suport a les demandes de mi-
llora per a la línia de trens
nord de les Terres de l'Ebre,
el sud del Camp de Tarra-
gona i el Baix Aragó que fa
temps reivindica la Plata-
forma Trens Dignes. Recla-
men horaris coherents, el
manteniment de les esta-
cions i més inversió. Els al-
caldes van consensuar un
document que volen traslla-
dar al subdelegat del govern
espanyol a Tarragona, Jordi
Sierra.  També a Adif. De fet,

el passat 19 d’abril, l’alcalde
de Móra la Nova, Francesc
Xavier Moliné, va poder tras-
lladar al president d'Adif,
Juan Bravo, i al director gene-
ral de Desenvolupament de
Negoci Corporatiu, Miquel
Nieto, les reivindicacions
pels dèficits de la línia ferro-
viària R15. Moliné va qualifi-
car la reunió de “profitosa” i
va remarcar que alguns dels
dèficits de l'R15 que es van
exposar als responsables de
l'empresa estatal els van sor-
prendre “perquè els desco-
neixien”. Segons Moliné,
Adif té previst invertir en Ro-
dalies i en cap cas, preveu
desmantellar la línia, com
sospiten els alcaldes.  C.B. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’empresa adquirirà
uns terrenys del
polígon del Molló,
propietat de l’Incasòl

El polígon té dotze
parcel·les destinades a
indústria gran i mitjana

Imatge de la reunió dels alcaldes de l’R15. FOTO: M.M.
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PASQUA DE RÈCORD AL CASTELL DEL PAPA LUNA
PENÍSCOLA i el Castell del Papa Luna
han acomiadat la Setmana Santa amb
unes xifres de rècord que el consoliden
com “el millor aparador cultural de Cas-
telló” en paraules de l’alcalde de la Ciutat
en el Mar, Andrés Martínez. Així les coses,
pel castell han passat més d’11.300 visites
en els cinc dies centrals de les vacances de
Setmana Santa. Aquesta xifra suposa uns
ingressos de més de 42.000 euros.

L’alcalde i vicepresident de la Diputació
també ha remarcat que “aquestes xifres
ens animen a seguir treballant per assolir
la xifra dels 300.000 visitants anuals”, un
cop el 2016 es va tancar a només 37 en-
trades d’aquest número.
El govern provincial ha dotat de més de
mig milió d’euros a la millora i renovació
de diferents espais del museu i l’adequa-
ció del far com a centre de visitants. A.P.

L'Hotel Roca de Vinaròs ha estat
denunciat per la Fundació Cata-
lana amb Síndrome de Down per
negar-se a allotjar un grup de 10
persones. En un comunicat, la
Fundació ha acusat l'hotel de dis-
criminar-los a causa de la seva
discapacitat cancel·lant la reserva
hores abans de l'arribada, el pas-
sat 13 d'abril. Quan el grup va in-
tentar fer el registre d'entrada i
l'Hotel va dir-los que no hi havia
cap reserva al seu nom.
La Fundació afirma que tenien
una reserva feta des del 28 de fe-
brer a través de l'agència de viat-
ges Travelfast de Madrid. En
posar-se en contacte amb l'agèn-
cia, i aquesta amb el touropera-
dor amb qui s'havia pactat el
viatge, BedsOnline, aquest va in-
formar que la nit anterior, la di-
recció de l'hotel va enviar un
correu cancel·lant la reserva per
tractar-se de clients "minusvà-
lids". Aquest correu no ha estat
inclòs en la denúncia davant els
Mossos d'Esquadra perquè Bed-
sOnline no l'ha facilitat per qües-

tions de confidencialitat.
Cop d’Ull s'ha posat en contacte
amb l'agència Travelfast i ha parlat
amb el seu gerent, Ismael Ma-
ganto, qui ha assegurat que aquest
és el primer cop en quinze anys
que ocorre un cas com aquest. L'a-
gència va aconseguir oferir una al-
ternativa a l'entitat al Gran Hotel
Las Fuentes d'Alcossebre.

Pel que fa a l'Hotel Roca de Vina-
ròs, silenci per part del director de
l'hotel. El personal de l’establiment
amb qui ha parlat Cop d’Ull tam-
poc ha volgut facilitar el nom del
director ni entrar en detalls més
enllà de dir que tot va ser un ma-
lentès i que la recepció no podia
saber si es tractava de persones
amb Síndrome de Down.

Per la seva part, la Fundació as-
segura en el comunicat que el
tracte de l'hotel no "va ser l'ade-
quat", no els van voler donar cap
explicació ni facilitar-los el full de
reclamacions, i que aquest és un
cas clar de discriminació que
vulnera la Convenció Internacio-
nal dels Drets de les Persones
amb Discapacitat. 

Denuncien l'Hotel Roca per anul·lar
la reserva d'un grup de discapacitats
L’hotel hauria anul·lat la reserva hores abans

de l’arribada del grup amb Síndrome de Down
La direcció de l’establiment diu que ha

estat un malentés per un excés de reserves

Diners per
garantir la
liquiditat

L'Ajuntament de Benicarló
rebrà una aportació de 221.000
euros del Fons de Cooperació
Municipal que ha posat en
marxa la Generalitat per tal de
garantir la suficiència finan-
cera de les entitats locals i po-
tenciar la seua autonomia. La
Diputació, per la seua banda,
aportarà 150.000 euros en el
marc del pla Castelló 135.
El Fons de Cooperació Muni-
cipal que ha posat en marxa la
Generalitat en virtut del com-
pliment de l'Estatut d'Auto-
nomia i de la Llei de règim
local de la Comunitat Valen-
ciana suposarà per a Beni-
carló una aportació de 221.000
euros.
Aquesta aportació, que es cal-
cula en funció de criteris de
població, té com a objectiu
promoure l'equilibri econò-
mic dels ens locals de la Co-
munitat Valenciana i la
realització interna del principi
de solidaritat, per tal de contri-
buir a fer que els diferents nu-
clis i entitats de població
compten amb la dotació ade-
quada per a la prestació dels
serveis de competència local.
D'altra banda, la Diputació de
Castelló ha aprovat el pla d'in-
versió municipalista Castelló
135 que suposarà per a Beni-
carló una aportació de 150.000
euros, dels quals 19.132 euros,
seran per a despesa corrent
que es destinarà al finança-
ment de serveis. La resta,
130.868 euros, s'invertiran en
les obres de millora i condicio-
nament de la plaça de l'Esta-
ció, que es completaran amb
una aportació de l'Ajunta-
ment de 49.119 euros.  A.P.

VINARÒS

Albert Pascual
VINARÒS

Hotel Roca de Vinaròs. FOTO: CANAL 21 EBRE.

BENICARLÓ
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L’escriptora xertolina Fran-
cesca Aliern va tornar a ser
l’autora més venuda a les Te-
rres de l’Ebre aquest Sant
Jordi amb la seua darrera
novel·la, “Negre estalzí”.
També van destacar el roque-
tenc Ramon Miravall amb el
seu darrer llibre sobre la Gue-
rra Civil a Tortosa, o Montse-
rrat Boldú amb la proposta
infantil “El gripau Estanislau”.
Altres publicacions destacades
d'autors van ser “Sense Cadà-
ver”, de la periodista Fàtima
Llambrich; “La vida darrere de
l'aparador”, de Jesús Maria
Tibau; “Li deien Lola”, de Pilar
Romera, i el recull fotogràfic
“Terres de l'Ebre i Mata-
rranya”, de Vicent Pellicer. Pel
que fa a les novetats d'autors
de fora del territori, Xavier
Bosch, Pilar Rahola, Rafel
Nadal, Jaume Cabré i Sílvia
Soler es van situar entre els
més venuts en llengua cata-
lana a les Terres de l'Ebre,
mentre que Fernando Aram-
buru, Javier Cercas i Carlos
Ruiz Zafón van encapçalar el
rànquing de vendes en llen-
gua castellana.

L’escriptora xertolina va ser l’autora més venuda a l’Ebre amb la novel·la “Negre estalzí”

C U LT U RA

C
CREU DE SANT JORDI PER SERRET

Francesca Aliern, torna a
triomfar per Sant Jordi

SANT JORDI

AMB IL·LUSIÓ I SORPRESA. Així
va rebre Octavi Serret la notícia sobre la
distinció amb la Creu de Sant Jordi al
seu emblemàtic negoci, la llibreria
Serret. En declaracions a Canal 21 Ebre,
Serret va afirmar que aquest reconeixe-
ment per part de la Generalitat dóna
forces per continuar amb la tasca de
preservar i difondre els valors de la cul-

tura i la llengua catalana. I és que la lli-
breria és una referència al Matarranya i
a les Terres de l’Ebre per la intensa acti-
vitat cultural que desplega, en un terri-
tori de cruïlla de cultures. El llibreter
també va explicar que des de que es va
conèixer aquesta distinció el passat 11
d’abril, la llibreria havia incrementat l’a-
fluència de lectors.  S.A.

LA CATEDRAL de Tortosa,
pesant i imponent, majes-
tuosa, ara oberta al riu mostra
la seva magnificència, testi-
moni en pedra de la potència
de la ciutat durant l'edat mit-
jana i el Renaixement. Una de
les seves parts més intrigants i
misterioses és el claustre. De
forma trapezoïdal, en desco-
neixem encara la data de la
seva construcció, tot i que
sabem que en època romànica
ja n'existia un. Durant l’edat
mitjana va fer de distribuïdor
dels diferents espais de servei
a la canònica: el menjador, el
refetor, la sala capitular. Fou
emprat per a la celebració dels
consells municipals i per a l'e-
lecció dels procuradors de la
ciutat.

SORPRÈN  la seva forma, fruit
de les modificacions realitza-
des per alinear la nova seu gò-
tica i, posteriorment,  la
construcció la capella de la
Verge de la Cinta, magnífic
exemple d'arquitectura, escul-
tura i pintura d’estil barroc al
país. Auster i fred en decora-
ció, destaquem la làpida dels
tres estaments de Tortosa: el
religiós, el militar i el civil, re-
presentant de la ciutat; remi-
niscències de l'antiga seu del
segle XII tals com els capitells
que decoren la porta d'accés al
jardí, que representen escenes
de la infantesa i  la Passió de
Jesucrist; làpides funeràries
que daten entre el segle XII i
XVI, encastades als murs. Però
el que més sobta són un parell
de columnes  encastades prop
de la làpida dels tres esta-
ments; columnes fetes, entre
altres materials de pòrfir ver-
mell i marbre verd, materials
que probablement daten d'è-
poca romana, i formarien part
de l'antiga seu romànica. 

Del claustre de
la catedral 

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

1
PINZELLADA DE TORTOSA

C. Bonet / M. Gavaldà
TORTOSA

Llibreters i floristes al carrer Sant Blai de Tortosa el dia de Sant Jordi. // FOTOS: MANEL CAPELL.Llibreters i floristes al carrer Sant Blai de Tortosa el dia de Sant Jordi. // FOTOS: MANEL CAPELL.
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Llibreters i floristes al carrer Sant Blai de Tortosa el dia de Sant Jordi. // FOTOS: MANEL CAPELL.Llibreters i floristes al carrer Sant Blai de Tortosa el dia de Sant Jordi. // FOTOS: MANEL CAPELL.

CULTURA 

Diada d’èxit en diumenge
Aquest va ser un Sant Jordi atípic, pel fet de caure en diu-
menge, que en un principi no cridava a l’optimisme però que
finalment va ser tot un èxit. Des de ben d’hora els carrers es
van omplir de parades i de gent amb moltes ganes de viure
aquest Sant Jordi.  El bon temps que va fer durant tot el dia
va ajudar a que les vendes fossin molt bones. El centre de
Tortosa va ser un no parar de gent durant tot el dia i tant lli-
breters com floristes es van mostrar molt satisfets per les
vendes. A Amposta, des de ben d’hora, l’activitat es va con-
trar al recinte del Castell.
A Gandesa van destacar que aquesta havia estat una cam-
panya més extensa i que la gent s’havia dispersat una mi-
queta més pel fet de caure en diumenge.
A Móra d’Ebre també va sert moltíssima la gent que va sortir
als carrers a gaudir del bon temps i del Sant Jordi. 
Sigui un diumenge o entre setmana la Diada de Sant Jordi
ens va deixatr una gran quantitat d’imatges on els llibres i
les roses han estat un any més les protagonistes. 

Sumar i xalar són dos dels
verbs que procuro conjugar
quan organitzo activitats cultu-
rals. Trencar barreres, fer més
propers els llibres i els seus au-
tors, col·laborar, conèixer-se,
estimar. Amb aquest ànim, Ri-
cardo Gascón, llavors presi-
dent de l’AMPA del més antic
dels instituts de Tortosa, im-
pulsà el 2014 un esmorzar de
Sant Jordi per a agafar forces
alimentícies i anímiques de
cara a la diada del llibre i la
rosa. I amb aquesta idea
també, fa un any i mig, vaig
idear les trobades periòdiques
d’amants de la cultura (crea-
dors i usuaris) dels diLLUMs
d’arts al forn, el primer dilluns
de cada mes. Fruit d’aquestes
dues il·lusions, dissabte, 22
d’abril, va tenir lloc la IV Tro-
badad’escriptors de les Terres
de l’Ebre, amb un esmorzar i
un dinar al Forn de la Canonja,
que va reunir una cinquantena
d’autors (no tan sols literaris)
arribats, no tan sols de Tortosa,
sinó de tots els punts cardinals
(l’Ametlla de Mar, Amposta,
l’Aldea, Deltebre, Alcanar,
Arnes, Jesús, Campredó, Go-
dall, Móra d’Ebre, Vilafranca
dels Ports, Falset…), gràcies a
la col·laboració d’Òmnium
Cultural i l’Ajuntament de Tor-
tosa. L’ambient és distès, les
tertúlies petites s’intercalen,
amb el violí de fons d’Òscar
Olagaray, autors novells con-
genien amb els més veterans,
vells amics brinden i es donen
forces, suren complicitats entre
el sol agraït d’abril, brollen
projectes, idees, i, sobretot,
emocions.
Cal destacar la presència, sem-
pre enginyosa i alegre, de Ma-
nuel Pérez Bonfill, que rep un
quadre amb el seu retrat de
mans de l’autor, Agustí Forner.
Per simbolitzar l’intercanvi i la
suma d’idees, es sorteja una
panera amb obres aportades
pels propis participants, amb
un final màgic força propici
per a un conte. Per a l’elecció
del número que definirà la
persona guanyadora, ens
posem en mans del més petit
de la trobada, un xiquet que tot
just camina que, sota l’atenció
de tots els presents i amb deli-
cada tendresa, posa el dit sobre
una de les cartes. I qui s’em-
portà el lot de llibres és son
pare, l’escriptor Fèlix Edo que,
hores més tard, recordarà que
un dels seus besavis va ser
mag. La màgia dels llibres, la
màgia de la vida. J. TIBAU

IV Trobada
d’escriptors de les
Terres de l’Ebre:
sumar, xalar

Des de ben d’hora al recinte del Castell d’Amposta hi va haver molt ambient. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.Des de ben d’hora al recinte del Castell d’Amposta hi va haver molt ambient. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.
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Un desconegut retaule barroc
de les santes Càndia i Còrdula
tornarà a la catedral de Tortosa
totalment restaurant per l’Es-
cola d’Art de la Diputació. Es
tracta d’una gran obra de fusta,
de 5 metres d’amplada per 7
d’alçada, que ha estat oculta
durant dècades després de des-
muntar-la i guardar-la en 33
fragments. La ciutadania ja va
poder veure'n un fragment en
l'exposició “Or i color al segle
XVII”, que es va dur a terme a
l'Escola d'Art i Disseny de la
Diputació després de la recupe-
ració del retaule, però ara s’ex-
posarà de manera íntegra a la
catedral i amb caràcter perma-
nent. El president de la Diputa-
ció de Tarragona, Josep Poblet,
recordava que la restauració del
retaule va suposar 40.000 hores
de feina. El retaule es va enca-

rregar el 1668 i va ser construït
el 1671, però se’n desconeix
l’autoria. El que sí se sap és que
és el més antic del set que con-
formen el conjunt barroc de la
catedral, i també que és l’únic
exemple de barroc classicista de
les Terres de l’Ebre. Poblet va
destacar que una inversió de

30.000 euros permetrà que una
peça tant emblemàtica com és
aquest retaule es pugui veure
de nou a la catedral. El retaule
lluirà en una capella de l’absis i
es preveu que d’aquí tres mesos
ja hi estigui instal·lat.  La pri-
mera ubicació del retaule fou a
la capella del claustre anome-

nada de santa Càndia. Al segle
XIX quan es construeix l’actual
capella del Santíssim, les cape-
lles del claustre desapareixen i
el retaule de les copatrones es
trasllada a una capella absidal.
Després es va desmuntar i
guardar a les dependències de
la catedral. 

Cinta Bonet
TORTOSA

ART

El retaule de les santes Càndia
i Còrdula tornarà a la Catedral

Un dels fragments del retaule de les santes Càndia i Còrdula. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

Un total de 98 produccions
de dotze països diferents
(Espanya, Itàlia, Portugal,
Gran Bretanya, Alemanya,
Eslovènia, Brasil. Perú,
Mèxic, Estats Units, Taiwan
i Índia) participaran en la
competició oficial de la pri-
mera edició del festival te-
rres Catalunya –
International Eco&Tourism
Film Festival que se cele-
brarà a Tortosa del 31 de
maig al 3 de juny. D’aques-
tes produccions audiovi-
suals 69 són films turístics,
22 documentals i 7 films
corporatius. “Creiem que
per ser la primera edició
del festival la participació
ha estat molt important i
els projectes que s’han pre-
sentat tenen un alt nivell
qualitatiu”, apuntava Santi
Valldepérez, director d’a-
quest certamen que acaba
d’obtenir el reconeixement
de la plataforma Europe for
Festivals-Festivals for Eu-
rope (EFFE) com el Delte-
bre Dansa o la Fira del
Teatre de Tàrrega. De fet, és
l’únic que sobre aquesta
temàtica es celebra a Cata-
lunya i l’Estat espanyol. Es
repartiran uns quaranta
premis amb el trofeu del
festival: una olivera de
pauma. C.B.

100 films de 12
països pel festival
Eco&Tourism

CINEMA

El Museu de les Terres de
l’Ebre realitzarà aquest
2017 39 exposicions arreu
del territori. A banda, el
consorci també realitzarà
una trentena d’activitats
tècniques, la gestió dels
equipaments de la xarxa
Ebre, Natura & Cultura o
l’elaboració de quatre pro-
jectes museístics, entre
d’altres. Entre les exposi-
cions per aquest 2017, des-
taquen “Quan la ribera no
tenia amo” o “La Unió Fil-
harmònica; 100 anys de
música, cultura i societat”.
El director del Museu,
Àlex Farnós, va afirmar
que el volum d’activitats
realitzades l’any passat
confirma que aquest és un
“ens consolidat”. S.A.

El Museu de
l’Ebre farà 39
exposicions

ACTIVITATS

Dins del programa estable
d’exposicions temporals al
Museu de Tortosa, aquest pas-
sat mes d’abril es va inaugu-
rar “Formes d’un anhel”. La
mostra presenta obra inèdita
de l’artista Miquel Paton, pin-

tor tortosí que ha desenvolu-
pat i consolidat un llenguatge
propi, vinculat al territori. El
mateix Paton explicava que la
seva pintura té com a resso-
nància el paisatge alhora que
parla d’espais culturitzats.
També assenyalava que
aquesta obra inèdita plàstica-
ment lliga amb el moviment
d’avantguarda però també

amb la cultura gòtica i romà-
nica. La comissària de l’expo-
sició Núria Gil va destacar la
dimensionalitat de l’exposició
i el fet que l’autor hagi fet les
obres tenint en compte l’espai
on es visualitzarien.
La regidora de Cultura de Tor-
tosa, Dolors Queralt, assenya-
lava que exposicions  com la
de Paton posaven de manifest

que el Museu de Tortosa és un
equipament de primer nivell.
L’exposició es podrà veure
fins al 21 de maig.

Cinta Bonet
TORTOSA

PINTURA

Miquel Paton exposa “Formes
d’un anhel” al Museu de Tortosa

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç



cop d’ull Maig  2017 // 29

A
A G E N D A

US RECOMANEM
IX FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA

Del 19 al 21 de maig

Entre mantons i faldetes, entre carros i cavalls, entre cants
i ballades, i amb la mateixa il·lusió que el primer any, se ce-
lebra la Festa del Mercat a la Plaça. Un escenari ple de re-
cords entranyables i d'il·lusions compartides que, per uns
dies, reviuen i homenatgen a tota aquella gent que van fer
possible, amb el seu esforç i passió, que la gent conegue
les arrels i els valors de la ciutat d’Amposta.

Menja i beu

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

La Ràpita
'Delta' de Carme Cruelles i
Llorenç Marín
Fins el 14 de maig
Lloc: Museu de la Mar de l’Ebre

Amposta
‘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 

Tortosa
‘'Formes d'un anhel' de
Miquel Paton
Fins el 21 de maig
Lloc: Museu de Tortosa

Gandesa
'Abans-d'ahir' d'Andreu
Caralt
Fins el 7 de juliol
Lloc: Centre d'Estudis de la Batalla
de l'Ebre

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

Espectacles

La Ràpita
V Jornades
Gastronòmiques
de l’Escamarlà

Teatre

Tortosa
‘Infàmia’
Divendres, 12 de maig - 22h

Teatre Auditori Felip Pedrell - de 20 a 25 euros

A l'Eva Dolç li ha caigut un tros de món al damunt i està le-
sionada. I les ferides que ha patit per la caiguda fereixen
també dos individus tendres que encara no són del tot cons-
cients del camí que han pres: la Sara i l'Aleix, dos intèrprets
que semblen condemnats a patir l'emergència de ser perpè-
tuament actors «emergents». I, enmig d'un combat ferotge
que farà entrar en crisi les vocacions de tots tres, apareixerà
en Toni, astut i mefistofèlic, i els posarà en solfa.

Fins el 7 de maig

Xerrades

Amposta
'Pobresa i exclusió social. Per
què els homes són més po-
bres que les dones?' a càrrec
del Dr. Francesc Valls
Fonayet
Dijous, 25 de maig
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre
Hora: 19:30h.

Tortosa
Usos i percepcions lingüís-
tics de la joventut', a càrrec
de Joan Pujolar, professor de
la UOC
Dijous, 25 de maig
Lloc: Campus Terres de l’Ebre
Hora: 8h.

Tortosa
'L'endrapasomnis'
Diumenge, 14 de maig
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Hora: 12 h.
Preu: 3 euros

Amposta
'La cort del faraó'
Dilluns, 22 de maig
Lloc: La Lira Ampostina
Hora: 17:30h. i 19:30h.
Preu: 6 euros

La Sénia
Séniafest
Divendres, 5 de maig
Escola Jaume I
Hora: 23:30h.
Més info: www.lasenia.cat

Espectacles

Amposta
Ploramiques - Companyia L’Estaquirot
Dissabte, 6 de maig - 18h

La Lira Ampostina - 5 euros socis i 6 euros no socis

Tots coneixem els ploramiques, són els nens que ploren, ron-
dinen i fan marranades. Però hi ha uns personatges que pot-
ser no els coneixeu: els APROFITS. Sempre estan contents i
s’aprofiten de tot.

Exposicions

Tortosa
Circ 'inTarsi' de la
companyia 'eia'
Dissabte, 10 de juny
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Hora: 20h.

Cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Esca-
marlà, on els restaurants del col·lectiu de Cuina La Ràpita-
Delta de l'Ebre prepararan menús especials on aquest
crustaci serà l'absolut protagonista. 

Música

Restaurants col·laboradors 

Arts

Santa Bàrbara
XXVI Jornades
Culturals de
Santa Bàrbara

Fins el 21 de maig

Tot un programa d'activitats que combina els actes més tra-
dicionals amb aquells més singulars i exclusius, on les enti-
tats municipals hi tenen molt a veure. Exposicions,
actuacions musicals, tallers, xerrades i festes, entre altres. 

Més info:
www.santabarbara.cat

Tortosa
Drum'n'Jam Festival
Dissabte, 13 de maig
Lloc: Pavelló firal
Hora: de 12h. a 6h.
Més info: 
www.facebook.com/DrumnjamFest

La Ràpita
L'hora del Vermouth Musical
al Mercat
Dissabte, 6 de maig
Lloc: Mercat Municipal
(Espai gastronòmic)
Hora: 11:30h.

MúsicaMenjar i beure
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BÀSQUET ADAPTAT A TORTOSA
LA LLIGA CATALANA de bàsquet
adaptat va celebrar la segona jornada con-
centrada al pavelló del Temple amb els tres
equips que en formen part.
El primer partit el van disputar el Bamesad
de Vinaròs, amb jugadors ebrencs, i el Gra-
nollers, un partit molt igualat. El resultat
al final dels dos primers quarts era de 8 a
12 a favor de l'equip visitant, una diferèn-

cia que ja no va poder remuntar el Bame-
sad que va perdre per 25 a 19.
El segon partit el van jugar el Granollers i
l'Hospitalet, on el gran nivell del club de l'-
Hospitalet es va imposar sobre el Grano-
llers amb un resultat de 56 a 20.
Al darrer partit van jugar el Bamesad amb l'-
Hospitalet de Llobregat on els barcelonins
van guanyar amb facilitat per 15 a 52. A.P.  

MARATÓ DE LA FAGEDA

El Camp d'Esports de la Sénia
va tornar a ser el centre neu-
ràlgic de la Marató de la Fa-
geda, que enguany ha arribat
en format de Mitja Marató a
banda de la clàssica Pujada a
Pallerols. L'organització d'a-
questa prova que forma part
del Circuit de Curses per
Muntanya de les Terres de l'E-
bre així ho va decidir de cara a
preparar una millor prova el
pròxim any. Tot i coincidir amb
la festa del llibre i la rosa, Sant
Jordi, els esportistes van gau-
dir igualment d'un matí d'es-
ports amb un temps que
acompanyava.
Des de l'Ajuntament de la
Sénia, el seu alcalde, Joan
Moisés, volia destacar la qua-
litat d'aquesta marató i tot el
que suposa de cara a l'impacte
turístic del municipi, ja que els
corredors poden gaudir dels
encants de la fageda més me-
ridional de la península Ibè-
rica en aquesta cursa. De la
mateixa manera, curses com la
de la Fageda són un important
atractiu turístic per a la Sénia.
A la prova van participar més
de 250 corredors, que van
poder recórrer els camins i

senderes del terme ascendint
fins als Tres Castells des d'on
es pot veure tota la plana, i des
d'aquest punt fins a la Carras-
queta o la Font de Pallerol
completant la meitat del reco-
rregut i tornant cap al poble
on Lluisma Mas del BTT
Montbike Amposta guanyaria
la prova en parar el crono en
1:29:31. El va seguir de molt
prop Lhoussain Abaghad de la
UEC Tortosa a només 19 se-

gons de diferència. El podi el
va completar Pol Vilà, del Club
Esportiu l'Areny, que arribava
després d'1:32:03
Pel que fa a la categoria feme-
nina, Gemma Colomé va ser la
primera noia a acabar el reco-
rregut en 1:52:33. La van seguir
Sandra Burgués de les Borges
Trail i Paula Espinach de l'A.D.
Maestrazgo a un i sis minuts
de distància respectivament.
Amb aquesta cursa acabada, la

general del Circuit Ebrenc de
Curses per Muntanya està li-
derat per Eva Cris Llobet i
Lluisma Mas, tots del Mont-
bike Amposta lideren la prova
amb 510 i 416 punts respecti-
vament. Al calendari encara li
queden tres proves, al maig la
Panxampla d'Alfara de Carles,
i la Cursa de la UEC Tortosa, i
a meitat juny tancarà el circuit
la novena Duextrem Lo Coll
Llarg d'Amposta. 

Lluisma Mas i Gemma Colomé
són els reis de la Fageda
Albert Pascual
LA SÉNIA

Sortida de la Marató de la Fageda. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA

6 i 7 de maig
3a Ultra Trail Estels del
Sud. Arnes

Diumenge 7 de maig
Marató Popular
Vinaròs

Diumenge 14 de maig
8a Cursa Panxampla
Alfara de Carles

Diumenge 21 de maig
Running Series
10.000 del Perelló

Diumenge 28 de maig
Curses per muntanya
17a Cursa UEC Tortosa

AGENDA
ESPORTIVA

Un any més i ja en van quatre,
la Penya Oriol Romeu d'Ull-
decona organitza el campus
de futbol assistit pel mateix
jugador faldut que milita al
Southampton de la Premier
League anglesa. L'Oriol
Romeu Experience són unes
jornades destinades als més
menuts de la casa que durant
una setmana podran gaudir
d'entrenaments, competi-
cions i activitats d'oci amb el
mateix futbolista i altres es-
portistes d'elit. Enguany l'O-
riol Romeu Experience anirà
una mica més enllà de l'es-
port i també ensenyarà als xi-
quets sobre nutrició i
apicultura. La bona convivèn-
cia tornarà a estar molt pre-
sent en aquesta quarta edició
del campus. A dos mesos per
a l'inici del campus, que serà
del 26 de juny al 2 d'abril hi
han inscrits uns 20 xiquets del
total de 50 que és el màxim
previst. En tot cas i en funció
de la resposta de pares i fills,
es podrà ampliar el número
de places d'aquesta experièn-
cia.  A.P.

Campus
Oriol Romeu
Experience 

FUTBOL
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Els passats 8 i 9 d’abril es va cele-
brar al llac Piediluco (centre d'I-
tàlia) la 30a regata internacional
de seleccions nacionals 'Memo-
rial Paolo d'Aloja', on ha partici-
pat la Selecció Espanyola sots 23.
Sis remers de les Terres de l'Ebre
han estat convocats, aconseguint
un total de quatre de les sis me-
dalles espanyoles. A més, també
ha participat l'ampostí David Mo-
rales com a entrenador de l'equip
femení.
Precisament les noies del bot del
4 sense amb Victòria Cid (Club
Nàutic Amposta) han aconseguit
la plata en dos ocasions, tant en la
jornada de dissabte com en la de
diumenge, a només dos segons
de l'embarcació italiana.
Totalment ebrenca ha estat la me-
dalla de bronze al 4 sense masculí
amb un bot format per Antonio
Delgado i Yago Gavilán (Club

Nàutic Amposta) i Rubén Garcia
i Ismael Rifi (Club Rem Tortosa).
Aquesta regata ha estat molt in-
tensa i finalment els ebrencs s'han

vist superats per poques dècimes
pel bot italià en una prova guan-
yada per Romania.
Finalment, Roger Folqué del Club

Rem Tortosa ha acabat en quarta
posició competint al 4 scull en
una regata guanyada de manera
clara per l'equip lituà.  

Albert Pascual
TORTOSA

REM

Destacada participació de remers
ebrencs al llac Piediluco

Equip del 4 sense timoner femení.  // FOTO: CEDIDA

ESPORTS 

La seu del Consell Comarcal
del Montsià ha estat l'espai
de reunió per a la ponència
de presentació del nou Codi
de l'Esport que impulsa la
Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya.
Després d'haver presentat el
document davant la Genera-
litat, el president de la UFEC,
Gerard Esteva, explicava a les
entitats esportives de les Te-
rres de l'Ebre el nou codi
amb tres objectius clars: La
transició absoluta de les enti-
tats cap al dret privat i la cre-
ació d'una Unió d'Esports,
una entitat paraigua repre-
sentativa del sector, que exe-
cutaria polítiques amb plena
autonomia. Dotar les llicèn-
cies esportives de naturalesa
administrativa i aplicar polí-
tiques al model de partena-
riat públic/privat, i establir
un sistema de finançament
autònom.
De fet, el finançament de les
entitats esportives és un
dels punts que més expecta-
ció genera. Aquesta nova
llei seguiria el model aplicat
a països com Suècia on es
recapta a partir de la taxa de
loteries.
La proposta de nova llei de
l'esport passarà pel ple del
Parlament a partir del mes
de setembre.  A.P.

Presentat el
Codi de l’Esport
Català a Amposta

UFEC

Tercera Transrabosenca de
la Torre de l'Espanyol on
més de 300 bikers van dis-
putar el dia de Sant Jordi
aquesta cursa que forma
part de la Xallenger BTT Te-
rres de l'Ebre. 
Els primers ciclistes a com-
pletar el circuit curt van ser
Javi Galán del Maxi Bike,
que va fer els 22 kilòmetres
en 1:03:03, i el podi en dones
va ser per a l'Asconenca Eva
Sans amb 1:24:11.
Pel que fa al recorregut
llarg de 42 kilòmetres, Pau
Marzà va liderar la prova
amb 1:51:43 i Arantxa Sal-
vadó va ser la primera dona
a travessar la línia de meta
amb 2:28:21, tots dos de l'e-
quip Mega Bici-Revista
l'Olivé.  A.P.

Marzà i Salvadó
guanyen la
Transrabosenca

BTT

Per sisè any consecutiu el
Consell Esportiu del Baix Ebre
ha organitzat la Diada Polies-
portiva en el marc del Dia
Mundial de l'Activitat Física
celebrat el 6 d’abril.
Més de 800 alumnes de sisè

de primària i primer d'ESO
de 19 centres educatius de la
comarca es van reunir al Pa-
velló de Remolins de Tortosa
on van poder provar l'oferta
esportiva que ofereix el terri-
tori gràcies a la implicació de
les moltes associacions es-
portives del territori.
La jornada busca anar una
mica més enllà de la simple

pràctica de fer esport. Portar
una vida saludable, amb
una bona alimentació, i la
formació en valors són ob-
jectius molt importants per
l'administració.
Així les coses, des de les mo-
dalitats més tradicionals com
les bitlles, fins a d'altres més
populars com el minibàsquet,
mini handbol, o també el fut-

bol, rem i judo, s'han pogut
practicar durant tot un matí
gràcies a la col·laboració i
l'empeny de diverses entitats
esportives de Tortosa, els
graus universitaris i cicles for-
matius d'esports que es fan al
Campus Terres de l'Ebre de la
URV i l'institut de Tecnificació
d'Amposta, i també per l'ad-
ministració territorial. 

Albert Pascual/Sílvia Alarcón
TORTOSA

ESPORT BASE

800 escolars participen a la
Diada Poliesportiva del Baix Ebre
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Restaurant Lo Llaüt

Lo Llaüt, un restaurant de referència 
al gust de tots els paladars

10 anys de Lo Llaüt restaurant

El 2 de febrer de 2007 obria portes Lo
Llaüt, un restaurant amb projecció que
ofereix tot tipus de possibilitats.
En un espai privilegiat amb capacitat
per 230 persones, el restaurant acull la
celebració de bodes, comunions o
aquells esdeveniments tan especials
que reuneixen un gran nombre de co-
mensals. 

La cuina mediterrània, com a plats es-
trella els arrossos i peixos de proximi-
tat i km.0 és la base de la seva cuina.
Destaca l’arròs de galeres, però sense
oblidar l’arròs en llamàntol o acompan-
yat de carxofes i cloïsses. El restaurant
ofereix un ventall ampli de menús: del
dia, de dissabte a migdia, menú ‘eco’, de
picadetes, ‘lo llaüt’ o el selecte. Fins i
tot un menú de degustació oriental, per
als que volen tastar els sabors i textu-
res d’aquesta cuina. A banda d’aquests
menús, Lo Llaüt també ofereix menús
personalitzats, per complir amb els
desitjos dels seus clients.

Un altre dels plats forts de Lo Llaüt és
el càtering, que dóna servei a la Comu-
nitat Valenciana, l’Aragó i Catalunya.

Per tot això, aquest espai respon sem-
pre a les demandes dels seus clients.
No ho dubtis, i visita lo Llaüt!

Ramon Rodríguez
Ramon Rodríguez és el responsable del
restaurant Lo Llaüt. Rodríguez explica que
va decidir posar el nom d’aquest emblemà-
tic vaixell al seu negoci en reconeixement
a un familiar llaguter que va salvar moltes
vides durant una riuada. D’aquesta manera,
també es vol posar en valor aquesta embar-
cació que navegaba a l’Ebre i que, com el
restaurant, sempre continua endavant. 

Tortosa

càpsulescomercials

Restaurant Lo Llaüt
Carrer Comerç núm. 41 de Tortosa - 977500223
http://www.llaut.es/
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"A mi m'agrada
una escena on surt
el meu pare que fa
de romà quan
fuetegen Jesús"

P
PETITS ARTISTES

LA PASSIÓ DE VILALBA
EL DIVÍ MESTRE de  Vilalba dels Arcs participa activa-
ment en la representació de la Passió. Quasi tots els xi-
quets i xiquetes de l'escola tenen un paper. A les noies
els agraden les escenes més tranquil·les, en canvi els xics
prefereixen la sang i el fetge també típics de les repre-
sentacions dels últims dies de Jesús. Amb tot, aquesta
escola tan activa en tot el que té a veure amb el seu
poble gaudeix explicant a Petits Artistes les escenes més
impactants i els moments més emocionants d'aquesta

festa tan important de la Setmana Santa a les Terres de
l'Ebre i que aplega a tanta gent vinguda d'altres pobles
del voltant.

“Rut Sans
"L’escena que més m’agrada és la del Diu-
menge de Rams perquè representa quan co-
mença la nova llei, la llei que ens permet ser
nosaltres"

"M'agrada l'es-
cena on rebem a
Jesús amb les
palmes. Jo actuo
des d'un balcó
on tirem flors a

la cavalcada"

2 PINZELLADES

Edgar Brú

Iris Descarrega

"A mi m'agrada
l'últim sopar on
es veu a Jesús
repartir el pa i el
vi entre els apòs-
tols, és una es-
cena molt apassionant"

"Jo no actuo a la
Passió però m'a-
grada anar a
veure les para-
detes que fiquen
pel carrer on puc

comprar llibretes, arracades o ac-
cessoris"

Martí Sampé

Júlia Busom

"La meva escena
preferida de la
Passió és quan
pengen Jesús a la
creu. Hi ha per-
sones que plo-
ren"

"A mi m'agrada
l'escena de Pons
Pilat perquè re-
presenta la preo-
cupació, la
injustícia, i el vic-

timisme. Els meus tiets són els ac-
tors"

Rubèn Ferrer

Esther Estupiñá

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“A mi m’agrada
l’escena de Jesús
portant la creu
cap al calvari du-
rant la nit del Di-
jous Sant, és molt
emocionant”

Laia Alcoverro
“Si he de triar
una escena, la
que més m’a-
grada és quan
Jesús solta els co-
loms perquè sig-
nifica pau i llibertat”

Anna Aguas
“Jo actuo a una
de les primeres
escenes quan
Jesús entra a Vi-
lalba dalt del ruc
a la processó del
Diumenge de Rams”

Sergi Urgell
“El que més m’a-
grada de la Passió
és actuar amb les
meves amigues i
veure el poble ple
de gent i parades
per comprar coses!”

Anna Ferrer

“M’agrada molt la Passió, especialment l’escena
on crucifiquen Jesús, és molt emocionant veure
quan el pengen a la creu i surt molt bé!”

Marc Sánchez »

»

»
"A mi m’agrada l’escena dels leprosos perquè
cada any faig el paper i m’ho passo molt bé
amb tots els amics que actuem a la Passió de
Vilalba"

Arnau Sampé
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P
LA COLLITA DE LA CIRERA

LA COLLITA DE LES varietats
més primerenques de cirera ha co-
mençat a la comarca de la Ribera
d’Ebre. Així, els productors han ini-
ciat la recol·lecció de varietats com
la Burlat o la Nimba, algunes de les
més populars a la comarca. La co-
llita ha començat amb optimisme
gràcies a la climatologia de l’hivern
i a la floració durant aquesta pri-

mavera. Pel que fa als possibles
danys provocats per la fauna cine-
gètica, el director territorial d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca a les
Terres de l’Ebre, Francesc Grau, ha
apuntat que el Departament treba-
lla per evitar-los en la col·laboració
dels caçadors. Es preveu que la
campanya duri fins al proper mes
de juliol. S.A.PAGESIA

NOVA CAMPANYA

Arrenca la campanya de l'a-
rròs al delta de l'Ebre. Primer
es va soltar l’aigua per la xarxa
de regadiu i els arrossars de
l'hemidelta dret de l'Ebre, i
després va ser el torn de l'es-
querre. La campanya comença
amb els ulls del sector posats
en l'evolució i l'efectivitat de
la sembra en sec. És, admeten,
la gran esperança per poder
lluitar de forma efectiva con-
tra la plaga del caragol ma-
çana i, al mateix temps,
mantenir la productivitat dels
camps sense experimentar
grans pèrdues. Dels resultats
d'aquesta campanya, on es
preveu que la tècnica s'esten-
gui a unes 2.000 hectàrees i en
tipus de terreny on no encara
no s'ha testat, en pot depen-
dre la seva viabilitat i expan-
sió futures. “Pot ser una bona
eina per a la lluita i contra el
caragol i molt ecològica. En-
guany s'ha fet a altres llocs del
Delta, amb més llims i també
sorrencs. Ara podrem fer-ne
una valoració adequada", va
certificar el responsable de
Sectors Agrícoles d'Unió de
Pagesos, Rafel Verdiell. El fra-
càs d'alguns dels instruments

assajats per lluitar contra la
plaga –com la inundació amb
aigua del mar-, la gran des-
pesa que suposen els tracta-
ments més utilitzats
–l'aplicació de saponines pot
costar fins a 100 euros per
hectàrea- en paral·lel al seu

avanç per tot el Delta deixa en
un segon terme un possible
rendiment lleugerament infe-
rior d'aquest mètode. “El ca-
ragol es va fent cada cop més
resistent al fred i la salinitat.
Què acabarà passant és una
incògnita”, adverteix. La pre-

visió és iniciar la sembra
aquest mes de maig.  

L’aigua inunda els arrossars 
Arrenca la campanya de l’arròs al delta de

l’Ebre amb la solta d’aigua pels regadius
El sector té els ulls posats en l’evolució i

l’efectivitat de la sembra en sec als camps

L’aigua corre per una de les sèquies de reg de l’hemidelta esquerre. // FOTO: ACN.

Cinta Bonet / ACN
DELTEBRE

Destinen 2’2
milions a
incorporar
81 joves al
camp

C. Bonet
HORTA DE SANT JOAN

El departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació va concedir l’any
passat 14 milions d’euros en
subvencions a 497 joves que
havien sol·licitat ajuts per
incorporar-se a l'activitat
agrària en la convocatòria
del Contracte Global d'Ex-
plotació del 2016.  El febrer

passat es van resoldre 342
expedients favorables fins a
esgotar el pressupost dispo-
nible, de 9'89 milions. Ara,
en haver ampliat el pressu-
post, s’han resolt ajuts per a
155 nous titulars d’explota-
ció, amb 4'12 milions més.
Per àmbits territorials, a l’E-
bre es van concedir 81 ajuts
a joves per valor de 2’2 mi-
lions d’euros. Des del Go-
vern es considera que
aquest ajut és un instru-
ment “cabdal” per afavorir
el relleu generacional i la
modernització del sector
agrari. L'ajut per a la pri-
mera instal·lació de joves
agricultors i agricultores de
la convocatòria 2016 està in-
clòs en el Programa de Des-
envolupament Rural  (PDR)
2014-2020 i cofinançat pel
Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural. 

AJUTS 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Es considera un
ajut “cabdal” pel
relleu generacional

Fins a 497 joves s’han
beneficiat dels ajuts
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

JORNADES DE L’ESCAMARLÀ 
Un total d’onze restaurants de Sant Carles
de la Ràpita participen en les jornades gas-
tronòmiques de l’escamarlà, que tenen lloc
del 22 d’abril al 7 de maig. El tret de sortida
es va donar amb la celebració del Vermut de
l’escamarlà al pavelló firal. La regidora de
Turisme de la Ràpita, Rosa Anglès, va des-
tacar que des de l’Ajuntament, al costat de
productors i restauradors, continuen apos-
tant per la promoció dels productes i la cuina

de proximitat. En la mateixa línia s’hi va pro-
nunciar la presidenta del Col·lectiu de Cuina
de la Ràpita-Delta de l’Ebre, Imma Bòria.
Per la seua banda, el secretari de la Confraria
Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balagué,
va voler explicar durant la presentació les di-
ficultats amb què es troben per tirar enda-
vant la iniciativa, ja que en els darrers anys
les captures d’aquests crustaci han dismi-
nuït i el preu s’ha incrementat.  C.B.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Dessalem el bacallà. L’hem de rentar
molt bé i el deixem en remull uns 30
minuts abans de preparar l’amanida.
2. Tallem a trossets molt petits la ceba i
la deixem una bona estona remullada
amb vinagre.
3. Escorrem la ceba amb la mà i la fre-
guem una mica.
4. Trossegem l'ou, la taronja i esquei-
xem finament el bacallà.
5. Muntem l'amanida. La "reguem"

amb oli d'oliva Verge Extra i la deco-
rem amb una mica de julivert.
6. Repartim les olives negres o el paté
d’oliva negra.

Més receptes al bloc 

La Cuina de l’Olga.

Amanida de
taronja i bacallà

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Comença el bon
temps, encara tenim
taronges ben dolces
als arbres i 
comencen a venir de
gust les amanides.
Potser encara tenim
algun ou dur per la
nevera que decorava
alguna mona
tradicional i no
sabem què fer-ne.
L’amanida que avui
us proposo la podeu
presentar com més
us agradi, en plat, en
gotet o en copa!
Trieu!”

“

• Taronja
• Bacallà esqueixat
• Ceba
• Ou dur
• Olives negres o paté 
d’oliva negra

• Oli d’oliva
• Julivert

INGREDIENTS: 

Ingredients

• 1 llauna de sardines amb oli
• 1/2 ceba
• 1 tros de formatge cremós 
• 1 culleradeta de pebre roig 
dolc

• 2 o 3 torrades de pa de page ̀s
• Oli d’oliva
• Unes quantes gotes de
tabasco

• Una mica de sal

Paté
de sardines

Elaboració

Tritureu en una batedora
les sardines, la ceba i el
formatge, fins aconseguir
una pasta cremosa.
Poseu-la en un bol i afe-
giu-li la sal, el pebre roig,
l’oli i el tabasco.
Deixeu-la reposar uns mi-
nuts.
Prepareu les torrades del
pa de pagès, prèviament
torrat, per anar posant el
paté al damunt.
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Els treballadors de l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre han
anunciat una mobilització el
proper 13 de maig per recla-
mar inversions que garantei-
xin la qualitat assistencial del
centre. José Manuel Domín-
guez, membre del comitè
d’empresa de l’Hospital de
Móra d’Ebre ha fet una crida a
la mobilització de la ciutada-
nia i dels representants polí-
tics per “sumar tots junts”.
Aquesta convocatòria arriba
uns dies després de l’anunci
sobre la nova gestió de l’hos-
pital de Reus, assumida per la
Generalitat. Fins ara, el centre
compartia la gestió amb l’hos-
pital de Móra d’Ebre, a càrrec
de Gecohsa, l’empresa muni-
cipal que va desviar 4 milions
d’euros de l’hospital ebrenc al
de Sant Joan de Reus. En
aquest sentit, Domínguez es
va mostrar a “l’expectativa”
pel futur de la gestió de l’hos-
pital de Móra. La mobilització
s’iniciarà al pont d’Arcades de
Móra d’Ebre i es preveu que

arribi fins a l’hospital. L’al-
calde de Móra d’Ebre, Joan
Piñol, ja ha anunciat l’assis-
tència del consistori a la mobi-
lització i ha defensat el nou
model de l’hospital de Reus.

Canvis de gestió
També l’alcalde de Tortosa, Fe-
rran Bel,  ha defensat que els
canvis de gestió, a l'Hospital
Santa Creu de Jesús i la Clí-
nica Terres de l'Ebre, que es
derivaran de l'entrada de la
Generalitat en el consorci que
gestiona el deficitari Hospital
Sant Joan de Reus, han de ser
una “oportunitat” per crear
un sistema de gestió hospita-
lària en clau territorial. Creu
que és el moment de ser “ago-
sarats” i plantejar un sistema
de gestió hospitalària a nivell
de les Terres de l'Ebre, un
model assistencial “específic”
per al territori i la seva parti-
cular “massa crítica”, que res
té a veure amb la del Camp de
Tarragona. 

Pública i transparent
En aquesta línia, la UGT de
les Terres de l’Ebre va avançar
que donarà suport a la creació

d’un nou ens públic per ges-
tionar els hospitals del terri-
tori, però amb la condició que
el nou organisme siga trans-
parent i que no suposi cap so-
brecost. El secretari general
de la UGT al territori, Valentí
Marín, també va recordar que
caldrà garantir la continuïtat

del personal que ara està tre-
ballant en centres que no de-
penen directament de Salut, i
que no són funcionaris. Marín
va afegir que els treballadors
de l’ICS i els de la resta d’hos-
pitals de l’Ebre hauran de se-
guir amb les mateixes
condicions, ja que ara no hi ha

grans diferències salarials
entre uns i altres, gràcies a la
feina dels sindicats. 

URGÈNCIES

El sistema remot d'atenció do-
miciliària per a les urgències
s'implanta aquest any a l'Ebre.
Els usuaris que no tenen accés
als CAP podran trucar al 061
perquè els professionals del
CatSalut Respon decideixin si
la urgència requereix atenció
del metge a domicili o l'activa-
ció dels serveis d'ambulància
del SEM.  C.B.

Sistema remot
d’atenció

Els treballadors han penjat cartells a l’interior de l’hospital de Móra d’Ebre. // FOTO: S.A.

S
S A L U T

ATENCIÓ A LA SOLEDAT NO VOLGUDA
CREU ROJA Tortosa ha fet un balanç
molt positiu de les activitats i projectes
realitzats durant el 2016 tant pel que fa
la infància com a la immigració o la gent
gran. Un dels projectes que més s’ha po-
tenciat en els darrers anys és el Sempre
Acompanyats, un programa comunitari
d’atenció i suport a les persones amb so-
ledat no volguda a la ciutat de Tortosa o

en risc de patir-la. Durant el 2016 es van
atendre 32 persones. La referent del pro-
grama de Creu Roja, Mina Valls, va
explicar que a partir d’un treball comu-
nitari s’intenta tornar a vincular a la per-
sona gran amb la societat. La detecció
de les persones grans amb situació de
soledat no volguda es realitza des del
serveis socials municipals. C.B.

Mobilització dels treballadors de
l’Hospital de Móra d’Ebre el 13-M 

HOSPITALS

Valentí Marin (UGT) demana una xarxa d’hospitals
pública i transparent per a les Terres de l’Ebre

Reclamen inversions que garanteixin la qualitat
assistencial del centre arran la nova gestió a Reus

Sílvia Alarcón
MÓRA D’EBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

TE’N RECORDES d’aquells besos in-
tensos, que ens donàvem tu i jo? Besos
que encenien la flama del desig, on els
segons es feien interminables (a vega-
des fins i tot algun minut)? Moments
on els llavis es barrejaven i  les llen-
gües s'entrellaçaven? Moments on les
mans recorrien el cos de l'altre i els
ulls es tancaven per gaudir més inten-
sament? Moments on el temps s’atu-
rava i el món desapareixia? Moments
on sols existíem tu jo al voltant d’un
bes? On són aquells besos apassio-
nats? És possible que al llegir aquestes
paraules et vingui de gust tornar a fer
un bes d’aquests, ¿oi? Però amb les ru-
tines, el descuit i els anys de relació,
potser has deixat que els besos  amb la
teva parella, hagin desaparegut o sim-
plement hagin quedat arraconats a una
acció fugaç, de poca importància, per
acompanyar paraules quotidianes com
un “bon dia ” o un “adéu”.

ELS BESOS APASSIONATS tenen
molts avantatges per a la relació en pa-
rella. Són una bona manera d’encen-
dre el desig i caldejar l'ambient. La
llengua i els llavis són molt sensibles
al tacte, per aquest motiu una estimu-
lació adequada, pot encendre la passió

i desencadenar l'acció. No hi ha una
recepta màgica, ni és una cosa que
s'ensenyi a les escoles. Malgrat haver-
ho vist en moltes pel·lícules milers de
vegades, la veritat és que no vénen
malament algunes pistes que ens
ajudin a fer un bon bes apassionat
(l'anomenat bes francès), que desperti
i mantingui encesa la guspira del
desig.

HUMITEJAR ELS LLAVIS. Els llavis
secs no es mouen bé. És millor tenir-
los humits perquè es mouran i llisca-
ran amb més suavitat. 
INCLINAR EL CAP. Una lleu inclinació
del cap a un costat evitarà la trobada
nas amb nas i permetrà donar un bes
amb més facilitat i amb més "profun-
ditat". Intenta evitar inclinar el cap al
mateix costat que la teva parella.
TANCAR ELS ULLS. Una vegada els
llavis es trobin, tanca els ulls per gau-
dir més intensament del moment.
RITME. Cal anar de menys a més. Co-
mençat amb besos  petits i a poc a poc
pujar la intensitat. La llengua és molt
sensible, així que el simple fet de tocar
la llengua de la teva parella serà molt
plaent i estimulant per als dos. Tracta
de variar el ritme durant el bes, perquè

sigui més espontani i imprevisible.
PER TOT EL COS. El sentit del tacte no
només es troba en els llavis. Besar el
clatell, el coll i fins i tot el front de la
teva parella, ajuden a avivar la flama
del desig.
NO ACABAR DE COP. Fes-ho amb
una carícia o amb una mirada. I sobre-
tot has de gaudir, perquè un bes ha de
ser un moment de desconnexió, de
plaer i diversió.
FES-HO DIFERENT. Per no caure en
rutines, afegeix varietat i barreja coses.
Per exemple mossegar el llavi de forma
suau; llança una petita mossegada al
llavi inferior de la teva parella cada
vegada que se separin per respirar (vés
amb compte de no fer-li mal). Llengua
contra llengua; no es tracta d'una
lluita, sinó d’entortolligar les dues
llengües amb  moviments circulars. 

BESAR ÉS UNA meravellosa addicció
a la qual val la pena enganxar-se. No hi
ha res més estimulant que un bon bes
apassionat i inesperat, perquè són el
principi de tot i un ingredient
fonamental perquè el desig es dispari.
És cosa nostra i de la nostra parella,
poder mantenir encesa l'espurna del
desig gràcies als besos apassionats.

On són aquells besos apassionats?

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

FORMACIÓ

Tortosa va acollir la XXIX Tro-
bada Gastroenterològica de les
Comarques Catalanes. El cap
del servei d’Aparell Digestiu,
el doctor Josep J.Giné va des-
tacar l’augment del càncer en
tot el tracte digestiu i l’èxit del
programa de cribatge de càn-
cer de còlon a l’Ebre, tot i els
recursos més limitats que els
grans hospitals.  M.G.

Jornada sobre
l’aparell digestiu

REORGANITZACIÓ

El CAP del Temple millora
l’accessibilitat per reduir cues 

FUNDACIÓ PERE MATA

Suport a les persones
amb trastorns mentals

La Fundació Pere Mata, a tra-
vés del Programa de Suport a
l’Autonomia a la Pròpia Llar,
ajuda un centenar de persones
amb trastorns mentals i que
viuen soles a fer una vida nor-
mal. Ho fan col·laborant en les
seves activitats diàries, tant a la
llar com amb la comunitat. La
Sandra fa nou anys que parti-
cipa en el Programa de Suport
a l’Autonomia a la Pròpia Llar

de la Fundació Pere Mata. En
aquest temps, ha tingut al seu
costat durant 10 hores a la set-
mana un orientador que l’ha
ajudat en tasques ben diverses.
Com la Sandra, l’Ignasi també
rep l’ajuda d’un treballador so-
cial des de fa 3 anys. L’Ignasi,
que viu tot sol, assegura estar
encantat amb aquest servei.
Aquest servei va començar el
2008 acompanyant 16 persones
i actualment han passat a aten-
dre’n més de 100 amb un
equip format per 30 professio-
nals.

S. Alarcón
TORTOSA

El CAP del Temple ha instau-
rat diversos canvis en la seva
organització per millorar l’ac-
cessibilitat als professionals
sanitaris, reduir les cues i
adaptar-se a les necessitats
de la població. Així, s’ha ins-
tal·lat una pantalla electrò-
nica a l’entrada del centre per
tal que l’usuari puguin pro-

gramar les seves visites o im-
primir la recepta electrònica o
els justificants de la visita. La
directora de l’Àrea Bàsica Tor-
tosa Est, Núria Beguer, va ex-
plicar que també es vol
potenciar el correu electrònic
com a mitjà de comunicació
entre usuaris i professionals a
través de l’aplicació La Meva
Salut. Un altre dels canvis
significatius que s’han im-
plantat és l’increment del
nombre de vistes disponibles

al dia amb cita prèvia, que es
pot demanar presencialment
al CAP El Temple o bé al telè-
fon 933268901. Amb aquestes
mesures es volen resoldre les
problemàtiques detectades ja
que molts usuaris havien de
fer cua a l’exterior del centre
cada matí per tal de poder de-
manar visita al seu metge o
infermera. Des de Movem
Tortosa es considera que
aquestes mesures són “total-
ment insuficients”. 

Cinta Bonet
TORTOSA
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FIRES

D I V ER S

D
EMPRESES SIMULADES a l’Institut de l’Ebre

ELS ALUMNES de l’Institut de l’E-
bre van participar el 4 d’abril passat en
un Meeting Point, al costat d’alumnes
d’instituts d’Eslovènia, Suècia, Txè-
quia, Àustria i València. Va ser en el
marc del projecte internacional Eras-
mus Student Entrepreneurship in Eu-
rope. La trobada va suposar un
intercanvi comercial en què l’alumnat,

a partir d’empreses simulades, van
compartit feines i experiències. Així, al
pati del centre les empreses simulades
van exposar als estands els seus pro-
ductes, tot promocionant la seva
venda, intercanviant coneixements i
realitzant tasques de negociació de
l’entorn comercial. I tot plegat, amb
l’ús de la llengua anglesa. C.B.

La recuperació econòmica també
es reflectirà a la 73a fira Expoebre,
que enguany se celebrarà del 28
d’abril a l’1 de maig. La Fira Multi-
sectorial de les Terres de l’Ebre  in-
crementa en més d’una quinzena
el nombre d’expositors fins arribar
als 180. A més, i més enllà dels es-
pais de turisme, artesania o Ebre-
ambient, la principal novetat
d’enguany és la creació de l’espai
Nuvis. El regidor de Promoció
Econòmica i Fires, Emili Lehmann,
va explicar que es tracta d’un espai
diferenciat de 140 metres quadrats,
en què empreses del sector s’uni-
ran perquè els visitants interessats
puguin trobar tot allò que els inte-
ressa per al seu casament. 
Lehmann també va voler destacar
l’increment de la superfície expo-
sitiva del sector de l’automoció, un

dels més emblemàtics i tradiconals
de la fira Expoebre. Després d’any
difícils a causa de la crisi econò-
mica, enguany es destinaran més
de 4.000 metres quadrats a aquest
sector. Segons Lehmann, és una de
les superfícies expositives d’auto-
moció més gran que ha tingut Ex-
poebre.
De la mateixa manera, també
s’han programat activitats que
interactuen amb els visitants, com
ara tallers, demostracions i xerra-
des. Una altra de les novetats és la
diada castellera que se celebrarà
diumenge, 30 d’abril, al migdia,
amb les colles de Tortosa, els Xi-
quets d’Alcover i els Minyons de
l’Arboç. L’entrada a l’Expoebre
continua sent gratuïta. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Expoebre incorpora un espai de nuvis
A banda de la nova illa dedicada al món dels casaments,

també creix la superfície expositiva d’automoció

La fira multisectorial de Tortosa incrementa en més
d’una quinzena el nombre d’expositors, fins als 180

L’Expoebre d’enguany tindrà una illa dedicada al nou espai Nuvis. // FOTO: GUSTAU MORENO.

TECNOLOGIA

Acer presenta els ultrabooks Swift 7
per Jaume Querol

El fabricant líder de microinformàtica Acer ens sor-
prèn amb la presentació de la nova sèrie d’ultrabooks
Swift 7, els equips més fins mai creats fins la data,
amb menys d’1 centímetre de gruix.
Amb un espectacular i elegant cos de metall color
daurat i una tapa superior de color negre mat, el fa-
bricant taiwanès demostra que no ha escatimat recur-
sos per presentar-nos un equip increïblement

ultralleuger i amb impecables acabats, que se situa en
la gamma “top” del fabricant, i que donarà un fort cop
sobre la taula als rivals de la competència.
Quant a les seves característiques principals, ens tro-
bem amb una espectacular pantalla de 13’3” d’alta re-
solució FullHD (1920x1080), tipus IPS, que ens
garanteix uns nivells de color i de contrast de màxima
qualitat. Un altre element comú a tota la nova gamma
és el seu teclat tipus membrana, d’agradable tacte i
prou resolutiu. Això sí, li notem en falta que no és re-
troil·luminat, característica que podem trobar de sèrie
en equips similars de la competència. També remar-
quem l’alta precisió del “touchpad”, totalment sensi-
ble a gestos, i amb una precisió que ens farà oblidar
la necessitat de treballar amb el típic ratolí conven-
cional.
Seguint la moda recent, Acer exclou els connectors
USB convencionals per substituir-los per 2 tipus “C”
3.0 totalment reversibles. Juntament a aquests con-
nectors trobarem una sortida d’auriculars convencio-

nals de 3’5mm. Amb això ja no tindrem cap connector
més en banda, i és que no es pot tenir tot, si tenim en
compte que parlem d’un equip súper fi i lleuger.
Pel que fa a les diferents configuracions, trobarem un
“model base” amb processador Intel® Core™ i5-7Y54
(2c, 4t) fins a 3.2GHz, 8Gb RAM, 256Gb SSD, 13.3" LED
FullHD 1920x1080 IPS, Intel HD Graphics 615, 2x USB-
C, WiFi-ac, BT i Webcam, funcionant tot el sistema,
com no, sota l’exitós Microsoft Windows 10. Una altra
configuració superior estarà disponible en breu, total-
ment igual, excepte el processador del sistema, que
serà un Intel iCore 7-6500U, òbviament més potent.
Finalment, ressaltem també la bona autonomia que
ens ofereix aquesta nova gamma Swift d’Acer, ja que
ens ofereix al voltant de 8 hores de treball per cà-
rrega, que és suficient per cobrir una jornada diària
de treball. Els nous Acer Swift 7 estan ja disponibles
a uns preus que parteixen de 1.199€ en el model i5 i
el model i7 apareixerà en breu, a un preu encara per
determinar.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Nines Casadó i Sergi Arnau,
veïns de Tortosa, han estat la
primera parella de les Terres de
l’Ebre en inscriure’s al Registre
de parelles estable de Cata-
lunya, que s’ha posat en marxa
aquest mes d’abril. Amb nou
anys de convivència i un fill en
comú, la parella complia amb
tots els requisits per inscriure’s
al nou registre, que consideren
una bona manera per donar co-
bertura legal a la seva relació.
De fet, la parella va explicar que
també han fet el pas endavant
pensant en donar una major co-
bertura al seu fill Oriol. 
La directora dels Serveis Terri-
torials de Justícia a les Terres de
l’Ebre, Montserrat Ingla, va as-
senyalar que la inscripció en
aquest registre és un dels requi-
sits perquè les parelles tinguin
dret a la pensió de viduïtat, en-
cara que no estiguin casades. 
La inscripció en aquest registre
és gratuïta. El formulari per a la
sol·licitud presencial es pot des-

carregar per internet i presentar
la documentació a la seu del
Departament de Justícia a les
Terres de l’Ebre, situat al carrer
Santa Anna de Tortosa. 

DIVERS 
SOCIETAT

Nines i Sergi, els primers
ebrencs al Registre de 
Parelles Estables
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

Els trens centren
58 denúncies de
l’APP de consum 

Nines Casadó i Sergi Arnau, amb el seu fill Oriol.  // FOTO: M.V.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La Generalitat va posar en
marxa al gener una nova aplica-
ció mòbil, a través de la qual els
usuaris de Rodalies de Cata-
lunya poden denunciar les inci-
dències que pateixen. En quatre
mesos, les línies R15 i R16 acu-
mulen 58 denúncies, la majoria
d'aquestes pels retards que pa-
teixen els usuaris. Segons ha
explicat la directora de l'Agèn-
cia Catalan del Consum, Mont-
serrat Ribera, les denúncies a
l'R16 són 46, entre els mesos de
gener i abril; mentre que les de
l'R15 en són 12. A més dels re-

tards, el motiu d'aquestes de-
núncies està també relacionat
amb l'equipament o amb la
manca d'informació de l'opera-
dora davant alguna incidència. 
Ribera també va detallat que al
2016 es van presentar 856 recla-
macions, un 16% menys que el
2015, fet que ha atribuït a que el
consumidor cada cop està més
informat i sap que primer ha de
reclamar a l’empresa. La majo-
ria de reclamacions són per
temes relacionats amb les tele-
comunicacions i internet. 
Durant el 2016 les consultes van
créixer un 5,27% i es van resol-
dre 519 conflictes de consum
per la via de la medicació i es
van acordar 56 laudes. 

Cinta Bonet
TORTOSA



U
ÚLT IMA

LOS GAMBUSINS

Comença la 
temporada de bous a
les Terres de l’Ebre

Acaben les obres del
pla parcial Temple Sud
de Tortosa, on obrirà un
AKI i un Esclat-Bon Preu

L’auditoria de 
l’Ajuntament de 
Deltebre confirma un
desajust de 4 milions 

Amposta reubicarà a
l’Hospital Comarcal el
treballador que portava
34 anys a l’Ajuntament

Francesca Aliern
torna a triomfar per
Sant Jordi a l’Ebre

Comença la 
campanya de l’arròs al
Delta amb la inundació 

Els treballadors de 
l’hospital de Móra 
d’Ebre es manifesten
per més inversions

Expoebre arriba a la
73 edició amb més 
automoció i un espai
per als nuvis
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com
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