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P DESINFLAR O NO UN GLOBUS
EL MINISTRE d'Energia, Álvaro
Nadal, ha volgut aferrar-se al símil del
globus inflat per explicar la decisió del
govern de l’Estat de no desmantellar el
magatzem del Castor. En concret, Nadal
compara les instal·lacions amb un glo-
bus inflat pel gas, que té unes “parets”
inestabilitzades, i que podria veure's al-
terat sísmicament tant per la injecció

com per l'extracció de gas. Una compa-
ració que li ha costat alguna crítica de la
plataforma del Sénia, que creu que no
caldria traure el gas matalàs, sinó sim-
plement segellar els pous del Castor. A
preguntes del senador republicà Miquel
Aubà, el ministre també va titllar el pro-
jecte Castor de “faraònic i innecessari”,
però per atacar el PSOE. G.M.PORTADA

Aubà (ERC): ‘El
Castor va ser un
despropòsit des
del minut zero’

El grup de Compromís, amb
el suport d’ERC, Podemos i el
PDeCAT, ha demanat al Senat
la creació d’una comissió
d’investigació pel cas Castor.
El desencadenant ha estat la
difusió de l’informe del MIT,
però també la publicació de
diverses informacions que
apunten a possibles irregula-
ritats en el procediment de
contractació del projecte a la
mateixa ACS, per part de la
concessionària Escal UGS.
Aquests grups consideren
que cal revisar, investigar i es-
tudiar tot el procés d’estudi,
licitació i execució del pro-
jecte. Així, el senador d’ERC
per Tarragona, el gandesà Mi-
quel Aubà, va explicar que cal
“investigar, determinar i de-
purar les responsabilitats d'a-
quells que van autoritzar,
tramitar, gestionar i aprovar la
posada en funcionament del
Castor; un projecte nefast tant
des del punt de vista econò-
mic com mediambiental”. En
aquest sentit, considera que
“tant socialistes com populars
han de donar explicacions”
per un projecte que “des del
minut zero ha estat un des-
propòsit, basat en un seguit
d’irregularitats per beneficiar
els de sempre, i a sobre, sense
tenir en compte els avisos rei-
terats del territori”. “La ciuta-
dania mereix una explicació
transparent i creïble, i més
encara si hem de pagar de la
nostra butxaca la factura d’a-
quest nyap”, va sentenciar.
Aubà va recordar que ERC ha
demanat també la comparei-
xença al Senat del ministre
Álvaro Nadal. G.M.

El govern espanyol ha descartat
desmantellar el magatzem de gas
Castor. Així ho ha decidit després
de rebre els informes tècnics que
fa tres anys va encarregar al pres-
tigiós Massachussetts Institute of
Technolgy (MIT), després que
durant la tardor del 2013 la injec-
ció de gas matalàs al magatzem
submarí va provocar més d’un
miler de terratrèmols a la costa
de l’Ebre i del Baix Maestrat. Se-
gons la lectura que fa el govern
de l’Estat d’aquest informe, l’e-
ventual represa de les operacions
al magatzem o el seu desmante-
llament suposaria un “risc ele-
vat” de terratrèmols. Així, els
experts conclouen que la injecció
de gas natural va desestabilitzar
la falla d'Amposta i altres ramifi-
cacions, i que això podria arribar
a provocar tremolors de fins a 6,8
graus a l'escala de Richter. Així
les coses, el ministre d’Energia,
Àlvaro Nadal, va anunciar el 3 de
maig que el magatzem no es re-
obrirà ni es desmantellarà. 
En aquest sentit, l’informe arriba
un any i mig després que l'excon-
cessionària, Escal UGS, es va des-
vincular del projecte, cosa que va
provocar que fos indemnitzada
amb 1.350 milions d'euros. El go-
vern espanyol va encarregar ales-
hores a l’empresa Enagás la
gestió de les instal·lacions, i va or-
denar la hibernació del magat-
zem submarí fins a comptar amb
prou informació per decidir
sobre el futur del Castor.

L’informe, al jutjat
D’altra banda, el jutge de Vinaròs
ja ha incorporat a la causa del cas
Castor l’informe del MIT que el
govern espanyol va presentar el 3
de maig. Així ho van avançar els
portaveus la Plataforma Ciuta-
dana en Defensa de les Terres del
Sénia durant una entrevista a
Canal 21 Ebre. Segons Joan Fe-
rrando, el jutge instructor del cas

ha reprès les declaracions i
també ha demanat una traducció
de l’informe complet. El portaveu
va afegir-hi que el procés judicial
està sent llarg, però va fer notar
que es tracta d’un cas molt com-
plex. A més, Ferrando també va
afirmar que la traducció de l’in-
forme íntegre permetrà descobrir
“més coses” sobre el projecte
Castor, ja que el document està
escrit originàriament en un an-
glès ple de tecnicismes que fan
més difícil la seua comprensió. 
Per la seua banda, el també por-
taveu Evelio Monfort va assenya-
lar que el cas Castor podria ser
“molt més greu” del que sembla
fins ara. Així, va remarcar que hi
ha tècnics que asseguren que el
magatzem submarí de gas podria
produir sismes d’entre 6,8 i 7
graus; un “risc enorme” tenint en
compte la proximitat de la nu-
clear de Vandellòs i de la petro-
química de Tarragona. 
De moment, el govern espanyol
ha descartat desmantellar el Cas-
tor, pel risc que es puguen pro-
duir més terratrèmols com el
miler de sismes que es van regis-

trar durant la injecció del gas ma-
talàs. De fet, Monfort es va pre-
guntar si es vol mantenir la
plataforma marina per aguantar
alguna cosa que encara no s’ha
explicat. I Ferrando va deixar clar
que el govern de l’Estat ha de
prendre el compromís ferm de
desmantellar el Castor. 
Monfort també va remarcar que
el ministre va admetre que el
projecte Castor va provocar els
terratrèmols mentre estava en
període de proves. Per tant, en-
cara no tenia permís definitiu de
funcionament i la concessionària
Escal UGS no hauria d’haver co-
brat la indemnització milionària.

Segellar els pous
Uns dies abans, la plataforma
del Sénia ja havia exigit al go-
vern espanyol que referme la
seua voluntat de tancar el Cas-
tor, tot segellant definitivament
els pous. Van denunciar que la
indefinició mostrada sobre el
desmantellament de les
instal·lacions per part del mi-
nistre Nadal podria respondre a
la voluntat de continuar com-

pensant Enagás amb el mante-
niment del projecte o, fins i tot,
deixar la porta oberta a injectar
gas en el futur, en unes altres
condicions. Així, la portaveu
Cristina Reverter va assenyalar
que el mateix informe del MIT
fa recomanacions en previsió
que el govern vulga optar per
injectar gas al magatzem sub-
marí. 
A més, la plataforma va lamen-
tar que els informes de MIT i
Harvard exoneren la concessio-
nària i el govern espanyol per la
suposada impossibilitat de pre-
veure la crisi sísmica causada
per les injeccions. Reclamen,
per tant, que es depuren res-
ponsabilitats tècniques, políti-
ques i econòmiques. Però més
enllà de les actuacions adminis-
tratives previstes, l'entitat pren-
drà part activament, el proper
17 de juny, en el Judici Popular
que impulsa l'Oficina del Deute
en la Globalització per denun-
ciar les conseqüències del pro-
jecte i trobar els responsables
del fracàs, així com els efectes
sobre la ciutadania. 

El Castor no es desmantellarà
MEDI AMBIENT

La plataforma del Sénia rebutja l’argument i creu que
Madrid continua amagant coses greus sobre el Castor

G.M. / C.B. / ACN
VINARÒS / ALCANAR

Els representants del MIT en el moment del lliurament de l’informe al ministre Nadal. // FOTO: ACN.

L’informe del MIT serveix el govern de l’Estat per 
dir que tocar les instal·lacions pot provocar més sismes
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PORTADA
MEDI AMBIENT

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla,
acompanyat pel primer tinent
d'alcalde, Guillem Alsina, i pel
segon tinent d'alcalde, Domè-
nec Fontanet, va comparèixer el
mateix 3 de maig per pronun-
ciar-se sobre les últimes nove-
tats del projecte Castor. Pla va
confirmar que va poder parlar
via telefònica amb el ministre
d'Energia, Turisme i Agenda Di-
gital, Álvaro Nadal, qui li va co-
municar les conclusions
principals de l’estudi del MIT.
“L'informe indica que possible-
ment va existir una relació di-
recta entre les operacions
portades a terme en aquesta
instal·lació i la cadena de sismes
que van provocar gran alarma
social a la zona. A més, avala la
decisió de suspendre l'activi-
tat”, va resumir Pla.
Segons l’alcalde de Vinaròs, el
tercer punt clau és que el te-
rreny, segons els experts, encara
es trobaria en procés d'assenta-
ment, i que per això encara no
s'ha definit què passarà amb el
magatzem, en hibernació des
de 2016. Això vol dir, segons va
assenyalar Pla, que el Castor no
tornarà a posar-se en funciona-
ment, però tampoc serà des-
mantellada a curt termini. 
Després de tenir coneixement
de tot plegat, Pla va afegir-hi
que l'equip de govern de Vina-
ròs estava a l'espera de poder
conèixer l'informe amb més de-
tall. Però va assegurar: “El que
no hi ha dubte per la nostra part
és que ens reafirmem en la nos-
tra posició de defensar la tran-
quil·litat i la seguretat dels
nostres veïns per sobre de tot,
de manera que donem suport a

la decisió de no reobrir per ara
aquestes instal·lacions”.

Alcanar vol desmantellament
Més contudents es van mostrar
a l’altra banda del riu Sénia.
Així, l'Ajuntament d'Alcanar ha
demanat formalment al minis-
tre d'Energia, Álvaro Nadal,
que visite el territori per donar
explicacions i, si s'escau, perquè
demane disculpes pel fracàs del
projecte Castor. La junta de go-
vern local va acordar l’11 de
maig enviar aquesta proposta
per carta al ministre, després
d'anunciar que el magatzem
submarí no es posarà en marxa
arran dels resultats dels infor-
mes del MIT i de la Universitat
de Harvard. L’alcalde canareu,
el republicà Alfons Montserrat,
va afirmar que la visita del mi-
nistre al territori era una qües-
tió de “lleialtat institucional”. 
De la mateixa manera, el consis-
tori d’Alcanar també s'ha afegit
a les demandes ja formulades

per la Plataforma Ciutadana en
Defensa del Sénia i també re-
clamarà una ordre de clausura
definitiva de les instal·lacions,
així com un calendari per al seu
desmantellament. De fet, Mont-
serrat va voler comparèixer al
saló de plens de l’Ajuntament
acompanyat dels portaveus de
la plataforma del Sénia.
A més, també es reclama que es
depurin responsabilitats; el res-
cabalament de la indemnització
abonada per la responsabilitat
patrimonial dels danys causats;
un informe jurídic sobre el grau
d’operativitat de les instal·la-
cions; que s’encarregui una au-
ditoria econòmica externa, i
també una línia d’ajuts econò-
mics per la imatge turística ne-
gativa que, amb els sismes, es
va produir a Alcanar.

Reacció de la Generalitat
Per la seua banda, el delegat de
la Generalitat a les Terres de l’E-
bre, Xavier Pallarès, va valorar

positivament que l’informe del
MIT haja confirmat allò que la
gent del territori ja tenia clar
des del primer moment: la rela-
ció entre la plataforma Castor i
els sismes. Ara bé, el delegat va
exigir al govern espanyol que
desmantelle el magatzem de
gas submarí, ja que la situació
d’hibernació “no és viable”. Pa-
llarès també va lamentar que
“la mala gestió del govern es-
panyol” l’haja de pagar la ciuta-
dania. En un primer moment,
amb els terratrèmols; després,
amb la indemnització a Escal
UGS, i finalment, amb els pos-
sibles costos del desmantella-
ment. De fet, el conseller
d'Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget, va defensar el passat 17
de maig, al Parlament, el des-
mantellament de la plataforma
Castor. I que aquest desmante-
llament es face "a càrrec dels
pressupostos de l'Estat,” i no de
la factura i de les butxaques
dels consumidors catalans". 

G. Moreno / C. Bonet
VINARÒS / ALCANAR

La compareixença de l’alcalde de Vinaròs i altres membres del govern.  // FOTO: AJUNTAMENT DE VINARÒS.

Vinaròs avala no reobrir el Castor
Pla explica que el ministre d’Energia el va

trucar per avançar-li el contingut de l’informe 
Per la seua banda, l’alcalde d’Alcanar

reclama la visita del ministre al territori

CSQP i 
Compromís
aposten per
desmuntar-lo

Hortènsia Grau creu que
encara hi haurà més coses
sobre l’escàndol del pro-
jecte Castor que acabaran
sortint a la llum. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre,
la diputada de Catalunya Sí
que Es Pot (CSQP) per Ta-
rragona va assesnyalar que
més enllà dels sobrecostos
del projecte que el govern
de l’Estat va permetre, pas-
sant de 400 milions d’euros
a més de 1.300 milions,
també caldrà demanar res-
ponsabilitats sobre el finan-
çament del magatzem
submarí de gas per part del
Banc Europeu d’Inversions
(BEI). En aquest sentit, Grau
va destacar la feina que està
fent l’eurodiputat ecosocia-
lista Ernest Urtasun.
Per la seua banda, la coalició
Compromís també va recla-
mar el desmantellament del
magatzem submarí de gas
Castor. Els senadors de la
coalició, Carles Mulet i Jordi
Navarrete, van coincidir en
assenyalar que cal desman-
tellar la plataforma i identi-
ficar els responsables
polítics "de la mala gestió i
actuacions imprudents"
que van permetre posar en
funcionament "un projecte
energètic que pretenia con-
vertir-se en el major magat-
zem submarí d'Espanya i
que ha acabat sent el major
nyap econòmic dels darrers
anys". Així, Compromís va
dir que no s'han justificat
els enormes sobrecostos ni
la gestió econòmica, ja que
no s'han facilitat ni les me-
mòries ni les auditories re-
clamades. 
En opinió de la coalició, es
va actuar de forma impru-
dent, "obviant estudis tan
evidents com els sismolò-
gics, com se'ls va advertir, i
que no és possible que tots
els involucrats hagin cobrat,
fins i tot repartit dividends
multimilionaris, i s'estigui
repercutint als consumidors
en les seues factures; un es-
càndol de tanta magnitud
sense que hi hagi culpables
polítics i tècnics de cap
classe". Compromís també
va recordar que durant la
passada legislatura les
Corts Valencianes, la Dipu-
tació de Castelló i la gran
majoria d’institucions va-
lencianes van relcamar el
tancament i desmantella-
ment del Castor. G.M.

MÉS REACCIONS
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PORTADA

Una cinquantena d’entitats, as-
sociacions i partits polítics de les
Terres de l’Ebre s’han adherit al
Pacte Nacional pel Referèndum.
El passat dimecres 17 de maig es
va escenificar aquesta adhesió
amb un acte al Museu de Tortosa
que va comptar amb la presèn-
cia del coordinador del Pacte,
Joan Ignasi Elena. Elena va re-
marcar que el pacte posa de ma-
nifest que Catalunya vol votar.
En aquest sentit, Elena va afir-

mar que el 80% de la societat
està a favor de celebrar una con-
sulta a Catalunya i que cal fer
pedagogia malgrat el govern es-
panyol negui la realitat. Entre les
entitats territorials adherides
s’hi troben el PDeCAT, ERC,
Movem Tortosa, Iniciativa-En-
tesa i la CUP, també els sindicats
UGT, USOC, USOC o la USTEC,
la PDE, Trens Dignes, el movi-
ment per una AP-7 gratuïta o el
Campus de la URV a  les Terres
de l’Ebre. 

“No ens doblegarem”
Dies abans, la presidenta del

Parlament, la xertolina Carme
Forcadell, va defensar que
"parlar, debatre i votar no és un
delicte”. Després de declarar
davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
per haver permès la votació del
referèndum unilateral en el
marc del debat de política ge-
neral, Forcadell va avisar que la
Mesa no es doblegarà davant
els que volen “coartar” un par-
lament democràtic. A més, va
acusar l'alt tribunal de “lesio-
nar” la inviolabilitat parlamen-
tària quan té l'obligació de
garantir-la. 

C. Bonet
TORTOSA

Ebrencs al Pacte pel Referèndum
Una cinquantena d’entitats, associacions i partits

polítics s’adhereixen al Pacte Nacional pel Referèndum
El coordinador, Joan Ignasi Elena, diu que el pacte

posa de manifest que Catalunya vol votar

Mònica Sales: “El
referèndum és el
primer objectiu
del PDeCAT”
El cupaire Sergie Saladié diu que no fer

el referèndum seria una “traïció al poble”

Mònica Sales va afirmar que
la celebració del referèndum
és el principal objectiu per al
PDeCAT, per davant de la
preparació de les properes
eleccions. De fet, va reiterar
el compromís manifestat pel
president Carles Puigde-
mont i pel govern de Junts
pel Sí. La presidenta del
PDeCAT a l’Ebre va confir-
mar que el seu partit farà
una campanya pròpia a
favor del “Sí”, tant per posar
les urnes com per demanar
el “Sí” a la independència.
D’altra banda, el diputat de
la CUP, Sergi Saladié, va in-
sistir que cal concretar la

data i la pregunta per al re-
ferèndum i que no celebrar-
lo seria una “traïció al poble
de Catalunya”. Saladié va fer
aquestes afirmacions en el
transcurs de la taula rodona
que la Societat Obrera de Ti-
vissa va organitzar perquè
diputats al Parlament i al
Congrés parlessin del futur
del país. A la taula hi van
participar els també diputats
al Parlament de Catalunya Sí
que es Pot, Hortènsia Grau i
del PSC, Carles Castillo; i
els diputats al Congrés es-
panyol del PDeCAT, Ferran
Bel, i d’ERC, Joan Tardà. 
C.B. / G.M 

La taula rodona celebrada a Tivissa. FOTO: M.M.

Les entitats de l’Ebre adherides al Pacte. / FOTO: Emilio Zaragoza
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PORTADA 

Els treballs per retirar el monòlit
franquista del Coll del Moro a
Gandesa van començar el 30 de
maig passat. L'enderroc es va
executar un cop feta la correspo-
nent acta de replanteig a la ma-
teixa finca, propietat de la
Diputació de Tarragona. De fet,
les pedres que formaven el mo-
nòlit es traslladaran a un magat-
zem de la Diputació. El monòlit,
de quatre per cinc metres i amb
simbologia franquista, es va in-
augurar l'any 1953 en aquest
espai, situat a gairebé 500 metres
d'alçada i utilitzat com a punt de
comandament del mateix Franco
durant la Batalla de l’Ebre. La Di-
putació s'ha encarregat del pro-
jecte de retirada del monòlit i va
fer un acord de cessió dels te-
rrenys perquè l'Ajuntament de

Gandesa puga dur-hi a terme ex-
cavacions arqueològiques al jaci-
ment iber del Coll del Moro.
La retirada del monòlit es va pro-
duir uns mesos després que l’A-
juntament de Gandesa ho
demanés, i que la mateixa Dipu-
tació també aprovés una moció
sobre la retirada d'aquesta cons-
trucció franquista i de la resta
d'elements associats del seu en-
torn. L’alcalde de Gandesa, Car-
les Luz, sempre ha defensat que
el monòlit no es podia reinter-
pretar, i que l’objectiu final del
consistori és dignificar l’espai i
convertir-lo en un atractiu turístic
i de memòria històrica, però
sense que siga un lloc de “pere-
grinació de feixistes”, com havia
passat fa uns pocs anys.
Al marge d’aquesta actuació,
Horta de Sant Joan també ha de-
cidit retirar la creu franquista i
traslladar-la al cementiri, aprofi-
tant les obres als carrers del nucli

antic. La creu estava instal·lat a la
façana lateral de l’església de la
plaça de Sant Salvador. 

Canvi de nom de l’institut
D’altra banda, la Comissió per la
Retirada dels Símbols Franquis-
tes de Tortosa ha felicitat el claus-
tre de l’institut Joaquín Bau, que
ha aprovat per una àmplia majo-
ria iniciar els tràmits per canviar
el nom del centre. De fet, la ini-
ciativa arribava només unes set-
manes després que el ple de
l’Ajuntament decidís també can-
viar el nom de la plaça Joaquín
Bau, a més de retirar tots els ho-
nors que li havia concedit durant
la dictadura franquista. Ara, però,
caldrà esperar el dictamen del
consell escolar. D’altra banda, la
comissió ha insistit en la retirada
del monument franquista, un any
després de la celebració de la
consulta ciutadana “que no hau-
ria d’haver-se celebrat mai”. 

C.B. / S.A. / G.M.
GANDESA

Adéu a símbols franquistes
La Diputació enderroca del monòlit de Coll del Moro

a Gandesa, mentre Horta trasllada la creu al cementiri
El claustre de l’institut Joaquín Bau de Tortosa 

inicia els tràmits per canviar el nom del centre

L’enderroc del monòlit de Coll del Moro. / FOTO: DIPUTACIÓ.
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PORTADA 
POLÍTICA

El Partit Demòcrata Català ha
presentat un total de 42 esme-
nes als pressupostos generals
de l’Estat, 38 de les quals fan re-
ferència a les Terres de l’Ebre.
Es tracta d’uns pressupostos
que el diputat del PDeCat al
Congrés, Ferran Bel, va qualifi-
car de minsos. Les esmenes són
reclamacions històriques del te-
rritori pel que fa a infraestruc-
tures, medi ambient i patrimoni
que en total contemplen una in-
versió de més de 145 milions
d’euros. Entre les quals desta-
quen la finalització de l’A7 i la
gratuïtat de l’AP7 al seu tram
entre l’Hospitalet de l’Infant i
Ulldecona- Vinaròs o la millora
del servei ferroviari. Bel també
va denunciar que el PP i Ciuta-
dans impedeixen debatre 4.000
de les 6.000 esmenes de l’oposi-
ció als pressupostos. Es tracta
d’una maniobra sense prece-
dents que PP i Ciutadans justi-
fiquen perquè superen, diuen,
els 15 milions d’euros previstos
en el Fons de Contingència. Per
això pretenen que només es de-
batin una tercera part de les es-
menes. Per aquest motiu el
PDeCAT se suma a la decisió
d’altres partits de presentar un
recurs a la mesa del Congrés
contra aquesta mesura.

La supressió de peatges
En Comú Podem ha presentat
sis esmenes als pressupostos
generals de l’Estat sobre indús-
tria, infraestructures, medi am-
bient i patrimoni. Des d’en
Comú Podem han remarcat que
la inversió a les Terres de l’Ebre
ha passat de 60 milions d’euros
el 2016 a 21 aquest any, i que

d’aquests només s’ha executat
entre un 20-25%. Asseguren
que la falta de voluntat política
per tirar endavant projectes
perjudica el territori. La pri-
mera esmena és sobre la rein-
dustrialització a l’àrea
d’influència nuclear per un
valor de 4 milions d’euros. Pel
que fa a infraestructures dema-
nen la supressió del peatge a
l’AP-7 entre Vinaròs i l’Hospita-
let, també demanen la variant
N420 per Gandesa i Corbera
d’Ebre, la creació d’un servei de
trens regionals entre Tortosa i
Castelló, la substitució del pas a
nivell a l’estació de Móra d’E-
bre, la construcció del tercer
pont a Tortosa i la millora de la
línia R15. Pel que fa a medi am-
bient proposen 15 milions d’eu-
ros per a fer un estudi de
sediments. El diputat d’En
Comú Podem, Fèlix Alonso, va
assegurar que en aquests pres-
supostos s’han fet trampes

entre el que hi ha pressupostat
i el que s’ha executat.

El camí de guarda
ERC ha presentat fins a 47 es-
menes en  relació a les Terres de
l’Ebre. Unes esmenes que re-
presenten uns 105 milions d’eu-
ros d’inversió. El president de la
Federació de l’Ebre d’Esquerra,
Alfons Montserrat, va assenya-
lar que fins ara la inversió pre-
vist pel territori era baixa amb
un 60 milions d’euros, aquest
2017 és irrisòria amb menys de
21 milions d’euros. A més, cal
tenint en compte que el nivell
d’execució de les inversions
previstes l’any passat gira entre
el 20 i el 25%. Montserrat va
afirmar que l’Estat tracta les Te-
rres de l’Ebre com una colònia.
En les esmenes ERC demana 8
milions d’euros per al projecte
de guarda de la badia del litoral
de la badia dels Alfacs, 20 mi-
lions d’euros per la transferèn-

cia a la concessionària dels pe-
atges de l’AP-7 entre Ulldecona
i l’Hospitalet de l’Infant, 10 mi-
lions d’euros per a la redacció
del projecte constructiu del
tram de l’A-7 entre la Jana i Tor-
tosa, 5 milions d’euros per a la
variant de Gandesa i 5 més per
a projectes de reindustrialitza-
ció i diversificació econòmica.

Pla de reindustrialització
Per part del PSC s’han presen-
tat un total de 12 esmenes per
valor de 15 milions d’euros per
al Camp de Tarragona i les Te-
rres de l’Ebre. Destaquen els 10
milions d’euros per a la segon
fase del pla de reindustrialitza-
ció de les Terrers de l’Ebre,
500.000 euros per a la nova fase
del passeig de guarda del delta
de l’Ebre, 200.000 euros per l’a-
dequació  de les estacions de
trens entre Reus i Riba-roja d’E-
bre i 80.000 euros per a l’Obser-
vatori de l’Ebre. 

C. Bonet / M. Gavaldà
TORTOSA

La major part de forces a l’oposició demanen la supressió de peatges.  // FOTO: MANEL CAPELL.

Esmenes als pressupostos de l’Estat
El PDeCAT en presenta 42 i denuncia la

maniobra del PP i Ciutadans per no debatre-les 
ERC, el PSC i En Comú Podem també

esmenen el pressupost per a l’Ebre

Bel defensa
l’abstenció del
PDeCAT sobre
l’estiba

L’alcalde de Tortosa i di-
putat del PDeCAT, Ferran
Bel, va ser l’encarregat de
defensar l’abstenció del
seu partit en l’aprovació
del decret de liberalització
de l’estiba. Una reforma
de l’estiba que finalment
es va aprovar amb els vots
a favor del Partit Popular,
Ciutadans i el PNB. L’abs-
tenció del PDeCAT va ser
força polèmica, ja que va
permetre tirar endavant
una mesura que el govern
de Mariano Rajoy va haver
de retirar el passat 16 de
març. Per aconseguir el
suport parlamentari ne-
cessari, l’executiu espan-
yol va introduir en el nou
text el compromís de reco-
llir en un futur decret els
acords de la mediació
entre sindicats d’estiba-
dors, la patronal i el propi
govern estatal. El govern
espanyol ha estat multat
amb 27.500 euros diaris
des de l'aprovació des
d’una sentència del Tribu-
nal de Justícia de la Unió
Europea que dictaminava
que la normativa espan-
yola contravenia la lliure

concurrència del sector de
l’estiba. Així, la penalitza-
ció ja acumula 24 milions
d'euros, que hauran d'as-
sumir els contribuents. En
aquest sentit, Bel va asse-
gurar que el PDeCAT va
actuar per responsabilitat
amb les institucions euro-
pees i amb els ports i l’e-
conomia catalana. Per la
seva part, el ministre de
Foment, Íñigo de la Serna,
va afirmar que el nou de-
cret facilita que se signin
els convenis col·lectius al
sector de l'estiba, de ma-
nera que “es garanteixin
l'ocupació dels treballa-
dors i la productivitat de
les empreses”. El titular
de Foment també va as-
senyalar que la normativa
servirà perquè l'estiba
passi “de ser un sector
monopolista a un sector li-
beralitzat”. G.M.

POLÍTICA

Es remet a la
responsabilitat amb 
Europa, ports i 
l’economia catalana 
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PORTADA
PROTESTA

La Plataforma Trens Dignes a
les Terres de l’Ebre ha organit-
zat una nova acció de protesta
per reivindicar el dret de poder
viatjar amb normalitat cap al
País Valencià amb Euromed.
Serà el dimecres 7 de juny. Sota
el lema de “Volem pagar”, la
plataforma no demana cap nova
aturada ni cap tracte tarifari es-
pecial sinó que, simplement pa-
gant el preu comercial que
correspongui, es permeti puja al
tren que avui s’atura a l’estació
de l’Aldea per continuar el
viatge cap al sud i a la inversa.
La portaveu de Trens Dignes,
Montse Castellà, va demanar a
la Generalitat i a Renfe que arri-
ben a un acord fer-ho possible.
El diputat de Junts pel Sí, Lluís
Llach, ha confirmat la seva par-
ticipació. Llach, els diputats
Sergi Saladiè, Hortènsia Grau,
Carles Castillo i Carles Prats
arribaran al territori amb l’Eu-
romed que fa parada a l’Aldea
a les 9:32. La resta de persones
participants en l’acció estaran a
l’estació i un grup d’usuaris in-
tentarà pujar al tren amb un bit-
llet de Tarragona a Castelló. El
també portaveu de Trens Dig-
nes, Josep Casadó, va denunciar
que el possibilitar viatjar al sud
amb Euromed des de l’Aldea és
un simple “tema polític”.
Dani Andreu, Carme Navarro,
Enric Roig i Adam Tomàs són de
moment els únics representants
territorials que han confirmat la
seva participació en l’acció de
protesta. També hi donen su-
port Compromís i Ciutadans,
tot i que no han concretat qui hi
assistirà, així com l’ANC Terres
de l’Ebre, Òmnium Cultural i

els sindicats CCOO, UGT i la
USOC.

Mig any “agredolç”
D’altra banda, durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre, la por-
taveu de Trens Dignes va
valorar els primers sis mesos de
l’aturada de l’Euromed a les Te-
rres de l’Ebre. Castellà va recor-
dar que feia 20 anys que es
reivindicava l’aturada d’aquests
trens a l’estació de l’Aldea, fins
que la Generalitat i Renfe van
acordar la mesura com a com-
pensació temporal pel mal ser-
vei de Rodalies a la línia R-16.
Finalment, el primer tren Euro-
med es va aturar a l’Aldea el 12
de novembre passat, però no va
ser fins al 5 de febrer que es van
poder comprar els bitllets entre
les Terres de l’Ebre i Tarragona.
Sis mesos després de l’arribada
del primer Euromed, el repte de
Trens Dignes és poder viatjar
també en direcció al País Valen-
cià. La portaveu de Trens Dig-

nes, a més, va tornar a denun-
ciar la falta d’informació que
tenen els usuaris sobre els ho-
raris dels Euromed que s’aturen
a l’Aldea i els busos llançadora
habilitats des de Tortosa i Am-
posta.
D’altra banda, Castellà va insis-
titr a denunciar els horaris mo-
dificats de les línies R-15 i R-16,
que continuen amagant els re-
tards crònics dels trens de l’E-
bre.

Descarrilament a l’R-15
En aquest context, dimecres 24
de maig es produïa un descarri-
lament d'un tren de mercade-
ries just al seu pas per Ascó,
encara dins del nucli de pobla-
ció. Sobre quarts d’onze
d’aquest matí veïns d’Ascó aler-
taven d’un soroll molt fort
acompanyat de molt fum que
procedia del pas d’un tren de
mercaderies just al seu pas pel
municipi. Aquest incident se
suma a la llista d’altres descarri-

laments que s’han produït des
de finals de 2015 a la línia R-15,
així com moltes altres deficièn-
cies que han obligat a reduir la
velocitat dels combois fins als
30 km/h o retards en el servei
de transport de persones. De
fet, des de finals de 2015 ja
sumen tres els descarrilaments
que s’han succeït al terme mu-
nicipal d’Ascó. Visiblement in-
dignat, l’alcalde d’Ascó, Josep
Maria Buixeda, va reclamar a
l’Estat que realitzi les inversions
necessàries a l’R15 més tenint
en compte que es tracta d’una
línia inclosa dins el Pla d’Emer-
gència Nuclear. Des d’Adif, es
va habilitar un servei d’autobús
per transportar els viatgers, ja
que la via va quedar inutilit-
zada.  

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

El tren de mercaderies que va descarrilar a l’R15 al seu pas per Ascó.  // FOTO: VÍDEO ASCÓ TV.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Viatjar amb Euromed cap al sud
Trens Dignes convoca una protesta el 7 de

juny per poder viatjar al País Valencià 
Lluís Llach participarà en la protesta a les 9

del matí a l’estació de tren de l’Aldea

L’EbreBiosfera
disposa d’una
aplicació amb
rutes i actius

Els turistes que visiten les Te-
rres de l'Ebre tindran una nova
aplicació que poden descarre-
gar-se als seus mòbils o taule-
tes que permetrà que es
puguin planificar les seves
rutes amb previsió o bé al mo-
ment. L'app “EbreBiosfera”,
dissenyada per l'empresa Em-
pàtica, proposa rutes per tot el
territori i assenyala els actius
turístics més importants, ofe-
rint informació al visitant, així
com la possibilitat de trucar o
enviar un correu electrònic al
lloc concret des de la mateixa
aplicació. L’aplicació està sin-
cronitzada amb la pàgina web
ebrebiosfera.org, impulsada fa
poc més d'un any. El president
del COPATE, Francesc Gas, va
destacar la millora de la web,
que dóna major visibilitat a les
120 empreses adherides a la
Reserva de la Biosfera, i el fet
que es complementi amb la
web de turisme de la Diputa-
ció, terresdelebre.travel. C.B.

BREUS

Injecten 80
tones de
sediments al
riu Ebre

Tècnics de l’Institut de Re-
cerca i Tecnologies Agroali-
mentàries van injectar fins a
80 tones de sediments al
tram final del riu Ebre. Pri-
mer es va fer a l’alçada de
Móra la Nova i dos dies des-
prés a Benifallet amb l’ajuda
d’una grua de grans dimen-
sions per carregar els conte-
nidors de sorra en una
plataforma des d’on, amb
una mànega d’aigua, s’anava
abocant la sorra al riu. El co-
ordinador del projecte i di-
rector de la unitat
d’ecosistemes aquàtics de
l’IRTA, Carles Ibàñez , va ex-
plicar que l’objectiu és ana-
litzar el seu transport al riu i
com es reparteix sobre la
plana deltaica. Aquestes pro-
ves formen part d’un pro-
jecte Life que ha de permetre
alimentar models matemà-
tics per saber quina capacitat
té el riu per transportar sedi-
ments.  Es vol tenir a punt
per quan arribi l’autorització
del govern espanyol. C.B.

BREUS
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EL CONSELLER COMÍN, en
una visita al nostre territori, ara
farà uns mesos, informà de la
voluntat de crear una xarxa
entre els diferents hospitals de
les Terres de l’Ebre; ho afirmà,
però, sense cap tipus de con-
creció: ni quins centres sanita-
ris en formarien part, quines
condicions hi hauria per a tots
els treballadors, o quin tipus de
gestió s’implementaria per
posar alguns exemples.

DES DE LLAVORS ençà tot un
reguitzell de declaracions s’han
anat filtrant a la premsa per
part del director dels Serveis
Territorials de Salut, senyor Is-
mael Piñas, o per part d’alguns
alcaldes com el de Tortosa. Hem
pogut llegir, per exemple, que
es preveu l’especialització dels
hospitals comarcals,  el model
de domicialització dels pacients
el més prompte possible (en-
viar-los a casa), diferents tipus
de gestió, o la renúncia al nou
hospital de Tortosa, que havia
de ser el de referència per a les
comarques ebrenques. Fins i
tot Ferran Bel han convocat
reunions amb treballadors d’al-
gun dels centres per explicar el

futur de la governança dels
centres sanitaris del territori. I
després d’haver estat desco-
bert, ha intentat desmentir
usant la mentida, tot i les evi-
dències de les proves amb con-
vocatòria oficial inclosa. Per
què tant de secretisme?

L’ALARMA s’ha instal·lat en el
món sanitari, que encara pateix
les retallades dels governs ca-
talà i espanyol, per molt que els
dos governs vulguin dissimu-
lar. A més, la gent del món sa-
nitari també recorden l’intent
del govern de Mas de crear un
consorci sanitari a Lleida entre
tots els hospitals de la comarca,
que preveia la privatització i
mercantilització de la sanitat.
No hem d’oblidar tampoc que
Catalunya és un país on la co-
rrupció en el sistema sanitari
ha estat evident: des de Reus a
Blanes, passant per molts altres
indrets. Recordem una vegada
més que Movem Tortosa va de-
nunciar  a Fiscalia moltes irre-
gularitats en la gestió
municipal de l’Hospital de la
Santa Creu, per no parlar d’al-
tres exemples del territori com
el d’Amposta, que evidencien

que cal un model de gestió sa-
nitari més transparent, públic,
que no ens torni a fer caure en
els errors del passat.

DES DE L’ESPAI POLÍTIC que
representem els comuns, hem
registrat per escrit al Parlament
tota una sèrie de preguntes di-
rigides al conseller Comín
sobre aquesta “xarxa” ebrenca.
Es preveu un consorci com el
de  Lleida que la Marea Blanca
va aturar per evitar la mercan-
tilització? Es deixaria fer activi-
tat privada en els centres
públics? En quines condicions i
per què? Quines condicions
tindrien tots els treballadors i
treballadores dels actuals cen-
tres sanitaris? Què passarà amb
els diners de l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre? Quina ges-
tió es preveu? Els pacients del
Verge de la Cinta hauran d’a-
nar a Móra o Amposta, essent
hospitals que no disposen de la
infraestructura necessària en
ser d’àmbit comarcal?  Aques-
tes i moltes altres preguntes
són les que el món sanitari i la
ciutadania es realitza davant de
tantes declaracions a la premsa,
les quals no són contestades en

seu parlamentària, allà on hau-
ria de produir-se el debat de
forma oficial amb els càrrecs
escollits pel poble. El conseller
Comín, d’ERC, ha prorrogat la
resposta a les nostres pregun-
tes en diverses ocasions, i a
hores d’ara encara no tenim la
informació mínima per poder,
almenys, fer un debat sincer,
serè i clar sobre un tema tant
delicat. És així com s’ha de go-
vernar el país? Des del secre-
tisme?

NOMÉS FA DOS ANYS, quan
el conseller Boi Ruiz (CiU) va
intentar el mateix, els dirigents
d’ERC del territori van titllar la
proposta de “xiringuito”, de
manca de consens, d’ocurrèn-
cia, de perill de mercantilitza-
ció de la sanitat. Llavors
estaven a l’oposició. Ara que
governen juntament amb la
vella Convergència, la pre-
gunta és: per què actuen igual?
Per què no donen resposta?
Per què tant de secretisme? Es-
perem que, com ells mateixos
denunciaven, no intenten fer
allò de la política del fets con-
sumats. Som molts els qui no
ho permetrem. 

O
O P I N I Ó

TU A MADRID I JO A BARCELONA
L’OPOSICIÓ a l’Ajuntament de Tor-
tosa i també la Federació d’Associacions
de Veïns de Tortosa han utilitzat aquest
mes de maig un mateix argument per
qüestionar l’acció de govern. Diuen, en
poques paraules, que mentre Ferran Bel
és a Madrid i Meritxell Roigé és a Bar-
celona, la ciutat està desatesa i el go-
vern del PDeCAT i Esquerra descuida la
seua relació amb les entitats veïnals.

Fins i tot la vinyeta del darrer butlletí
del PSC fa servir el símil cinematogràfic
de la pel·lícula ‘Tu a Boston y yo a Cali-
fornia’, per titular-la ‘Tu a Madrid i jo a
Barcelona’. De fet, en les seues últimes
compareixences, el socialista Enric Roig
ha aprofitat per furgar en aquest tema,
i de retruc també ha acabat criticant el
poc perfil del primer tinent d’alcalde, el
republicà Josep Felip Monclús, en el go-

vern de Bel. Per la seua banda, també
el portaveu de Movem, Jordi Jordan, ha
insistit a criticar unes absències de Bel i
Roigé que, segons deuen intuir, són
força criticades per la ciutadania. De fet,
uns dies abans el president de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns, Josep
Baubí, també va dir a Canal 21 Ebre que
els falta una mica més d’atenció per
part del govern de Tortosa. G.M.

JORDI JORDAN
PORTAVEU
DE MOVEM 
TORTOSA
I CONSELLER 
NACIONAL DE 
CATALUNYA 
EN COMÚ

Què està passant a la sanitat ebrenca?

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

El sensacionalisme, patrimoni de molts
CATALUNYADIARI publica a
Facebook un enllaç en una no-
tícia que duu per títol “ÚL-
TIMA HORA: Importants
novetats en el cas de Marta del
Castillo”. Clicant l’enllaç, el ti-
tular canvia per “La policia
torna a buscar el cos de Marta
del Castillo a Camas”. El con-
tingut no desvetlla cap gran
novetat que justifiqui el text
publicat a Facebook.

HUFFINGTONPOST España
publica una notícia enllaçada a
Facebook amb el títol “El con-
sejo de la Policía cuando vayas
a sacar dinero del cajero que
deberías empezar a seguir ya”.
A dins, una notícia amb un text
curt com excusa i una captura
de la pàgina de Facebook de la

Policía Nacional amb els con-
sells que proposen quan es va
a treure diners del caixer. Amb
una simple compartició n’hi
havia prou.

LA CADENA SER enllaça una
notícia a Facebook que diu
“Carlos Sainz queda total-
mente bloqueado ante la pre-
gunta más inesperada:
“¿¿¿Cómo???””. Cal entrar a la
notícia i clicar el reproductor
d’àudio per veure la ximpleria
que li han preguntat al pilot, i
queda com anècdota que el
pilot ha ajudat a finançar els
triciles per dur sèrum de l’Hos-
pital 12 d’octubre de Madrid.

EL FACEBOOK de La Vanguar-
dia, dimarts 23 de maig, mostra

una imatge de capçalera de l’a-
temptat de Manchester, amb
una noia amb sang a la cara
sent acompanyada per policies.
Publicació del tot innocent.

SÚPER IIMPORTANT notícia
dels vots matrimonials de Risto
Mejide, també al diari del grup
Godó. Sembla que les sinèrgies
amb Mediaset es contagien al
diari.

PER LA RÀDIO m’assabento
que, amb motiu de l’atemptat
de Manchester, Antena 3 pu-
blica un enllaç a Twitter amb el
títol “La embajada de España
en Reino Unido recuerda el te-
léfono de emergecia a consul-
tar tras la explosión de
Manchester”. Seria senzill

posar el telèfon o telèfons a la
piulada però, no, millor posar-
ho al text de la notícia. Així la
gent clicarà l’enllaç i Antena 3
rep visites.

FA TEMPS que m’imagino
com seria la portada d’un
diari, muntada tal com els mit-
jans publiquen a les xarxes so-
cials. Titulars exagerats, es-
biaixats, ganxos, que provo-
quen decepció i indignació
quan l’usuari els clica i llegeix
el contingut real. Però, la rea-
litat ens supera i, casos com el
d’Antena 3 a Twitter amb
motiu de l’atemptat de Man-
chester, són el súmmum de la
decadència del periodisme, en
pro d’aconseguir diners d’on
sigui. 
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El desmantellament del 
Castor, qüestió de seguretat

Millors pressupostos 
participatius

La nova ILP per prohibir 
els correbous

EDITORIALS

‘informe del Massa-
chussetts Institute of
Technolgy (MIT), tres
anys després, ha servit

per confirmar el que tothom
tenia molt clar a les Terres de
l’Ebre i el Baix Maestrat. El
miler de terratrèmols de la tar-
dor del 2013 tenien el seu
origen directe en els tre-
balls d’injecció de gas
matalàs del magatzem
submarí Castor. Negar
una evidència tan ro-
tunda només estava a
l’alçada d’ “éssers supe-
riors” (així va anomenar-
lo una vegada Emilio
Butragueño) com Flo-
rentino Pérez. També cal
recordar la seua mà
dreta en el projecte Castor, el
president d’Escal UGS, l’inefa-
ble Recaredo del Potro, qui va
arribar a dir que els sismes més
greus no estaven relacionats
amb les injeccions de gas, sinó
que el seu origen era natural.

EL GOVERN espanyol, però,
ha utilitzat l’informe del MIT
per afirmar que, de moment,
descarta desmantellar el ma-
gatzem de gas Castor. Segons la
lectura que fa el govern de Ma-
riano Rajoy d’aquest informe,
l’eventual represa de les opera-
cions al magatzem o el seu des-

mantellament suposaria un
“risc elevat” de terratrèmols.
Asseguren que la injecció de
gas natural va desestabilitzar la
falla d'Amposta i altres ramifi-
cacions, i que això podria arri-
bar a provocar tremolors de fins
a 6,8 graus a l'escala de Richter.

En aquest sentit, el ministre
d’Energia, Álvaro Nadal, va as-
senyalar que el magatzem no es
reobrirà ni es desmantellarà.
Per intentar explicar-ne els mo-
tius, fins i tot ha utilitzat reite-
radament el símil d’un globus
inflat de gas, que podria re-
moure les parets del subsòl i
per tant provocar nous sismes,
si ara s’intentés desinflar-lo.

LA PLATAFORMA Ciuta-
dana en Defensa de les Terres
del Sénia, per rebatre aquest
argument pueril del ministre,
ha insistit que ningú ha parlat

de traure el gas matalàs, sinó de
segellar els pous del Castor i de
desmantellar les instal·lacions
marines i terrestres. Aquesta és
la millor garantia que ningú
tornarà a tenir la temptació d’u-
tilitzar de nou el magatzem
submarí. És una qüestió de

simple seguretat. El
mateix informe del
MIT alerta que re-
prendre l’activitat del
Castor podria reacti-
var la sismicitat de la
zona, i ningú s’atre-
veix a dir què passsa-
ria si demà hi hagués
un terratrèmol de 6,8
graus o 7 graus. Però
la plataforma del
Sénia ja ha recordat la

proximitat de la petroquímica
de Tarragona i de la central nu-
clear de Vandellòs, per no parlar
de la fragilitat de la plana del
mateix delta de l’Ebre.

ERC ja ha anunciat que pre-
sentarà mocions, en tots els
ajuntaments catalans on té re-
presentació, per demanar el
desmantellament del Castor.
Seria bo que aquesta o altres
resolucions en el mateix sentit
s’aprovessen en els ajunta-
ments i institucions d’una
banda i de l’altra del Sénia, si-
guen del color que siguen.

LA COORDINADORA per
l’Abolició dels Correbous ha
registrat una Iniciativa Legis-
lativa Popular (ILP) al Parla-
ment, per acabar amb tots els
tipus de tauromàquia del
país. Això afecta els corre-
bous. Però el delegat de la
Generalitat a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, ha

afirmat que si el debat sobre
els correbous torna al Parla-
ment, i si es fan les coses bé,
pot ser una bona oportunitat
per millorar la llei que els re-
gula. Segur? La sort que tin-
drà el govern és que la ILP no
tirarà endavant en aquesta
legislatura, i que potser serà
un paperot d’un altre govern. 

Álvaro 
Nadal
MINISTRE 

D’ENERGIA

EL MUR

Ningú parla de traure
el gas matalàs, sinó de
segellar els pous i 
desmuntar la planta

SERÀ NOTÍCIA

L

El govern espanyol ha
anunciat que, de mo-
ment, no pensa des-
mantellar el Castor. El

ministre ha comparat ridícula-
ment el magatzem submarí de
gas amb un globus inflat que és
millor no desinflar.

Montse 
Castellà
PORTAVEU DE

TRENS DIGNES

La plataforma Trens
Dignes continua la
seua mobilització amb

una protesta per aconseguir que
es puga viatjar en Euromed entre
l’Aldea i les estacions del País Va-
lencià. Fins ara, només es pot
anar a Tarragona i Barcelona.

Òscar 
González
PORTAVEU DE LA

PLATAFORMA 

FLIXNET

La plataforma FlixNet
ha denunciat les irre-
gularitats i les males

pràctiques que hauria comès FCC
durant la descontaminació del
pantà. Ara el seu repte és aconse-
guir que les coses es facin bé amb
motiu de la represa dels treballs.

Dani 
Andreu
PRESIDENT DEL

CONSELL 

COMARCAL

DEL BAIX EBRE

El traçat de l’antiga línia
de tren del Carrilet es
convertirà en un nou

tram de via verda. El Consell Co-
marcal del Baix Ebre i Adif han
signat un acord que permetrà
allargar la via cicloturística cap a
Campredó, l’Aldea i Deltebre.

Xavi 
Bertomeu
DIRECTOR DE LA

MOSTRA DE JAZZ

DE TORTOSA

La XXIV Mostra de
Jazz de Tortosa tornarà
al juliol amb un cartell

de luxe, que  torna a apostar per
la fusió. Hi destaquen el violi-
nista libanès Ara Malikian i el
guitarrista Vicente Amigo, amb
un concert únic a Catalunya.

ALGUNA COSA no s’ha fet
bé en els primers pressupos-
tos participatius de Tortosa
quan la majoria dels grups
de l’oposició i la Federació
d’Associacions de Veïns han
criticat el procés. El govern
municipal del PDeCAT i Es-
querra ha tingut l’encert de
tirar endavant aquests pres-
supostos, però ha de saber
encaixar les crítiques i assu-
mir que les coses haurien
pogut fer-se millor. No s’ex-
plica que un pressupost par-
ticipatiu es face sense una
fase prèvia de participació,
d’informació o de consulta,
no només de la resta de
grups de l’Ajuntament, sinó

també de les entitats veïnals,
socials i culturals del muni-
cipi. I més encara, quan el
final del mandat anterior es
va aprovar un nou reglament
de participació ciutadana,
precisament per fomentar la
participació democràtica i la
transparència en els assump-
tes públics locals amb instru-
ments tan interessants com
el consell de ciutat, els con-
sells de barri i els consells de
poble. No calia anar a buscar
exemples en altres municipis
veïns o llunyans. A l’EMD de
Jesús havien fet, mesos
abans, pressupostos partici-
patius a través del consell de
participació ciutadana.

EL 7 DE JUNY, la plata-
forma Trens Dignes ha con-
vocat una altra protesta a
l’estació de l’Aldea, per
aconseguir que els usuaris
dels trens Euromed puguen
comprar el bitllet per viatjar
en direcció sud, cap a les es-

tacions del País Valencià.
Quan al novembre es va
aconseguir aturar l’Euromed
a l’Aldea, només es podia
viatjar a Barcelona. Després,
al febrer, va ser possible fer-
ho també cap a Tarragona.
El sud també existeix.
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UNA I MIL VEGADES ho in-
tentarem. No ens cansarem
de reclamar allò que és just
per als ampostins perquè
mentre l’Ajuntament gau-
deix de números verds per
l’elevada pressió fiscal impo-
sada per l’alcalde, la ciutada-
nia pateix números rojos.
L’actual govern ens continua
tenint sotmesos a una ele-
vada pressió fiscal. Que no
sap l’alcalde que la gent està
sofrint la pitjor crisi? Cal bai-
xar els impostos, ara més que
mai, donat que l’economia
municipal presenta un supe-
ràvit de més de 4 milions
d’euros. Els comptes munici-
pals estan sanejats i, per
tant, no hi ha cap raó objec-
tiva per seguir mantenint
una política impositiva tant
elevada. 

POTSER NO CALDRIA tant,
sinó utilitzar millor els di-
ners que són de tots. Per
posar un exemple entre
tants, en aquest darrer Ple
van aprovar una despesa de
500.000 euros en comprar
pisos i encara no ens han
donat cap informació sobre
aquesta compra. Quina
transparència és aquesta?
Qui ho gestionarà? Quina
necessitat en tenen, de com-

prar pisos quan la Generali-
tat dona ajuts pel lloguer d’-
habitatges i també es crea el
Plan Estatal de la Vivenda
per ajudar les famílies en
risc de vulnerabilitat, i també
a la compra d’habitatges per
a joves, entre d’altres...

POTSER SIGUIN uns pisos
que té una entitat bancària?
Entitat bancària que no té ni
oficines a Amposta. Mentre
que per una banda en l’IBI
l’alcalde ens perjudica a tots
els ampostins per treure pit
en contra dels bancs, per l’al-
tra els compra pisos als ma-
teixos bancs. Que no hi ha
promotors ampostins?
Aquest sense sentit és fruit
de la política erràtica i de la
poca transparència. El con-
trari del que prediquen. El
canvi promès fa dos anys s'ha
consolidat més aviat com un
mal recanvi. Adam Tomàs ha
perdut la credibilitat assolida
a les urnes per la via dels
fets, que estan demostrant
exactament el contrari del
que va prometre que faria. 

ELS AMPOSTINS no ens me-
reixem que el nostre Ajunta-
ment mantingui encara una
pressió fiscal tant elevada
que ens castiga i que afecta

les nostres butxaques. Quin
canvi de govern és aquest
que converteix en normalitat
aquesta situació insosteni-
ble? Quina majoria absoluta
és aquesta que fa que sigui
impossible arribar a acords i
que s’asseguin a negociar en
un tema tant important com
són els impostos? Hem topat
contra un mur que abans es
deia Manel Ferré, i que ara es
diu Adam Tomàs. No pot ser
que més del 55% dels ingres-
sos de l’Ajuntament vinguin
dels impostos municipals. Els
ampostins i ampostines pa-
guem diàriament a l’Ajunta-
ment més de 30.000 euros.
Potser que treguin una mica
el peu de l’accelerador. 

PER AQUEST MOTIU no ens
cansarem en demanar rebai-
xar els impostos, tot i topar
contra la majoria absoluta,
contra el mur d’Adam Tomàs.
Ens referim a l’impost de la
plusvàlua regulat per l’Ajun-
tament i que a la nostra ciu-
tat el govern d’ERC el té
situat en el 90% del màxim
permès per llei. Una realitat
que patim els ciutadans
d'Amposta i que els socialis-
tes considerem totalment in-
justa. Per això volem que es
rebaixi més d’un 20%.

Aquesta demanda de reduir
els impostos no és nova per-
què també hem demanat rei-
teradament al ple municipal
rebaixar l'IBI, i que volem
que afecti a tothom. Ho hem
fet pels mateixos motius i
perquè considerem que allò
que afecta més directament
els nostres conciutadans,
com és la rebaixa de la pres-
sió fiscal municipal, ha d'es-
tar al capdavant de la nostra
acció política. 

POTSER L’ALCALDE, que
darrerament fa molta vida de
despatx, no és conscient;
però els socialistes, que
estem a peu de carrer, sabem
de les enormes dificultats
que pateixen centenars
d'ampostins i ampostines per
arribar a final de mes. Afec-
tats, com encara estan, pels
efectes de la crisi econòmica
i pels baixos salaris. No es
poden omplir la boca parlant
d'estar al costat de la gent i
després obviar les mesures
que poden fer-ho realitat.
Considerem aquesta prioritat
com un dels vectors del canvi
real en positiu que proposem
per Amposta i que estem se-
gurs que arribarà d'aquí a
dos anys de la mà de la vo-
luntat popular.  

Volem el canvi, no un mal recanvi

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU 
DEL PSC D’AMPOSTA

CADA DIA QUE PASSA
n’esdevé una de nova. El
món polític de Madrid està
molt embolicat i dos temes
remouen continuadament el
cabdell del govern espanyol;
la corrupció del PP i les ac-
cions del govern català refe-
rents a la independència. I
enmig de tot l’enrenou un
Rajoy , callat i inamovible,
esquitxat per rellevants per-
sones que el rodegen per
possibles corrupcions, pel fi-
nançament irregular del par-
tit, pels sospitosos movi-
ments de fiscals i jutges, per
les compres de vots del PNV
de difícil justificació i per les
reprovacions de ministres
pel conjunt de l’oposició. Tot
envoltat per un parlament
sense majories i que els
equilibris poden sortir bé
una i altra vegada però la
corda, de tant tensar-la,
algun cop es xafa i de l’acci-
dent, quants tants inconve-
nients s’han de saltar, la
caiguda pot no tenir solució.

I per acabar-ho d’adobar
unes eleccions internes a
l’interior del PSOE i una
moció de censura per part de
Podemos que poden tensar
aquella inestable amarra
fins a poder-la rompre defi-
nitivament. 

UN FORAT, amb moviments
adequats, es pot solucionar.
Per tapar dos forats, ja cal
més habilitat. Però quan de
forats n’hi tants com a un
formatge gouda, la inestabi-
litat continuada resulta im-
possible de subjectar-la. El
govern d’Espanya està en-
cerclat i acorralat malgrat
l’aparent optimisme que res-
pira la tranquil·litat d’un
Rajoy que sempre mira de
cara el costat que li convé i
aparentment se’n riu del
“mort i del qui el vetlla”. No
serà que els propis addictes
que l’envolten ja els confon
tanta rialla inoportuna i sor-
neguera perquè les cadires
on seuen comencen a tamba-

lejar? No serà que tanta con-
fiança se’ls desmunta?

EL GIR manifestat per Sáez
de Santamaria quan ja s’ha
atrevit a parlar sobre el refe-
rèndum català, malgrat ser
una maniobra maligna, en
possibilitar el que sempre
s’havia negat, així ho demos-
tra. Les bufetades que li arri-
ben per tots costats al
govern l’han fet reaccionar.
Però els moviments de CSQP
al parlament català i sobre-
tot la cessió de Carmela de la
sala de l’Ajuntament a Puig-
demont, Junqueras i Ro-
meva, els espanta enorme-
ment. Tot plegat pot fer
caure els mercats econò-
mics, l’IBEX se n’adona, An-
glaterra desestabilitza Eu-
ropa...i Alemanya s’intran-
quil·litza.

NO SERÀ que alguna tru-
cada des de l’estranger hagi
truncat els plans marcats del
govern de Madrid?  

Els vaivens de la política espanyola

ANTON MONNER
HISTORIADOR

Les bufetades
que li arriben
per tots costats
al govern l’han
fet reaccionar”

“
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SÓC UNA PERSONA tran-
quil·la, potser massa de vega-
des, i les discussions, insults i
baralles em desagraden pro-
fundament, em fereixen, en
fujo com de la pesta. Quan era
un xiquet, sovint jugàvem a pi-
lota al carrer Sant Isidre. Fèiem
dos equips i prescindíem d’àr-
bitre; ja ens aclaríem, més o
menys. L’esperit de lluita i les
ganes de guanyar no són neces-
sàriament dolentes, però sem-
pre arribava un moment en què
el resultat semblava d’una
transcendència enorme, i quan
fallaves un remat, o si et pas-
sava la pilota pel davall de les
cames, algú del teu equip dei-
xava anar un renec mentre t’as-
senyalava acusadorament. Em

sentia a disgust, i recordo que a
un dels meus millors amics,
amb qui ens aveníem força, li
vaig proposar que sempre ju-
guéssim junts, i que mai, mai,
ens cridéssim l’un a l’altre. Ens
honora haver-ho complit. 

L’ESPORT té molts aspectes
positius, com allò de “mens
sana in corpore sano”, l’esforç,
la constància, el treball en
equip...; però també en té de
negatius, i molts d’aquests es
multipliquen al futbol (tant
dins com fora del camp), no sé
per què: la picardia, l’instint
d’enganyar l’àrbitre, les mira-
des desafiadores al rival, els in-
sults, les puntades de peu...., en
resum, l’agressivitat. I això no

passa en altres esports de més
contacte físic, com el handbol,
el bàsquet, o fins i tot les arts
marcials. No recordo veure ju-
gadors de bàsquet (que aixe-
quen el braç reconeixent que
han comès una falta) llençant
escopinades al parquet, i dei-
xant anar el colze per colpejar
el rival a la cara, voluntària-
ment. 

FA UNS DIES, sense premedi-
tació, vaig assistir amb mon fill
a un partit de futbol sala. Entre
el públic, sobretot, hi havia xi-
quets d’entre vuit i deu anys
que esperaven el descans per
saltar al camp a jugar. Feia
molt temps que no en presen-
ciava un, i ja no recordava

l’ambient. I se’m van fer pre-
sents de nou els renecs, les
puntades de peu a la paret, les
mirades de ràbia...; però
aquest cop fou especialment
dolorós, perquè els xiquets, i
mon fill entre ells, prenien, en
certa manera, nota. 

CAL? Algun dia, alguna gene-
ració, trencarà aquesta cadena
perversa de viure amb irascibi-
litat l’esport? No serem més fe-
liços? Demano, si us plau, a les
persones que practiquen fut-
bol, de qualsevol categoria, que
siguin conscients que es con-
verteixen en referents del més
petits, i que mostrin la cara
amable, positiva i, per què no,
poètica d’aquest esport.

Agressivitat latent i innecessària al futbol

ARA FA UN ANY ja vaig es-
criure un article parlant d’Expo-
Ebre. Ja advertia que la que en
el seu moment va ser la fira
multisectorial més important de
les Terres de l’Ebre estava greu-
ment malalta, i que calia fer tot
el possible per tornar-la a la
vida. Ha passat un any i una
nova edició de la Fira de Fires, i
tornem a estar al cap de la corre-
guda. S’ha tornat a veure que
ExpoEbre no funciona i que
continua de capa caiguda i pre-
sentant, a pesar del que ens diu
el govern, una reducció constant
del nombre de visitants i del
nombre d’expositors i d’agents
comercials. També una reducció
del contingut, quedant majorità-
riament conformada per exposi-
tors de caràcter institucional i,
aquest any, fins i tot, de caràcter
polític. I és que s’ha trencat el
pacte tàcit de no polititzar la fira,
en tant en quant l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) ocu-
pava un important espai a un
estand a l’entrada mateixa del
pavelló firal.

I NO HO DIC JO, ho diu to-
thom amb qui he parlat: que si
hi ha pocs estands, que si no hi
ha visitants, que l’oferta és
molt pobra. Fins i tot a les ac-
tuacions i activitats lúdiques
gairebé no hi ha públic, tot i
l’esforç per part dels organitza-
dors, a qui cal felicitar. De fet,
aquest any  el moment en què
va haver-hi més gent va ser la
tarda que va ploure, en què la
gent es va concentrar a l’inte-
rior del pavelló firal. Una ve-
gada més el “temps” ens dona
la raó i es justifica la necessitat
del pavelló: que haguéssim fet

de fer-se al parc?

PERÒ EXPOEBRE no és, ni ha
de ser això. ExpoEbre actual-
ment no compleix amb la seva
funció de plataforma de promo-
ció econòmica, i per tant és ne-
cessari impulsar per a que sigui
la fira per excel·lència.

I TENIM LES EINES, comen-
çant per un magnífic emplaça-
ment i una gran infraestructura,
el Pavelló Firal de Remolins, que
va inaugurar el president Mon-
tilla fa 10 anys, i al que no se li
sap treure tot el rendiment. Hi
ha qui encara pensa que haver
tret la fira del parc municipal i
traslladar-la al pavelló firal és
un error i que per això no fun-
ciona. Però res més lluny de la
realitat. La idea d’ubicar les fires
en un espai alternatiu al parc
municipal es va iniciar, per con-
sens ciutadà, amb el govern de
Vicent Beguer i la redacció del
Pla General d’Ordenació Ur-
bana de 1986. Dirigit per un dels
urbanistes més prestigiosos de
Catalunya, el Dr. Manel Ribas
Piera, aquest pla ja preveia la
necessitat d’un creixement
equilibrat del nucli urbà de Tor-
tosa cap al nord, al barri de Re-
molins. 

EL 1992, amb els socialistes al
cap de l’àrea d’Urbanisme i amb
la convocatòria d’un concurs na-
cional d’arquitectura, van im-
pulsar aquest projecte de ciutat
destinant els terrenys de l’Hort
de Figueres a ús residencial, te-
rrenys de l'Horta de Pimpí al re-
cinte firal i amb un nou pont,
que ja hem reivindicat i que ga-
rantiria l'accés al nord de la ciu-

tat des de la marge dreta. “Un
altre gall ens cantaria” si ara tin-
guéssim aquest pont; han passat
10 anys i el govern no ha fet res
al respecte.

ARA FA 10 AN YS, amb el man-
dant del govern socialista a la
ciutat, es va construir el pavelló
firal, però a més vam veure aixe-
car el nou Campus de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, per a les
Terres de l'Ebre, es va signar el
conveni per poder utilitzar els
terrenys de Renfe i el conveni
per arranjar les vores del riu i
recuperar el pont Roig, es va
construir la nova biblioteca
Marcel·lí Domingo, entre altres.
Tot plegat ens dona una idea del
model de ciutat socialista que
aposta clarament pel desenvo-
lupament i el creixement econò-
mic i cultural de la ciutat. Un
model de ciutat que ara no hi és
i que cal recuperar.

ARA NO S’HI VAL a intentar
culpar, una vegada més, als go-
verns d’esquerres d’haver sigut
els causants de que ExpoEbre
hagi perdut atractiu degut, entre
altres, a la seva ubicació. Potser
el problema està en què l’actual
govern mai no hi ha cregut en el
pavelló firal com a espai idoni
per a la fira, ni en potenciar i im-
pulsar ExpoEbre i ha pensat que
amb el seu model de fa anys
això s’aguantaria. Així mateix
incompleixen les seves propos-
tes electorals de creació de
noves fires periòdicament. Però
les coses canvien i cal adaptar-
se a la realitat actual; cal estar
pendent dels nous temps i de
les necessitats de la població,
dels agents comercials, dels po-

tencials clients, de les noves tec-
nologies, del mercat i actuar en
conseqüència, creant i imple-
mentant noves estratègies que
atreguin públic i expositors.

DES DEL GRUP municipal del
PSC a Tortosa ja hem reclamat la
creació d’una Taula de Treball de
Promoció de Fires amb diferents
representants de l’àmbit econò-
mic, polític i comercial de la ciu-
tat que ha de treballar en noves
estratègies que atraguin els ex-
positors i el públic; en imple-
mentar un Pla de Xoc que
rellanci ExpoEbre i Fira Tortosa;
en la revisió dels preus i les con-
dicions als expositors; i en la
possibilitat de crear i implemen-
tar noves fires. Ho vam demanar
l’any 2015 i ara ho tornem a fer,
perquè no ens van voler fer cas
i aquest any ha tornat a quedar
en evidència que ExpoEbre es
mereix una altra oportunitat i
que cal fer alguna cosa per im-
pulsar-la i que sigui la “Fira per
excel·lència”. 

LES TERRES DE L’EBRE con-
formen un territori amb grans
potencials i per tal d’explotar-
los i sortir de l’estancament ac-
tual la ciutat de Tortosa, la
capital de l’Ebre, ha de ser la
peça principal del motor de
creixement econòmic. Però per
això cal tenir clar un model de
ciutat, el model que va iniciar el
govern socialista ara fa 10 anys i
que cal recuperar per a que Tor-
tosa torni a ser la ciutat de les
oportunitats i que els tortosins i
tortosines tinguin la seva opor-
tunitat. Per això hem de redibui-
xar Tortosa i volem fer-ho amb
tots els tortosins i tortosines. 

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA

ExpoEbre es mereix una altra oportunitat

JESÚS TIBAU
ESCRIPTOR
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La supressió de les barreres ar-
quitectòniques en les voreres
del barri del Temple, amb 331
vots, ha estat la proposta guan-
yadora en els primers pressu-
postos participatius de Tortosa.
En concret, als carrers Enric
d’Ossó, Lamote de Grignon i
Maria Rosa Molas, una actuació
amb un pressupost estimat de
22.600 euros. En total, han estat
1.613 persones les que han votat
en aquest procés, el que suposa
un 5,7 per cent del cens. Tant l'al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, com
el regidor d’Hisenda, Marià
Martínez, van fer una valoració
“extremadament positiva” de la
participació i del desenvolupa-
ment del procés, que es va allar-
gar del 28 d’abril al 6 de maig. La
presentació pública de totes les
propostes guanyadores tindrà
lloc aquest 2 de juny en un acte
a l’auditori Felip Pedrell. 
En segon lloc ha quedat l’elimi-
nació de les barreres arquitectò-
niques a les voreres del Centre,
amb 328 vots. En tercer lloc, amb
201 vots, l’adquisició de desfi-
bril·ladors per disposar de més

espais cardioprotegits. Les se-
güents propostes més votades
han estat l’ampliació de l’skate-
park del Parc dels Països Cata-
lans, a Sant Llàtzer; la instal·lació
de punts d’alimentació per a co-
lònies de gats; la millora de l’en-
llumenat del carrer Sant Blai, i la
pavimentació del carrer Sol, així
com la millora de l’accessibilitat
de la vorera a la cruïlla entre la

rambla Pompeu Fabra i el carrer
Elcano, a Ferreries. Totes aques-
tes actuacions també es faran, ja
que el seu cost entra dins del
pressupost de 130.000 euros per
a Tortosa ciutat. L’alcalde de Tor-
tosa també va remarcar que
aquest ha estat un procés de
“participació pur”, que sobre-
passa la representativitat de les
entitats veïnals i associacions. 

En el cas dels Reguers, amb
10.000 euros de pressupost, l'op-
ció més votada ha estat la creació
d'un passeig de vianants al cos-
tat del barranc. I a Vinallop, que
comptava també amb 10.000
euros, s’ha votat il·luminar la
zona de contenidors, instal·lar
wifi al casal i a l'oficina de la pe-
dania, i noves porteries de futbol
a la pista poliesportiva.  

Fora barreres de la via pública
L’eliminació de les barreres arquitectòniques al Temple

i al centre s’imposa als primers pressupostos participatius
Totes les propostes guanyadores es presenten aquest 2

de juny a l’auditori, i s’han d’adjudicar i realitzar enguany

L’Ajuntament s’ha compromès a eliminar barreres arquitectòniques del Temple i del centre. // FOTO: G.M.

Queixes de la 
federació de
veïns de Tortosa

La Federació d’Associacions
de Veïns de Tortosa ha lamen-
tat que no se’ls hagi tingut en
compte en els primers pres-
supostos participatius del
municipi. El president de la
Federació, Josep Baubí, va ex-
plicar que si bé des de l’Ajun-
tament se’ls va informar de la
voluntat de fer aquests pres-
supostos participatius, no
s’ha tingut en compte l’opi-
nió de les associacions que
dia a dia treballen per la mi-
llora dels barris. Baubí va de-
manar, també, que ningú
vulga menystenir la força del
moviment veïnal, i que en
propers edicions dels pressu-
postos participatius es mi-
llore tant el procés com la
quantitat de diners que s’hi
destinen. “Les associacions
de veïns tenen més força que
la que els polítics es pensen, i
que no ho posen a prova”, va
dir. Així, Baubí també va as-
senyalar que les propostes
presentades evidencien la
necessitat d’invertir en un pla
de xoc a la via pública. D’altra
banda, la Federació de Veïns
de Tortosa ha denunciat que
el pla per millorar l’accessibi-
litat al CAP del Temple no
funciona, i continuen havent-
hi queixes i cues perquè hi
manca personal. Els veïns
també reclamen a l’Ajunta-
ment que pose fi a l’incivisme
de vehicles i motocicletes mal
estacionades, i que es pren-
guen mesures per evitar que
les terrasses dels bars no im-
pedisquen el pas de cadires
de rodes i cotxets. C.B.

C.B. / G.M. / S.A.
TORTOSA

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TORTOSA

B
BAIX EBRE

ELS VEÏNS DEMANDEN MÉS ATENCIÓ
EL PRESIDENT de la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Tortosa ha demanat
a l’alcalde i a la regidora d’Urbanisme més
atenció per les entitats veïnals. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre, Josep
Baubí va assenyalar que tant Ferran Bel
com Meritxell Roigé passen molts dies
fora de Tortosa, un a Madrid i l’altra a Bar-
celona. I que això els fa desatendre les de-
mandes de les associacions. A més, Baubí

va criticar la falta d’informació en temes
com les obres del pont de l’Estat. En
aquest punt, va demanar a l’alcalde que
torne a dir si acabarà el mandat, ja que a
Tortosa hi ha rumors sobre la seua renún-
cia abans de final d’any. De la mateixa
manera, Baubí va dir que el republicà
Josep Moncús mai li ha demanat cap reu-
nió, tot i que ara farà un any que és pri-
mer tinent d’alcalde. G.M.
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TORTOSA URBANISME

El grup municipal de Movem Tor-
tosa, primer grup de l’oposició, por-
tarà a debat del proper ple de
l’Ajuntament una moció que de-
mana la millora dels pressupostos
participatius de cara al 2018. El por-
taveu de Movem, Jordi Jordan, va
lamentar novament que en l’elabo-
ració dels primers pressupostos
participatius no s’haja tingut en
compte ni als grups de l’oposició ni
a les associacions de veïns. També
va dir que les propostes que es van
portar a votació eren un “popurri”,
sense cap visió de ciutat, i que la
participació del 5,7 per cent va ser
“insuficient i inacceptable”. Més
encara, si es compara amb altres
municipis del territori que han fet
processos semblants, com és el cas
de la Sénia, amb una participació
del 8,9 per cent, o bé d’Ascó, amb
un 25 per cent de participació. 
En la moció, Movem proposarà
que s’habiliten punts de votació en
cadascun dels barris i també que
siga possible votar per internet, així
com que es busque el consens amb
l’oposició i es tinguen en comptes
les associacions de veïns perquè
puguen fer arribar les seues pro-
postes; que cada any es destinen a
una temàtica en concret, com per
exemple la millora de l’economia
local; i també que s’augmente la
quantitat de diners que s’hi desti-
nen. Així, Jordan va demanar una
rectificació al govern municipal.

Una pràctica habitual
Durant aquest mes de maig,
Movem Tortosa també ha carregat
amb duresa contra l’alcalde, a qui
ha acusat d’haver fet de “la men-

tida” una pràctica habitual. Jordan
va insistir en afirmar que Ferran
Bel va mentir quan va negar que es
convoqués una reunió amb els tre-
balladors de la Clínica Terres de
l’Ebre, per parlar de la futura xarxa
hospitalària. Jordan va mostrar da-
vant les càmeres la convocatòria
oficial signada pel director gerent
de la Clínica, on literalment es pot
llegir que es convida als treballa-
dors “a la reunió informativa sobre
el futur de la governança dels cen-
tres sanitaris de les Terres de l’E-
bre”.
En aquest sentit, Jordan també va
acusar Bel de mentir amb la licita-
ció del nou contracte per a la ne-
teja, la data de finalització de les
obres del pont, o el projecte de les
piscines. Per Jordan, s’està al da-
vant d’un final d’etapa d’un govern
desgastat i sense rumb. També va
criticar que tant Bel com la regi-
dora d’Urbanisme, Meritxell
Roigé, estan més a Madrid i Barce-

lona que a Tortosa. 
En aquest context, Movem Tortosa
ha iniciat al barri de Ferreries la
campanya per recollir les queixes i
propostes dels veïns, que les hi po-
dran fer arribar a les carpes que
instal·laran el 20 de maig i el 2 de
juny. Paral·lelament, es farà una re-
collida de fotografies antigues del
barri i una xerrada col·loqui el 15
de juny, sota el títol “Ferreries, un
barri amb identitat, un barri amb
futur.

El PSC també apreta
Per la seua banda, també el porta-
veu del PSC, Enric Roig, ha afirmat
que els pressupostos participatius
es van fer “de cara a la galeria”
sense participació prèvia dels
grups municipals i la ciutadania.
Un dies després, Roig va afegir-hi
que aquest tercer mandat de Bel és
un “mandat perdut”, perquè el de
Tortosa és un govern cansat, sense
projecte de ciutat, situat en l’immo-

bilisme i amb una nul·la promoció
econòmica. De fet, va afirmar que
Tortosa “morirà” si el PDeCAT i
ERC continuen al capdavant de
l’Ajuntament. Prèviament, Roig
havia demanat la dimissió de la re-
gidora d’Urbanisme, per “mentir”
al ple sobre la pròrroga fins al 9 de
desembre de la direcció d’obra del
pont de l’Estat. I és que al PSC sos-
piten que les obres de reforma in-
tegral del pont es podrien allargar
fins al desembre, cosa que Bel va
negar categòricament. D’altra
banda, els socialistes també han
denunciat que el de l’enllumenat
és un contracte “fallit”. En aquest
sentit, van enumerar diversos in-
compliments de les clàusules ad-
ministratives del contracte de
l’enllumenat, com ara la verificació
dels punt de llum tres vegades a la
setmana, la neteja trimestral de les
faroles, o l’obligatorietat que té
l’empresa de reparar qualsevol
avaria en 48 hores. 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

La roda de premsa del grup de Movem Tortosa.  // FOTO: ARXIU.

L’oposició aprofita el procés 
participatiu per apujar la pressió
Movem porta al ple de juny la seua proposta

per “millorar” els pressupostos de cara al 2018
El PSC diu que les votacions s’han fet “de

cara a la galeria” i sense participació prèvia

Les obres de la
piscina han de 
començar
aquest mes

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa va aprovar el 28 d’a-
bril passat, en un ple ex-
traordinari, el projecte bàsic
i executiu de construcció de
la nova piscina i complex es-
portiu, junt al corresponent
estudi bàsic de seguretat i
salut, així com de legalització
de les instal·lacions. L'acord
es va adoptar amb els vots
favorables de PDECat i ERC,
l'abstenció de Movem Tor-
tosa i PP, i el vot en contra
del PSC i la CUP-AE. Amb
aquest acord començava el
compte enrere per a l'inici
de les obres, que arribarà
una vegada finalitze el perí-
ode d'exposició pública i per
tant s'aprove el projecte de-
finitivament pel mateix ple.
La previsió del govern muni-
cipal és que els treballs de
construcció del nou equipa-
ment comencen a finals d’a-
quest mes de juny. 
El portaveu del PP, Xavier
Dalmau, considera que les
dimensions de la piscina són
insuficients. En canvi, el por-
taveu de la CUP, Xavier Ro-
dríguez, va lamentar la
manca de consens. El porta-
veu del PSC, Enric Roig, va
justifiar el seu vot en contra
pel model de finançament
però també pel fet que el
projecte no inclou una pis-
cina d’estiu. El portaveu de
Movem Tortosa, Jordi Jordan,
va voler valorar positiva-
ment que s’haja redimensio-
nat el primer projecte, però
va lamentar que no s’haja fet
des del consens. Amb tot,
Jordan va dir que no volien
posar “pals a les rodes a un
equipament que demanda la
ciutadania”. Per la seua
banda, el portaveu d’ERC,
Josep Felip Monclús, va de-
fensar que la piscina tindrà
les dimensions reglamentà-
ries per poder realitzar com-
peticions. I la portaveu del
PDeCAT, Meritxell Roigé, va
recordar algunes de les ca-
racterístiques de la nova pis-
cina. En la primera fase del
es construirà la nova piscina,
vestidors i serveis annexos.
Finalitzada aquesta, s’abor-
darà l’espai ocupat per l’ac-
tual piscina coberta, que es
destinarà a pistes de pàdel i
la resta de vestidors. El pro-
jecte l’executarà l’empresa
Benito Arnó e Hijos SAU per
un import de 4,9 milions
d’euros. Cinta Bonet
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L’EMD de Jesús està a punt d’e-
xecutar les propostes guanyado-
res dels seus pressupostos
participatius, que va impulsar
uns mesos abans que l’Ajunta-
ment de Tortosa. Així ho va con-
firmar la regidora Mònica Sales
durant una entrevista a Canal 21
Ebre. Sales va recordar que el
procés, que va tenir una partici-
pació del 8%, es va vehicular a
través de les entitats, i que va
guanyar la proposta per instal·lar

una pèrgola a l’institut escola Da-
niel Mangrané. A més, també es
faran algunes millores al camp
de futbol i la supressió de barre-
res arquitectòniques. La regidora
de Cultura també va remarcar
que ja han començat un nou pro-
cés participatiu, de cara als pres-
supostos del 2018, i amb el mateix
sistema, a través del consell de
participació ciutadana. 
A banda, Sales va detallar que ja
han començat les obres de la se-
gona planta de l’edifici de la Im-
maculada, per fer-hi una sala
multiusos i acollir l’exposició per-
manent del ceramista Joan Pani-

sello. Les obres tindran una se-
gona fase, per fer de la segona
planta de l’edifici de la Immacu-
lada un hotel d’entitats, amb des-
patxos i una sala de reunions. A
més, encara faltarà per recuperar
el tercer pis de l’edifici, que
l’EMD anirà rehabilitant en fun-
ció del pressupost. D’entrada, el
més immediat serà crear un nou
espai artístic al claustre de la Im-
maculada. Finalment, Sales ha
avançat que l’EMD de Jesús està
acabant de posar a punt una apli-
cació per a mòbils que permetrà
que la ciutadania puga comuni-
car les incidències al moment. 

Gustau Moreno
JESÚS

Nova pèrgola a l’EMD de Jesús
La ciutadania va elegir la construcció d’una 

nova estructura, en aquest cas a l’institut escola
A banda, ja han començat les obres de 

la segona planta de l’edifici de la Immaculada

El tancament de 
l’única oficina 
bancària indigna
Campredó
L’EMD aconsegueix l’obertura d’una 

corresponsalia i demana garantir el caixer

BBVA-Catalunya Caixa no ha
fet marxa enrere i finalment,
el 23 de maig passat, va consu-
mar el tancament de l’oficina
que té a Campredó, l’única
que hi havia al poble. Amb
tot, l’entitat ha deixat en fun-
cionament el caixer automàtic
i s’ha compromès a mantenir-
lo operatiu durant tres mesos.
De la mateixa manera, les ges-
tions realitzades pel president
de l’EMD de Campredó,
Damià Grau, han servit per
lligar l’obertura d’una corres-
ponsalia que d’entrada oferirà
els mateixos serveis que l’en-
titat. En un principi, aquesta
corresponsalia obriria els di-
lluns, dimecres i divendres,
amb possibilitat d’ampliació.
De fet, ja es disposaria d’un
local al poble per ubicar
aquesta corresponsalia, que el
president de l’EMD de Cam-
predó confia que puga obrir el
més aviat possible. 
Amb tot, es continua la reco-
llida de signatures per dema-
nar que el caixer automàtic es
mantinga operatiu de forma
permanent, i més enllà dels
tres mesos garantits. En cas
contrari, Grau ha deixat clar
que es plantejaran noves mo-
bilitzacions al poble.

Uns dies abans, el 17 de maig,
els veïns de Campredó van
concentrar-se a les portes de
l’oficina del BBVA-Catalunya
Caixa. Tant el govern munici-
pal com els veïns volien pro-
testar per rebutjar el seu
tancament,  després d’uns 35
anys de funcionament. Du-
rant la protesta, el president
de l’EMD de Campredó va
afirmar que l’oficina era via-
ble, perquè no havia perdut
clients. També va destacar les
possibilitats de creixement
que li oferia la proximitat del
polígon industrial Baix Ebre.
Des del govern de Campredó
creuen que el tancament de
l’oficina seria un cop dur per
al teixit comercial, i un gran
inconvenient per totes aque-
lles persones que tenen difi-
cultats per desplaçar-se fora
del poble. Grau també ha
apuntat que estudiaran la
possible implantació al
poble d’alguna entitat de
banca cívica. G.M.

Un detall del claustre de la Immaculada. / Foto: ALBERT PASCUAL.

BAIX EBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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BAIX EBRE 
TURISME

El Consell Comarcal del Baix
Ebre i l'ens estatal Administra-
dor d’Infraestructures Ferrovià-
ries (ADIF) van signar, el 12 de
maig, el contracte d’arrenda-
ment dels terrenys de l'antic
traçat del Carrilet de Tortosa a la
Cava, per convertir-los en una
nova Via Verda. El lloc elegit va
ser l'àrea de lleure de Font de
Quinto, per on passarà la futura
Via Verda del Carrilet de la
Cava. El president comarcal,
Dani Andreu, va destacar la
bona entesa entre administra-
cions, que permetrà dotar el
Baix Ebre d'una infraestructura
que beneficiarà el sector ciclo-
turístic i facilitarà també la cre-
ació de llocs de treball. Per la
seua part, el delegat de Patri-
moni i Urbanisme d’Adif a Ca-
talunya i Aragó, Juan Manuel de
las Heras, va dir que des d'un
primer moment Adif ha donat
suport a una iniciativa que ha
de promoure el turisme i el des-
envolupament econòmic local. 
El tram que es lloga, d’una lon-
gitud de 7,1 quilòmetres, és el
comprès entre la rotonda de
l’autovia de l’Aldea (C-42), a
prop de l'antiga bòbila d'An-
guera, a Tortosa, i el pont de
l'autopista AP-7, ja al terme
municipal de l'Aldea. Amb
aquest arrendament, i un cop es
puga obtenir el finançament
necessari, d’uns 400.000 euros,
el Consell Comarcal del Baix
Ebre ja podrà executar el pro-
jecte de recuperació d'aquesta
primera part de l'antic recorre-
gut del Carrilet, i enllaçar-lo
amb l’actual Via Verda del Baix
Ebre, que es connecta també
amb la Via Verda de la Terra

Alta, que té 27 quilòmetres
entre Arnes i Pinell de Brai. Ac-
tualment, el tram de la Via Verda
del Baix Ebre té 22 quilòmetres
entre les poblacions de Benifa-
llet, Xerta, Aldover, Jesús, Ro-
quetes i Tortosa. Més enllà de la
Terra Alta, el tram aragonès de
la Via Verda de Val de Zafan té 50
quilòmetres entre Cretes i Al-
canyís, mentre que més avall de
Tortosa també es preveu un tra-
çat de 50 quilòmetres fins a la
desembocadura, a Deltebre.

Una línia amb molta història
La línia del Carrilet, també co-
neguda com la del Carrilet del
Delta de l’Ebre, era d’ample de
via mètric i tenia un total de 27
quilòmetres de longitud. El pri-
mer projecte es remunta al
1883. Però finalment va ser
construïda per la companyia Fe-
rrocarrils Econòmics (FESA),
empresa constituïda el 1924.
Dos anys més tard es va inaugu-

rar el tram entre Tortosa i Am-
posta, i el 1927, el tram entre
Amposta i la Cava. Durant la
Guerra Civil la línia va ser
col·lectivitzada per la CNT i la
UGT. Acabada la guerra, van fer
falta uns deu anys de repara-
cions per assolir el nivell de ser-
vei anterior al conflicte. Però
durant els anys 50, la competèn-
cia del transport per carretera
va iniciar el declivi de la com-
panyia. A més, la interrupció de
les subvencions de l'Estat, el
1963, va precipitar que FESA re-
nunciés a la concessió i que
aquesta fos traspassada a l'em-
presa estatal Feve, l’any 1964. El
Carrilet va fer el seu últim tra-
jecte entre la Cava i Tortosa el 31
de desembre del 1967, enguany
farà 50 anys, i Feve va clausurar
definitivament la línia el 1968.
Durant les darreres dècades,
una de les màquines originals
ha estat exposada com a monu-
ment al parc municipal Teodoro

González de Tortosa, fins que
durant el 2014 va ser retirada
per restaurar-la. La restauració
va anar a càrrec de l’entitat
Amics del Carrilet de Deltebre,
que va retornar-la al parc tortosí
al març del 2015.
La vigència de l'arrendament
dels terrenys a Adif és de 20
anys, i es podrà renovar per 10
anys més. Segons l’acord, el
Consell Comarcal durà a terme,
en un termini de dos anys, les
obres d’adequació de la Via
Verda i la instal·lació de tres pa-
nells, situats a l’origen, en el
punt mig i al final del traçat,
que informaran els ciutadans
del lloc físic on es troben, així
com d’una breu història del
tram que estan recorrent. 

C. Bonet / G. Moreno
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La signatura de l’acord entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i Adif.  // FOTO: MANEL CAPELL.

El traçat del Carrilet, nova via verda 
El Consell Comarcal lloga a Adif uns terrenys

de l’antiga línia, entre Tortosa i l’Aldea
L’ens invertirà 400.000 euros per recuperar

aquest tram i enllaçar-lo amb la Via Verda

Deltebre 
celebra 40 anys
amb Deltafira i
Mescla

Deltebre va celebrar durant
el cap de setmana del 19 al
21 de maig la commemora-
ció dels 40 anys de la seua
segregació del municipi de
Tortosa. És per aquest
motiu que va preparar una
nova edició de DeltaFira i
de Mescla, la mostra de gas-
tronomia de les Terres de
l’Ebre. Es tractava d’actes
pensats per a tota la ciuta-
dania, amb els que prete-
nien fer la festa ben gran.
Durant el discurs, l’alcalde
deltebrenc, Lluís Soler, va
destacar la importància que
va tenir la ciutadania dels
pobles de la Cava i de Jesús
i Maria per aconseguir la
segregació de l’actual mu-
nicipi de Deltebre.
La consellera de Presidèn-
cia, Neus Munté, va assistir
a la commemoració del 40è
aniversari de la segregació.
Munté va assenyalar que és
de manera conjunta que
s’ha de treballar per acon-
seguir tot allò que un poble
es proposa. Durant el trans-
curs de la commemoració
també es va donar a conèi-
xer un document visual in-
èdit, que va relatar els 40

anys de lluita per la inde-
pendència i de les persones
que ho van fer possible. 
Deltebre va posar punt i
final a tres dies d’intensa
activitat amb la celebració
de Deltafira i la commemo-
ració dels 40 anys de la se-
gregació, però també amb
la Fira Gastronòmica Mes-
cla, que enguany ha repartit
fins a 5.000 degustacions
posant en valor la gastrono-
mia de Deltebre i de la resta
del territori. L’alcalde va
destacar l’èxit i encert de
Mescla, però també va re-
marcar que les xifres evi-
dencien que la ciutadania
demanava el retorn de Del-
tafira. M.G. / C.B.

ANIVERSARI

La consellera
Munté destaca el
treball conjunt del
poble per assollir el
que es proposa

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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La Comissió d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre (CUTE),
reunida el 25 de maig passat a
Móra d’Ebre, va aprovar el nou
text refós que ha de servir per
recuperar el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM)
de l’Ametlla de Mar. Prèvia-
ment, el ple de l’Ajuntament
també havia aprovat aquest do-
cument, necessari després que
l’any passat quedés sense
efecte el planejament urbanís-

tic de l’Ametlla de Mar, arran
de dues sentències judicials del
Tribunal Suprem respecte els
sectors Artilleria i Port Olivet.
L’alcalde de l’Ametlla de Mar,
Jordi Gaseni, va explicar que
l’aprovació del text refós només
era el primer pas per normalit-
zar l’urbanisme local, ja que s’-
hauran de fer modificacions,
rectificacions i transitòries en
diversos sectors del planeja-
ment.
El nou text refós va ser aprovat
amb els vots d’ERC, Compro-
mís per la Cala i Plataforma Ca-
lera, i l’abstenció del grup del

PDeCAT, que governava el mu-
nicipi en els mandats anteriors.
Gaseni va reconèixer que mal-
grat la situació és complexa, cal
buscar les fórmules necessàries
per afavorir el desenvolupa-
ment urbanístic de l’Ametlla de
Mar aprofitant l’interès de di-
versos inversors, però fugint de
la massificació urbanística. 
En una altra sessió plenària, el
consistori de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar també va
aprovar un projecte comple-
mentari al que s’està executant
en la construcció de la nova ca-
rretera d’accés sud, inclosa al

Pla d’Emergències Nuclear de
Tarragona (PENTA). Així doncs,
al pressupost inicial d’1,3 mi-
lions d’euros s’hi afegiran
471.000 euros més, que serviran
per millorar l’actuació. Gaseni
va assegurar que, més enllà de
la seua funció de seguretat, la
infraestructura també permetrà
arribar a zones poc conegudes
de la costa sud del municipi. 

Cinta Bonet
L’AMETLLA DE MAR

Aproven el text refós de la Cala
La CUTE dóna llum verd al document que ha de servir

per desbloquejar la suspensió del POUM de la Cala
L’alcalde aposta per buscar fórmules que ajuden a

desenvolupar el poble sense caure en la massificació

Tret de sortida a
la campanya de
captures de la
tonyina roja 
La quota assignada és de 1.650 tones i es

preveu generar 200 llocs de treball directes

La flota de la companyia Bal-
fegó va salpar el 25 de maig
del port de l’Ametlla de Mar
per iniciar la campanya de
pesca de la tonyina roja. Un
total de 16 embarcacions,
entre les quals hi havia dos
vaixells de cerca de Balfegó
(La Frau i Tio Gel Segon), qua-
tre embarcacions espanyoles
més d’encerclament amb base
a l’Ametlla de Mar, i d’altres
de franceses, així com vaixells
auxiliars, van sortir en direcció
al calador balear. El termini
per capturar la quota assig-
nada, enguany de 1.650 tones
de túnids, és d'un mes, fins al
24 de juny. Però en els últims
anys s'ha assolit amb només
quatre dies. El copresident del

grup Balfegó, Pere Vicent Bal-
fegó, va explicar que gràcies a
l’abundància de tonyina, po-
drien materialitzar la captura
en una setmana.  Enguany és
el darrer any en què s'ha pro-
gramat un augment del 20%
en la quota d'aquest túnid. El
percentatge anual es ve incre-
mentant des del 2014, d'acord
amb la Comissió Internacional
per a la Conservació de la Ton-
yina de l'Atlàntic. La pròxima
revaluació de quotes s'ha de
fer al mes de novembre, a Ma-
rràqueix, i Balfegó es mostra
optimista pel que fa al seu in-
crement. Es preveu que la
campanya de Balfegó puga ge-
nerar fins a 200 llocs de treball
directes. Cinta Bonet.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’Ajuntament també
ha aprovat un projecte
complementari a la
construcció de la nova
carretera d’accés sud   

Al pressupost de més
d’1,3 milions s’hi afegiran
471.000 euros més

Un dels vaixells tonyinaires de Balfegó. FOTO: JORDI ALJARILLA.
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FESTA DEL MERCAT D’ÈXIT
LA FESTA DEL MERCAT a la
Plaça d’Amposta va tancar la seva no-
vena edició amb una valoració molt
positiva quant a la participació. L’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, va
afirmar que la professionalització de
la Festa  i l’aposta per la seva promo-
ció en fires més enllà de les Terres de
l’Ebre va donar resultats positius

quant a afluència de públic però
també pel que fa a l’impacte econòmic
que es genera. La regidora de Cultura,
Inés Martí, va explicar que de cara a
properes edicions es vol donar més
protagonisme al riu i també ampliar el
programa al dijous. Enguany, la temà-
tica central de la Festa era l’arribada
de la llum a la ciutat. C.B.

L’Ajuntament d’Amposta ha
iniciat les obres per millorar el
drenatge de les aigües pluvials
al carrer Tarragona. L’actuació
s’emmarca dins el Pla Director
de la Xarxa de Pluvials que va
encarregar el govern munici-
pal per resoldre els problemes
d’inundació que pateix la ciu-
tat. I és que la manca d’una co-
rrecta xarxa de pluvials
provoca que fins al 60% de l’ai-
gua que cau en cas de pluja
acabi circulant pels carrers.
L’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, va explicar que s’havia
parlat amb els veïns i que, tot i
que és una actuació que gene-
rarà força molèsties, és del tot
necessària. Tomàs també va dir
que en fer les races el carrer
van veure que la xarxa de cla-
vegueram també  estava força
deteriorada i han decidit can-
viar la canalització. Aquesta
primera obra per a la millora
de la xarxa de pluvials a la ciu-
tat suposarà una inversió de
250.000 euros. 

Amposta inicia la millora dels
pluvials al carrer Tarragona
Es tracta de la primera actuació inclosa al

Pla Director de la Xarxa de Pluvials 
L’obra ha de resoldre les deficiències del

drenatge que afecten el barri del Grau

El govern ret
comptes amb
els veïns en
assemblea

Míriam Gavaldà
AMPOSTA

La tercera Assemblea infor-
mativa d’Amposta va omplir
una vegada més de veïns
l’auditori de la Fira. En
aquesta ocasió, l’equip de
govern va presentar nous
projectes i els pressupostos
de 2017 que aquest any
s’han incrementat un 8%
fins a arribar als 21,28 mi-
lions d’euros. L’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, va
destacar que en aquests mo-
ments hi ha 1’8 milions
d’euros en obres destinats a
modernitzar la ciutat. Són
diners per a clavegueram,

supressió de barreres arqui-
tectòniques o pluvials.
Tomàs també va presentar
nous projectes com la reha-
bilitació del mercat i del sin-
dicat així com l’enderroc de
sis cases al nucli antic. D’en-
tre tots els projectes Tomàs
va destacar la recuperació
de la façana fluvial. També
va avançar que hi haurà un
nou sistema de recollida de
brossa.  A més de la rebaixa
del 10% en la taxa d’escom-
braries per al 2018.  Tomàs
va indicar que continuaran
treballant per fer baixar l’a-
tur i per crear ocupació.
L’assemblea va acabar amb
la intervenció dels veïns que
van interpel·lar l’equip de
govern amb qüestions com
la neteja de solars, l’orde-
nança municipal de terras-
ses, la contaminació acústica
o la pobresa energètica. 

URBANISME

Actuacions per valor de 12 MEUR en 10 o 15 anys

El Pla Director de la Xarxa de Pluvials preveu ac-
tuacions per valor de 12 milions d’euros a executar
en els propers 10 o 15 anys. Segons l’estudi realit-
zat pels enginyers de camins, canals i ponts de
l’empresa Planifica.org, un gran nombre de
carrers no disposen de cap conducte. Les actua-
cions previstes permetrien reduir del 60% al 8’6%
el percentatge d’aigua de pluja que queda a la su-

perfície. Entre les actuacions que preveu el Pla hi
ha la instal·lació de col·lectors de pluvials en dife-
rents punts de la ciutat, noves conduccions, però
també la construcció de dos dipòsits de laminació.
Un sota el camp de futbol i el més gran sota l’ac-
tual recinte firat. Aquest dipòsits laminen i infil-
tren les aigües pluvials que arriben al dipòsit per
la xarxa de drenatge. C.B.

Les obres al carrer Tarragona. / FOTO: Claudio Ena

PARTICIPACIÓ

Cinta Bonet
AMPOSTA

Adam Tomàs diu
que hi ha 1’8 MEUR
destinats a la
modernització de
la ciutat
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La regidora no adscrita Rosa Per-
tegaz va denunciar les presump-
tes irregularitats en la gestió del
Centre d’Art Lo Pati, després que
un treballador municipal haja
facturat diversos serveis a través
d’una empresa pròpia. Pertegaz
va fer pública aquesta incompa-
tibilitat en l’apartat de precs i
preguntes del ple ordinari del
mes d’abril de l’Ajuntament
d’Amposta, que ja hauria obert
un expedient sancionador al tre-
ballador. En concret, la regidora
va detectar la presència d’una
primera factura de 9.000 euros
fora de pressupost, amb un in-
forme desfavorable d’interven-
ció. Però Pertegaz va advertir que
les quantitats facturades podrien
superar els 15.000 euros. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Pertegaz va recordar que fa
mesos que va demanar informes
oficials sobre les factures del
Centre d’Art Lo Pati.  La Federa-
ció d’Associacions de Veïns
d’Amposta també ha demanat
més transparència sobre la ges-
tió del Centre d’Art Lo Pati.

Tomàs confirma la investigació
L’alcalde d’Amposta va confir-
mar l’existència d’una “irregula-
ritat” en la gestió del Centre
d’Art Lo Pati. Dies després,
també durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Adam Tomàs va
reconèixer que s’ha produït “una
mala praxis” per part d’un treba-
llador municipal que havia fac-
turat serveis a través de la seua
empresa, cosa que era incompa-
tible. Ara bé, Tomàs va lamentar

“l’ús polític” del tema i es va
qüestionar per què Pertegaz no

va denunciar la mateixa situació

durant el mandat anterior, quan
formava part del govern del con-
vergent Manel Ferré. 
L’alcalde va atribuir la qüestió a
la “deixadesa” de l’Ajuntament
durant el mandat anterior, quan
també es van detectar altres. Se-
gons Tomàs, el nou departament
de Recursos Humans servirà
per evitar aquests casos. L’al-
calde va afegir que el tema està
“sota secret”, ja que s’està ins-
truint un expedient sanciona-
dor.
Tomàs va explicar que hi ha un
altre treballador afectat per un

expedient disciplinari, i que el
comitè d’empresa de l’Ajunta-
ment ha estat informat dels dos
casos. Finalment, l’alcalde va
voler destacar la gran feina que
està fent el Centre d’Art Lo Pati,
i va concloure que quan s’acabe
de tramitar l’expedient tothom
podrà consultar-lo per saber
què ha passat. 

G. Moreno 
AMPOSTA

El Centre d’Art Lo Pati en una imatge d’arxiu.  // FOTO: M.V.

Denuncien factures irregulars
al Centre d’Art Lo Pati

Un treballador municipal hauria facturat
diversos serveis a través d’una empresa pròpia

L’alcalde d’Amposta confirma que la
“mala praxis” a Lo Pati ja s’està investigant

Toc d’atenció
de la federació
de veïns al
govern

Primer toc d’atenció públic de
la Federació d’Associacions de
Veïns al govern d’Esquerra
d’Amposta, quan  fa dos anys
de la victòria a les eleccions
municipals del 2015. Durant
una entrevista a Canal 21
Ebre, Llorenç Navarro ha afir-
mat que la relació amb el go-
vern d’Adam Tomàs encara és
molt millor que la que tenien
amb l’anterior alcalde, el con-
vergent Manel Ferré. Però Na-
varro va advertir que ja ha
arribat el moment de deixar
clares les reivindicacions veï-
nals. Així, al final del ple d’a-
bril, va demanar la paraula per
denunciar que el govern no
aposta per Fira Tots, i també
perquè no s’està consultant la
ciutadania en la reforma del
Reglament Orgànic Munici-
pal. A més, també va denun-
ciar que hi ha regidors que no
han publicat totes les seues
propietats al portal municipal
de transparència. 
Navarro va valorar que sem-
bla que Esquerra d’Amposta
només s’està preparant per
tornar a guanyar les eleccions,
però ara sense tenir en compte
totes les veus del municipi. El
dirigent veïnal va demanar
humilitat al govern d’Am-
posta, i el mateix diàleg que
tenien amb la federació quan
els republicans encara estaven
a l’oposició. G.M. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’alcalde atribueix
la qüestió a la “dei-
xadesa” de   l’Ajun-
tament el mandat
anterior amb CiU

Recullen 1.800
firmes contra
l’extracció
d’argila 
La plataforma ciutadana Sal-
vem lo Montsià va lliurar a
l’Ajuntament d'Ulldecona
les gairebé 1.800 signatures
recollides durant la cam-
panya realitzada de valorit-
zació i salvaguarda de la
serra del Montsià. Denun-
cien que aquesta serra està
sofrint les agressions de la
cimentera CEMEX, que
n’extreu l’argila, un compo-
nent necessari en la fabrica-
ció de ciment pòrtland. El
portaveu de la plataforma,
Manel Mas, va demanar que
s’eviten noves extraccions, es
protegeixi la zona i s’aturi
l’espoli d’oliveres. C.B. 

BREUS
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CAS TUROV

L’alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, diu que l’ende-
rroc de Turov és “inevitable i
imminent”. Montserrat va fer
aquestes declaracions des-
prés de saber-se que el jutjat
ha desestimat la petició dels
veïns d'anul·lar l'enderroc
dels apartaments afectats pel
cas Turov. Els propietaris ha-
vien adduït que havien patit
indefensió al llarg del procés
judicial, perquè no se'ls va
donar la possibilitat de com-
parèixer des d'un primer mo-
ment. Però finalment, el Jutjat
Contenciós Administratiu
número 2 de Tarragona
ha desestimat la petició d'a-
nul·lar l'enderroc. 
Alfons Montserrat va recor-
dar que l’Ajuntament està
obligat a executar la sentèn-
cia, i que també tenen en
l’horitzó el pagament d’in-
demnitzacions als propieta-
ris.
Amb tot, l’alcalde va assenya-
lar que la situació dels pro-
pietaris afectats no és
homogènia. De fet, va remar-
car que alguns dels 32 habi-
tatges que caldrà enderrocar
Turov els va vendre quan ja hi
havia una sentència desfavo-
rable. Per tant, en aquest cas
no seria culpa de l’Ajunta-
ment, sinó que es tractaria
d’una presumpta “estafa”.
Finalment, Montserrat va
preferir no fixar una data per
a l’execució de l’enderroc
dels habitatges de la urbanit-
zació Serramar afectats per la
sentència, tot i que va con-
cloure que la mesura és “im-
minent”.

Gustau Moreno
ALCANAR

Els habitatges afectats pel cas Turov a Alcanar.  // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

Enderroc “inevitable i imminent”
L’alcalde d’Alcanar diu que l’Ajuntament està

obligat a executar la sentència judicial
El jutjat ha desestimat la petició dels veïns

d'anul·lar l'enderroc dels apartaments

Els agressors
admenten els
fets del Mas i
eviten el judici 

Els tres agressors de les
animalistes que gravaven
els correbous de Mas de
Barberans el 30 d'abril del
passat 2016 van acceptar
multes per un total de 8.010
euros per evitar el judici.
Un acord de conformitat
amb les acusacions va evi-
tar finalment la vista oral
que    s'havia de celebrar al
jutjat penal número 2 de
Tortosa. La fiscalia dema-
nava fins a dos anys de
presó pels tres acusats i
multes de fins a 18.000
euros, mentre que l’acusa-
ció particular elevava fins a
tres anys la pena de presó.
Els tres condemnats, mem-
bres d'una mateixa família
de Sant Carles de la Ràpita,
van reconèixer davant la
jutgessa els delictes de co-
accions, lesions lleus i
danys, amb l'agreujant de
discriminació ideològica.
Les activistes agredides,
Aïda Gascón i Yasmina Mo-
reno, pertanyents a l'orga-
nització AnimaNaturalis,
van acceptar l’acord perquè
els agressors van reconèi-
xer els fets. En aquest sen-
tit, consideren que la sen-

tència pot marcar un abans
i un després perquè no es
produeixin més agressions
d'animalistes durant
aquests espectacles.
D’altra banda, el delegat
del Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, va
valorar positivament l’inici
sense incidents de la tem-
porada de bous al territori.
Pallarès va  insistir que si
les coses es fan ben fetes
ningú ha de tenir por de
res. Quant a la nova Inicia-
tiva Legislativa Popular
(ILP) que la Coordinadora
per l’Abolició dels Corre-
bous ha registrat al Parla-
ment per acabar amb tots
els tipus de tauromàquia al
país, Pallarès va dir que si
es tornen a portar els corre-
bous a debat i es fan les
coses bé pot ser una bona
ocasió per millorar la llei
que els regula. C.B.

BOUS

Consideren que
la sentència pot
marcar un abans i
un després per
evitar agressions

Indemnitzacions aturades a l’espera de la sentència

L’Ajuntament estava esperant a que es resolgués
i clarifiqués la sentència d’enderrocament dels 32
habitatges de Serramar abans de pagar la indem-
nització de 1 milió d’euros a l’empresa Turov per
vuit habitatges d’aquest complex il·legal. L’alcalde
d’Alcanar, Alfons Montserrat, havia explicat que
la problemàtica sorgia pel fet que el cas Turov està
dividit en dos expedients separats, el de l’ende-
rroc i el de la indemnització. Montserrat va remar-
cat que l’Ajuntament estava seguint al peu de la
lletra allò que marcava la sentència en ferm sobre

la indemnització però volia esperar a que es cla-
rifiqui la sentència de l’enderroc, i que ambdues
es puguin alinear, abans de procedir al pagament,
més tenint en compte que fonts expertes els ha-
vien confirmat que aquesta indemnització es des-
tinaria a  cobrir les despeses del concurs de
creditors de Turov. Així, si es feia efectiu aquest pa-
gament i finalment l’enderroc no es duia a terme,
el consistori d’Alcanar hagués tingut moltes difi-
cultats per recuperar aquest import. Fet que tot in-
dica que no es produirà . C.B.
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El port de la
Ràpita, el primer
amb un punt de
recàrrega Tesla

L’alcalde considera que la iniciativa      
reforça l’atractiu turístic del municipi

Sant Carles Marina s'ha
convertit en el primer port
esportiu de Catalunya i de
tot l'Estat espanyol en dis-
posar d'un punt de recà-
rrega per a vehicles elèctrics
de la marca nord-americana
Tesla. La dàrsena esportiva
del port de Sant Carles de la
Ràpita també ofereix, just al
costat de l'anterior, un
segon punt de càrrega apte
per a tot tipus de cotxes
elèctrics que disposin d'un
connector del tipus “2 men-
nekes”. El gerent de Ports de
la Generalitat, Joan Pere
Gómez, va remarcar que la
instal·lació va en la línia de
l’aposta pel territori per la
sostenibilitat i el respecte

ambiental i que, una vegada
més, les Terres de l’Ebre són
pioneres. L’alcalde de la Rà-
pita, Josep Caparròs, consi-
dera que la iniciativa
s'estendrà en breu per la
resta de ports catalans.
“Adaptem el que ja s'està
fent a molts hotels”, va rei-
terar l'alcalde, que també va
subratllar el reforç del po-
tencial d'atracció turística
de l'estació. La recàrrega
d’un vehicle elèctric dura de
dues hores a dues hores i
mitja. Mentrestant, els usua-
ris del vehicle podran fer
turisme, tastar l’oferta gas-
tronòmica de la Ràpita, anar
de compres o gaudir de la
zona.  C.B. 

El punt de recàrrega al port esportiu de la Ràpita . FOTO: M.C.

Un estudi d’abast europeu, el
projecte Vivaldi, busca com mi-
llorar la producció d’ostres al
Delta de l’Ebre i reduir la mor-
talitat que provoca l’herpes
virus en aquests mol·luscs. En
l’estudi hi participen investiga-
dors de l’Institut de Recerca i
Tecnologies Agroalimentàries
(l’IRTA). Una de les investiga-
dores, Noèlia Carrasco, va ex-
plicar que després d’un any
d’estudi han pogut donar unes

primeres recomanacions als
productors. D’una banda, l’en-
trada del cultiu abans que l’ai-
gua de la badia dels Alfacs i del
Fangar arribi als 16 graus i
també reduir la seva concen-
tració.  
El president de la Federació de
Productors de Mol·luscs (FE-
PROMODEL), Miquel Carles,
va explicar que els productors
estan treballant colze a colze
amb els investigadors i que
han pogut comprovar que apli-
cant les seves recomanacions la
mortalitat, que en ocasions ha
arribat a ser del cent per cent,

es pot reduir fins al cinc per
cent.
Carles va afirmar que el 90%
dels productors han optat per
aplicar el sistema de cimenta-
ció en la producció d’ostres,
més costós però més viable.
A més, assegura que s’aconse-
gueix un producte de més
qualitat i visualment més
atractiu.

C. Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Objectiu: reduir la mortalitat
Un estudi busca com millorar la producció d’ostres

al delta i reduir la mortalitat per l’herpes virus
El 90% del productors han optat per aplicar el

sistema de la cimentació, més costós però més viable

Les muscleres de la badia dels Alfacs. / Foto: M.V.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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NOVETATS SOBRE LA VILA MEDIEVAL
LES OBRES AL nucli antic d’Horta de
Sant Joan han posat al descobert noves
pistes sobre el passat medieval de la
vila. Durant l’actuació han aparegut tres
nous murs sota l’actual plaça de Sant
Salvador, que no encaixen amb la mura-
lla de tancament de la vila medieval. Les
obres també han permès localitzar la
base de l’antiga Creu de Terme, que po-
dria ser una creu de fossar, i vestigis

d’habitatges anteriors al segle XVI. Les
troballes s’han fet en el marc de la ter-
cera fase de les obres de pavimentació i
serveis, que han comptat amb una in-
versió de prop de 940.000 euros. Apro-
fitant aquestes obres, l’Ajuntament
traslladarà al cementiri la creu fran-
quista que estava instal·lada a la façana
lateral de l’església de la plaça de Sant
Salvador. S.A.

Localitzen 123
fosses de la
Guerra Civil a
l’Ebre
El conseller d'Afers exte-
riors, Raül Romeva, va visi-
tar la Fatarella per presentar
el resultat del primer estudi
de geolocalització de fosses
comunes de la Guerra Civil
que s'està portant a terme a
les Terres de l'Ebre i el Prio-
rat, un estudi encarregat a la
Universitat Rovira i Virgili i
que canvia el mapa de fos-
ses de Catalunya amb la lo-
calització de 123 fosses d'un
total de 500 arreu del Princi-
pat. Romeva destacava la
importància d'aquest estudi
a les Terres de l'Ebre tenint
en compte que és el primer
d'aquestes característiques
en unes comarques fona-
mentals en el decurs de la
Guerra Civil espanyola. Per
part de la URV, el Catedràtic
d'Història Josep Sánchez
Cervelló, va especificar el
número de fosses confirma-
des 69, i probables 54, tot i
que va advertir que aquests
números poden variar. Amb
aquest estudi, les fosses
estan plenament localitza-
des i documentades. Sán-
chez Cervelló va remarcar la
importància de donar a co-
nèixer el projecte a escala
internacional.  El conseller
Romeva també va anunciar
l'ampliació del Pla de Fosses
2017 que passarà a ser bia-
nual, prorrogable a dos anys
més, i comptarà amb un
pressupost de 800.000 euros.  
En la mateixa visita, Romeva
es va traslladar fins al Me-
morial de les Camposines
on va presentar el resultat
de la vintena d'actuacions
de recollida de restes òssies
en superfície a les Terres de
l'Ebre. Es tracta de les restes
de 16 persones desaparegu-
des en la Batalla de l'Ebre
que han estat traslladades al
Memorial on ja es troben un
centenar més de persones.
Les restes òssies d'aquesta
gent seran identificades tal
com preveu el Pla. A.P. 

L’alcalde de Batea, Joaquim Pa-
ladella, va fer una crida a la uni-
tat d’acció amb els ajuntaments
de Vilalba dels Arcs i la Pobla de
Massaluca, a l’hora de defensar
els interessos dels tres munici-
pis davant de la construcció dels
parcs eòlics de Gas Natural i
Alstom Wind. En concret, es
tracta de tres parcs de 30 mega-
watts cadascun, amb un total de
30 molins, que les promotores
podran construir després de
guanyar, fa uns anys, el concurs
de la Generalitat per fer-se cà-
rrec de la ZDP VII a la Terra Alta.
Però Paladella va reiterar que cal
que se senti la veu dels ajunta-
ments. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Paladella va de-
manar el suport dels ajunta-
ments i de la societat civil de la
comarca al recurs contra la tra-
mitació del pla especial urbanís-
tic dels parcs eòlics. Segons
l’alcalde de Batea, la Generalitat
està envaint les competències
dels ajuntaments. De fet, va dir
que no entén que el delegat del
Govern i alcalde d’Arnes, Xavier
Pallarès, digués en el darrer
consell d’alcaldes que s’ex-
clourà Batea del projecte reubi-

cant els aerogeneradors previs-
tos. Paladella també va deixar
clar que no és contrari a l’apro-
fitament de l’energia eòlica,
però va remarcar que cal evitar
la massificació a la Terra Alta i
blindar que els ajuntaments co-
braran els cànons i totes les
compensacions que els perto-
quen.

Rebuig de la DO
Per la seva part, el Consell Regu-
lador de la Denominació d'Ori-
gen (DO) Terra Alta va aprovar
un document que rebutja la im-
plantació de nous parcs eòlics a

la comarca. El Consell Regula-
dor del vi considera que, amb
nou parcs eòlics la comarca ja ha
estat “prou solidària” amb l'a-
portació d'energia renovable al
país. El president del Consell
Regulador de la DO terraltina,
Joan Arrufí, va assenyalar que
no es tracta d'una oposició a l'e-
nergia eòlica sinó una oposició
a la “massificació”. 
També la Plataforma en Defensa
de la Terra Alta ha instat a tot els
actors socials i econòmics del te-
rritori a pronunciar-se “amb
claredat” sobre la construcció
de nous parcs eòlics a la co-

marca. L'entitat considera que
és el moment de sumar-se al re-
buig contra més implantació eò-
lica que ja han mostrat algunes
institucions, com el Consell
Comarcal de la Terra Alta o el
Consell Regulador de la DO
Terra Alta. La plataforma fa una
crida a les associacions de tu-
risme, les cambres de comerç,
les associacions culturals, els
ajuntaments i les entitats civils
de la comarca i les Terres de l'E-
bre s'oposin a un “nou despro-
pòsit” eòlic que pretén
“encolomar” al territori més
centrals. 

Unitat d’acció per l’eòlica
BATEA

L’alcalde de Batea reitera que cal que
se senti la veu dels ajuntaments

Gustau Moreno
BATEA

Una imatge del parc eòlic de Batea. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

Joaquim Paladella aposta per la unitat de
Batea, la Pobla i Vilalba pels parcs eòlics

LA FATARELLA
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L’HERÈNCIA MEDIAMBIENTAL DE FLIX
L’ALUMNA DE Batxillerat Científic de
l’institut de Flix, Ariadna Julian, ha estat
la guanyadora del Concurs de Treballs de
Recerca sobre la Ribera d’Ebre, que orga-
nitza el Centre d’Estudis de la Ribera. El
seu treball titulat “L’herència mediam-
biental de Flix” repassa la història de la
fàbrica i l’impacte que ha tingut al terri-
tori. La guanyadora s’ha emportat una
beca del CERE valorada en 250 euros i la

subscripció com a sòcia a l’entitat durant
dos anys. Els altres dos finalistes han
estat Joan Ventura amb el treball “La
gent de la riuada” i Roc Aragonès amb
“Estudi del poema L’aiguat”. Tant Ven-
tura com Aragonés s’ha emportat una
beca de 50 euros i la subscripció al CERE
com a socis  durant dos anys. A més, els
treballs seran publicats a la pàgina web
del CERE. M.G.

Els beneficis
d’Ercros, per a
la neteja dels
terrenys
El primer tinent d’alcalde
de Flix, Francesc Barbero,
va dir que els darrers bene-
ficis d’Ercros haurien de
servir per garantir la des-
contaminació dels terrenys
de Flix i per oferir alternati-
ves als treballadors que es
quedaran sense feina a fi-
nals d’any. El primer tinent
d’alcalde de Flix va fer
aquestes declaracions des-
prés que Ercros informés
que havia tancat el primer
trimestre amb un benefici
de 9,23 milions d'euros, un
15,8% per sobre de l'obtin-
gut en el mateix període de
l’any passat. Barbero també
va confirmar la represa dels
sondejos per determinar si
hi ha més terrenys contami-
nats amb residus d’Ercros,
fora del recinte de la fà-
brica. De fet, el regidor va
recordar que els cinc focus
que s’han identificat estan
fora del recinte d’Ercros, en
terrenys que pertanyen a
l’empresa i també en un
antic abocador municipal i
no descarten poder confir-
mar més terrenys contami-
nats. El primer tinent
d’alcalde de Flix també  va
dir que caldrà esperar a
l’anàlisi dels residus loca-
litzats per determinar la
seua antiguitat i saber si
Ercros va cometre algun
delicte de tipus mediam-
biental. G.M.

La plataforma FlixNet ha de-
nunciat les irregularitats i males
pràctiques comeses durant la
primera fase de la descontami-
nació de l’embassament. Per
primera vegada, FlixNet ha
posat una mica de llum sobre
què va passar durant les obres
de neteja del pantà, que estan
aturades i inacabades, amb més
de 80.000 tones de residus per
extraure. Així, el portaveu Òscar
Gonzàlez va assegurar que
l’empresa FCC,  a l’ estiu, obria
el magatzem dels residus per
airejar-lo, sense cap tipus de fil-
tre que evités el contacte amb
l’atmosfera. FlixNet atribueix
aquesta pràctica als episodis de
males olors que hi havia durant
les nits. La també portaveu Olga
Poblet va detallar que la pri-
mera part de l’extracció es va fer
amb una draga que no funcio-
nava correctament, i que des-
prés es va optar per una pala
bivalva que feia que els fangs
tòxics entressin en contacte
amb l’atmosfera. A més, la
planta depuradora va quedar
ràpidament obsoleta. De fet, Po-
blet també va revelar que a la
planta de tractament, que FCC

va desmuntar en donar els tre-
balls per acabats, hi havia mà-
quines que no funcionaven bé.
La plataforma FlixNet es va pre-
sentar a principis d’abril i ja ha
aconseguit més de 700 adhe-
sions per reclamar que la des-
contaminació del pantà s’acabi
amb totes les garanties me-

diambientals i de salut. Sobre-
tot, tenint en compte que els re-
sidus que encara queden són
“els més tòxics per a les perso-
nes”. A més, reclamen la
instal·lació de diverses esta-
cions de control atmosfèric du-
rant la segona fase de la
descontaminació, que Acuamed

té previst adjudicar a una altra
empresa.  

FlixNet destapa irregularitats tècniques
LA DESCONTAMINCIÓ DEL PANTÀ

Diuen que s’obria el magatzem de residus per airejar-lo
sense cap filtre que evités el contacte amb l’atmosfera

Gustau Moreno
FLIX

El pantà de Flix en una imatge d’arxiu. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

La plataforma ha denunciat les irregularitats i males
pràctiques en la la primera fase de la descontaminació 

Mira el
vídeo en
aquest
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El nou impost de les nuclears,
impost sobre el risc mediam-
biental de la producció, mani-
pulació i transport, custòdia i
emissió d'elements radiotò-
xics, deixarà un 20% de la re-
captació a les Terres de l'Ebre
i el Camp de Tarragona, uns 12
milions d'euros de recaptació
anuals dels 60 milions d'euros
que el Govern preveu obtenir
amb la nova taxa. El primers,
corresponent a la recaptació

des d'abril de 2017, arribaran
al territori a principis de 2018.
Per aquest motiu, el secretari
d'Hisenda, Lluís Salvadó, es
va reunir amb els consells co-
marcals de la Ribera d'Ebre i
el Baix Camp i els delegats del
govern del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l'Ebre per
constituir un grup de treball
que dissenyi i gestioni projec-
tes estratègics on destinar
aquesta inversió per millorar
la competitivitat del territori.
A diferència del 2014, el nou
impost sobre el risc mediam-
biental de la producció, mani-

pulació i transport, custòdia i
emissió d'elements radiotò-
xics ha estat avalat al cent per
cent pel Consell de Garanties
Estatutàries. Dos mesos des-
prés de la seva aprovació, el
govern de l'Estat espanyol no
ha demanat la intervenció de
l'alt tribunal, tot i que encara
hi ha marge per fer-ho ja que
disposa de sis mesos. També
s'han concretat aspectes del
nou reglament de l'impost
que s'ha d'aprovar abans de
finals d'any. Salvadó va justi-
ficar que no es creïn dos uni-
tats de treball, una per a les

Terres de l'Ebre i una altra per
a Tarragona, ja que era “poc
operatiu” i calia impulsar pro-
jectes de planificació territo-
rial i de país amb aquests
nous recursos. Tot i que es
prioritzaran les actuacions als
municipis d'influència de les
centrals d'Ascó i Vandellòs,
tampoc s'exclouran propostes
dels pobles contigus.

C. Bonet
MÓRA D’EBRE

L’impost nuclear deixarà 12 MEUR
El nou impost deixarà un 20% de la recaptació a

l'àrea d'influència de les centrals d'Ascó i Vandellòs 
Un grup de treball s’encarregarà de dissenyar i

gestionar projectes estratègics on destinar la inversió

La Torre dóna a 
conèixer les seves
rutes amb una
aplicació mòbil
El municipi riberenc vol potenciar les cinc

rutes amb més interès turístic del poble   

La Torre de l’Espanyol vol
potenciar les rutes amb més
interès turístic del municipi a
través de l’aplicació mòbil
Digi-World Trekking. Es
tracta d’una aplicació gra-
tuïta disponible per Android
i IOS. Cadascuna de les cinc
rutes que s’ofereixen s’ha de
descarregar individualment.
L’alcalde de la Torre de l’Es-
panyol, Joan Juncà, va expli-
car que l’objectiu es que
veïns i visitants disposin
d’una eina fàcil i ràpida per
poder fer les rutes i conèixer
els espais d’interès del poble.
Un cop descarregada la ruta
s’obre un mapa amb el tra-
çat, que es vincularà amb el
GPS del dispositiu de l’u-

suari aquí li indicarà la seva
posició actual. Cada vegada
que passi per un punt de re-
ferència, s’activarà un àudio
que complementarà una
imatge i text que detallaran
on es troba i què està veient.
D’altra banda, l’Ajuntament
de la Torre ha prohibit l’esta-
cionament als carrers Portal,
Baix i Era, les artèries princi-
pals del municipi i es troba
els gruix comercial i l’Ajun-
tament. L’alcalde de la Torre
de l’Espanyol va afirmar que
es tracta d’una mesura molt
meditada que busca no
només evitar molèsties sinó
també fer del centre un lloc
més agradable per als via-
nants. C.B. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El govern preveu
obtenir 60 milions
d’euros anuals amb
la nova taxa

Els primers diners
arribaran al territori a
principis del 2018

Un dels espais inclosos a les rutes de l’APP. FOTO: M.C.
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EL PARADOR TINDRÀ REMEI?
MORELLA coneixia a mitjan maig la li-
citació de la redacció del projecte bàsic i
execució, control arqueològic, direcció fa-
cultativa i coordinació de seguretat i salut
de les actuacions arqueològiques comple-
tes i integrades prèvies a la construcció del
futur Parador de Turisme. Aquesta publi-
cació al BOE sorprenia l'Ajuntament, ja
que existeixen autoritzacions per a realit-
zar aquests treballs des del 2012 i no s'han

executat fins ara per falta de consignació.
L'alcalde, Rhamsés Ripollés, comentava
que "el que volem és que el Parador siga
una realitat i que aquest nou procés ser-
visca per a aquest fi i no per endarrerir-lo
de nou, ja que des del 2012 podrien haver-
se fet els treballs i ara es proposa un nou
projecte arqueològic". El Parador de Mo-
rella està projectat als edificis del convent
de Sant Francesc i les Agustines. A.P.

La finalització dels treballs de re-
cuperació de la capella del Con-
vent de Sant Francesc deixa per a
la ciutat un nou espai per a la cul-
tura de gran valor patrimonial.
Després de 27 anys des de l'inici
de les obres de restauració del
convent franciscà, el llegat històric
i artístic de la capella llueix ja amb
tota la seua esplendor per inte-
grar-se en la dinàmica de funcio-
nament del Mucbe, un dels
museus més actius de la província
de Castelló.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, i el regidor de Cultura,
Josep Barberà, acompanyats dels
responsables tècnics van visitar
l’espai el 23 de maig, comprovant
sobre el terreny que la rehabilita-
ció de l'antiga capella franciscana
significa per a Benicarló “la recu-
peració d'un conjunt arquitectònic
únic a la província” tal com ha re-
cordat Arturo Zaragozá, inspector
de Patrimoni de la Direcció Gene-
ral de Cultura. 
L'alcaldessa ha agraït el paper de
les diferents corporacions que

han estat implicades en la restau-
ració de tot el conjunt del Convent
de Sant Francesc i ha subratllat les
“òptimes condicions en què ha
quedat la capella per a la realitza-
ció de concerts, presentacions de
llibres i altres actes culturals”.
Sobre el procés de restauració, Ar-
turo Zaragozá assenyalava també
que “aquest monument conserva

la memòria de molts anys, i recu-
perar-la ha estat precisament l'ob-
jectiu d'aquests llargs i complexos
treballs”. “El conjunt del Mucbe,
inclosa la capella -ha destacat Ar-
turo Zaragozá-, és l'exemple de
com s'ha de restaurar un espai
museístic” i ha remarcat que el
Mucbe és “el museu que millor
funciona a tota la província. Un

èxit que s'ha aconseguit amb la
implicació de tot Benicarló”.
Per la seua banda, l'inspector de la
Unitat Tècnica de Pintura Mural,
Josep Gil, i la responsable dels tre-
balls de restauració, Ana Cañiza-
res, van remarcar el pèssim estat
en què es trobava el monument
després de patir successius repin-
tats i un devastador incendi. 

Finalitza la restauració del
convent de Sant Francesc
Els treballs de recuperació de la capella s’han

retardat 27 anys des del seu inici
El primer acte serà una exposició

dedicada al poeta Miguel Hernández

Front comú al
Baix Maestrat

La Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració
del Territori convocava a Valèn-
cia els alcaldes i alcaldesses de
més d'una desena de munici-
pis del tram valencià de l'AP-7,
per conèixer de primera mà la
seua posició en relació a la gra-
tuïtat plantejada per a aquesta
via.
La consellera María José Salva-
dor va voler convidar els muni-
cipis a participar en una
estratègia comuna davant la
falta de definició sobre aquest
tema per part del Govern Cen-
tral i ha mostrat la seua inquie-
tud per la manca de
planificació del Ministeri a dos
anys de la probable liberalitza-
ció de l’AP-7, sobre temes claus
com les connexions, els acces-
sos o les variants.
Els alcaldes, pràcticament de
manera unànime, han defensat
aquesta liberalització, assenya-
lant que la gratuïtat és impres-
cindible i, de fet, alguns han
plantejat que hauria de ser im-
mediata per a aquelles zones
que no compten amb una al-
ternativa, com la zona nord de
Castelló, tal com assenyalava
l’alcalde de Vinaròs, Enric Pla.
"Hem demanat la liberalitza-
ció parcial immediata en co-
marques com la nostra, que no
disposen d'altres opcions.
Creiem que juntament amb el
corredor mediterrani i les ro-
dalies, aquest és un dels grans
temes pendents que requeris-
quen d'una ràpida resposta
per part del Govern, ja que
afecten de manera molt di-
recta la ciutadania. Cal, per
tant, que la gratuïtat de l'AP-7
sigui absoluta i sense cap tipus
de peatges a l'ombra", ha con-
clòs Pla.  A.P.

BENICARLÓ

Albert Pascual
BENICARLÓ

Imatge de  l’interior de la capella. FOTO: AJUNTAMENT DE BENIARLÓ

AP-7
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Amics dels Castells i del Nucli
Antic de Tortosa creu que cal
conservar les restes arqueològi-
ques que estan apareixent da-
vant de la catedral, al solar del
carrer Croera. Durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre, el pre-
sident de l’entitat, Ramon Ruiz,
ha recordat que Amics dels
Castells sempre va estar en con-
tra de l’enderroc de les cases i a
favor de protegir l’antiga façana
fluvial. Però va remarcar que
ara cal posar en valor aquest
nou patrimoni arqueològic, pel
seu gran valor. Així, Ruiz va dir
que Amics dels Castells ha pro-
posat a l’Ajuntament la creació
d’un “equipament municipal”
que permeti visitar les diverses
restes romanes i medievals que
ara surten a la llum. De fet, va
detallar que hi ha exemples a
Barcelona, València i Saragossa,
en què es poden visitar les res-
tes i no s’ha renunciat a la cons-
trucció de places urbanes. 
L’Ajuntament de Tortosa va ini-
ciar a principis d’abril la tercera
fase de les excavacions arqueo-
lògiques del solar del carrer
Croera. Les excavacions havien
de durar un mes i tenien un

pressupost de 28.000 euros.
L’objectiu era definir amb
major precisió la planta, dimen-
sions i cronologia de la basílica
tardo-antiga que es va localitzar
l’any passat, i la cronologia del
tram de muralla romana que
també va aparèixer. En concret,
a la segona fase d’excavacions,
que va acabar a la tardor del
2016, l’equip de Jordi Diloli va
descobrir el que podria ser l’ab-
sis de la primera església visi-
goda de la ciutat, que dataria
del segle VI. Abans de la localit-
zació de l'absis ja s'havia docu-
mentat un tram de més de 40

metres de la muralla romana,
una plataforma monumental de
cronologia alt-imperial, un
complex de salaons i la façana
fluvial baix-medieval, amb un
embarcador i magatzems flu-
vials, entre altres troballes. L'al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, va
dir que l'aparició del complex
visigot obligava el consistori a
plantejar una tercera fase d'ex-
cavacions. I per la seua banda,
la regidora d’Urbanisme, Merit-
xell Roigé, va detallar que una
vegada finalitze aquesta nova
fase es determinarà quin ha de
ser el projecte arquitectònic que

s’ha de realitzar per urbanitzar
la nova plaça de la catedral. 

Portalada de l’antic institut
Fa un any, Amics dels Castells
també va sol·licitar que es repo-
sés la portalada barroca de l’e-
difici de l’antic seminari del
carrer Montcada, al costat del
nou edifici de les delegacions.
Una actuació prevista des de
l’enderroc de l’edifici, fa més de
15 anys, però que molts havien
oblidat. Finalment, aquests dies
de maig s’ha acabat de materia-
litzar la reposició d’aquest ele-
ment del patrimoni. 

Amics dels Castells aposta per la conservació i interpretació, compatibles amb la nova plaça

C U LT U RA

C
NOVA IL·LUMINACIÓ DE LA CATEDRAL

Volen un equipament públic
a les restes de la catedral

PATRIMONI

LA CATEDRAL de Tortosa ha renovat
la seva il·luminació interior amb un sis-
tema més eficient que li permetrà un es-
talvi del 73% en el consum. El projecte
ha consistit en la substitució de les làm-
pades de tecnologia tradicional per tec-
nologia LED d’última generació. En
concret, s’han substituït 700 punts de
lluminària. A més d’una important ac-

tuació a la capella de la Cinta, a la nau
central s’ha treballat perquè les pedres
de clau del sostre estiguin il·luminades.
Aquest nou sistema d’enllumenat supo-
sarà una reducció de 17,42 tones d’e-
missions de diòxid de carboni,
l’equivalent a plantar 871 arbres. El pro-
jecte ha costat 66.000 euros, que han fi-
nançat Endesa i el Bisbat tortosí.  S.A.

EL CF CERVANTES era,
juntament amb l’Ateneu i el
Club Deportiu Tortosa, un
dels clubs de futbol de la
ciutat en aquells temps de
l’inici de la història d’aquest
esport al territori. El futbol
sempre ha estat un esport
molt arrelat no només a Tor-
tosa, sinó en el conjunt de
les Terres de l’Ebre.

EL SEU CAMP estava situat
entre el Barranc de Caput-
xins i l’hort de Rovira, i era
un terreny de joc de terra.
No disposaven ni tan sols de
vestuaris ni de dutxes, ni
tampoc de graderies ni lava-
bos (els jugadors i l’àrbitre
anaven i marxaven vestits
del camp amb l’equipació).
Tenien la seva seu al Carrer
Cervantes, al lloc on antiga-
ment estava situada la bo-
tiga de roba esportiva “Pam
i Toc”, i on ara hi ha el bar
Manolitos. Un local que, en
els anys 20, era el popular
Bar Cervantes. Amb la
venda de la finca Falcó a la
família Mangrané, el club
deixà la seva activitat i, per
tant, deixà d’existir com a
tal. Això succeí l’any 1930.
Els terrenys es destinarien a
la construcció d’una de les
fàbriques més emblemàti-
ques de la Tortosa del segle
XX: la Yutera de l’Ebre.

EL CERVANTES jugava al
Campionat de la Lliga ama-
teur de futbol de la Federa-
ció Catalana de Futbol
Amateur; en concret, en el
campionat provincial de 
Tarragona, juntament amb
altres clubs de la comarca
com el Dertusa CF, el CD
Roquetenc, o el Catalònia
de Jesús. 

La Penya 
Cervantes

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

1
PINZELLADA DE TORTOSA

Gustau Moreno
TORTOSA

Una panoràmica actual de l’excavació al jaciment de davant de la catedral. FOTO: GUSTAU MORENO.



cop d’ull// Juny  201726

CULTURA 

El descobriment de noves figures
a l’Abric 5 de l’Ermita de la Pietat
i la seua conservació van centrar
la xerrada sobre el projecte 4D
VULL, emmarcada en les Jorna-
des Patrimònium 2017 d’Ullde-
cona. Es tracta d’un projecte que
arrenca el 2015, i que pretén diag-
nosticar i monitoritzar l’estat de
conservació de pintures rupestres
a l’aire lliure, tant a Ulldcona com
a les comarques del nord de Cas-
telló. En el cas d’Ulldecona, les

noves tecnologies que s’han uti-
litzat els han permès fer nous
descobriments. Entre els més im-
portants, figures blanques que es
consideren “excepcionals”.  En
aquest sentit, Juan Ruiz, director
del projecte, va assegurar que
l’objectiu principal del programa
4D VULL és la conservació d’a-
questes pintures, que són Patri-
moni de la Humanitat. 
Durant l’acte també va tenir lloc la
presentació de la nova pàgina web,
on es poden consultar tots els re-
sultats obtinguts de la investigació.
L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria
Ventura, va voler destacar que, a

través de les jornades Patrimò-
nium, busquen apropar el patri-
moni a la societat i convertir-lo en
motor de desenvolupament local.
Durant el mateix cap de setmana
del 20 i 21 de maig també  es van
posar en valor altres actius, com el
Castell d’Ulldecona o el poblat
pre-ibèric de la Ferradura. Les ac-
tivitats de Patrimònium continua-
ran al juny i durant l’octubre.  

Míriam Gavaldà
ULLDECONA

Ulldecona revalora el seu patrimoni
L’aparició de figures blanques a les pintures 

de l’Abric 5, principals novetats del projecte 4D Vull

Intervenció 
artística a la 
Carrova i la torre
de Font de Quinto
La mostra XYZ farà realitat la proposta

vencedora, de l’artista ampostí Jaume Vidal

El projecte “Hospitalitat”
de l'ampostí Jaume Vidal ha
guanyat per votació popular
la tercera edició de la con-
vocatòria d'art públic i ins-
tal·lacions en espais
singulars de les Terres de
l'Ebre XYZ, impulsada per
Lo Pati-Centre d'Art Terres
de l'Ebre. Aquest any es
proposava als artistes con-
nectar i intervenir artística-
ment la torre de la Carrova,
a Amposta, i la torre de
Campredó, coneguda com a
torre de Font de Quinto. El
projecte escollit convertirà
la torre ampostina en un

hotel que s'ha posat a dis-
posició dels usuaris en un
web de reserves. perquè
s'hi puguen allotjar “de
forma austera”. La torre de
Campredó s'obrirà en ho-
rari laboral i els usuaris po-
dran fer les seues gestions
sanitàries des d'un ordina-
dor connectat a la web de
l'ICS. Vidal és el primer
ebrenc que guanya la mos-
tra XYZ que ha intervingut,
en les primeres edicions, el
pont d'Amposta i l'espai del
Trabucador. La inauguració
de la intervenció es farà el
dissabte 15 de juliol. C.B. 

Així és com quedaran les dues torres bessones. FOTOS: CEDIDES.

L’Ajuntament promou les jornades Patrimònium,
que es completaran al juny i al proper mes d’octubre

La presentació del projecte 4D VULL. FOTO: M.G.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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CULTURA 
MÚSICA

La nova edició de la Mostra de
Jazz de Tortosa està acabant de
tancar la programació defini-
tiva, però ja ha fet un avança-
ment dels importants caps de
cartell amb què comptarà. De
fet, durant la presentació del
cartell, que ha dissenyat Roser
Matas Nadal, es van avançar al-
gunes de les actuacions més im-
portants. La XXIV Mostra de
Jazz es farà del 3 al 8 de juliol
amb un programa ben carregat
i un cartell de luxe, on hi desta-
quen el violinista libanès Ara
Malikian i el guitarrista Vicente
Amigo. En total s’han progra-
mat 25 actuacions. El violinista
Ara Malikian portarà a Tortosa
“La increïble història del violí”,
una gira amb què ha venut
20.000 discos i que l’ha dut pels
escenaris de tot el món, i que el
3 de juliol es podrà gaudir a
l’auditori Felip Pedrell. El direc-
tor de la Mostra, Xavi Bertomeu,
va explicar durant la presenta-
ció del cartell què representa
tenir aquest geni a Tortosa. I és
que el violista libanès, d'ascen-
dència armènia, portarà la seua
gira a Tortosa després de dos
anys pels escenaris del planeta,
repassant amb la seua música
les seues pròpies vivències. 
Ara Malikian va aprendre a
tocar el violí del seu pare, amb
qui va descobrir tots els gèneres
musicals enmig de la guerra
civil libanesa, fins arribar al
rock, el jazz i el pop. Gràcies a
un beca del govern alemany, als
14 anys va poder cursar els seus
estudis a Hannover, sent l'a-
lumne de la Hoschschule für
Musik und Theater més jove.
Malikian actuarà a Tortosa

acompanyat de sis músics més.
Les entrades es poden adquirir
des de finals de maig a la pà-
gina web Event Brite, amb un
preu mitjà de 35 euros.

Concert únic a Catalunya
Bertomeu també va destacar
l’actuació del guitarrista Vicente
Amigo, que fins ara només ofe-
rirà aquest concert a Catalunya.
El 6 de juliol, Amigo presentarà
a Tortosa el seu vuitè àlbum
d'estudi, 'La memoria de los
sentidos', amb un espectacle de
flamenc "pur", acompanyat
també per un sextet amb una
segona guitarra, caixa flamenca,
baix, cant i ball. Les entrades les
distribuirà l'escola Academic, a
un preu mitjà de 20 euros. 
També encapçala el cartell el
grup BCN Latin, que actuarà
juntament amb la Banda Muni-
cipal de Música de Tortosa, amb

motiu del seu 75è aniversari,
per endinar-se en el món del
latin jazz. Un concert gratuït,
però amb invitació prèvia, que
també tindrà lloc a la sala gran
de l’auditori el 4 de juliol.
Per la seua banda, la regidora
de Cultura, Dolors Queralt, va
voler remarcar l’envergadura
que ha assolit en els darrers
anys la Mostra de Jazz de Tor-
tosa. Entre la resta d’actes des-
tacats hi ha l’exposició de
pintura “Passejant pels escena-
ris del Jazz”; una actuació de
jazz i poesia inclosa en la pro-
posta Ebre/Música&Patrimoni
que es farà al Museu de Tortosa;
el Jazz a la Plaça,  i també es re-
petirà la vetllada de Jazz i Tapes
al Mercat, que inclourà la pri-
mera trobada de Swing i Lindy
Night a Tortosa. El pressupost
aproximat de la Mostra ha estat
de 100.000 euros, el que ha su-

posat un increment del 20% res-
pecte a l’any anterior. 

Jazz i gastronomia
La Mostra de Jazz de Tortosa
comptarà de nou amb les jorna-
des de Cuina Cajún, en les
quals s'ofereix la cuina tradicio-
nal de New Orleans, rica en
productes molt habituals també
a la cuina tradicional ebrenca.
Com a novetat, enguany, l'apli-
cació mòbil del certamen que es
va estrenar l'any passat, perme-
trà votar l'establiment que hagi
ofert la millor combinació de
tapa cajún i actuació musical.
EL guanyador rebrà una premi
de l'organització. 

M. Gavaldà / G. Moreno
TORTOSA

La presentació del cartell de la Mostra de Jazz del 2017, a l’Ajuntament de Tortosa.  // FOTO: ACN.

Cartell de luxe a la Mostra de Jazz
El violinista libanès Ara Malikian i el 

guitarrista Vicente Amigo tocaran a Tortosa
El festival també inclourà un concert del

projecte BCN Latin amb la Banda Municipal

Litterarum es
marca el repte
de ser més 
internacional

Litterarum va tancar el 28
de maig la sua desena edi-
ció amb una xifra rècord de
visitants, superant els 4.000
de l'edició passada. Hi han
passat fins a 75 programa-
dors, una xifra rècord. Pel
que fa als espectadors que
han gaudit de la literatura
en escena, n'hi ha hagut
1.600, un 25% més que en
l'edició anterior. El director,
Albert Pujol, va explicar
que ara  treballaran per in-
ternacionalitzar la mostra
portant programadors eu-
ropeus a la fira. Així, amb
l'ajuda de l'Institut Ramon
Llull, buscaran establir rela-
cions amb universitats que
fan estudis de Llengua i Li-
teratura Catalana perquè
els puguin portar a les ciu-
tats europees. D’altra
banda, durant la inaugura-
ció de Litterarum, el conse-
ller de Cultura, Santi Vila,
va explicar que el Pla de
Lectura 2017-2020, aprovat
recentment pel govern ca-
talà, contempla la fira de
Móra d’Ebre com una tro-
bada estratègica. C.B.

MÓRA D’EBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Rebagliato
guanya el Vila
d’Ascó per
segon cop

El lingüista Joan Rebagliato
ha guanyat el XXIX Premi
Literari “Vila d’Ascó” 2017
amb l’obra “Un port per
quedar-me: Diari d’Alexan-
dros”. El premi, dotat amb
3.600 euros i la publicació
del llibre, es va lliurar en el
transcurs del tradional
sopar literari. Rebagliato ja
va guanyar el Premi Literari
Vila Ascó 2011 amb l’obra
“Embarcats”, i va voler de-
tallar les similituds i dife-
rències entre les dues
obres. Regabliato va expli-
car que l’obra guanyadora
parla de la història d’un pi-
rata que ha sabut arribar a
vell i no sap per què. A
banda, Enric Abad es va
emportar el XII Premi de
Poesia Joan Perucho amb
l’obra “Gojos del cor i la
carn”. El premi està dotat
amb 2.400 euros així com la
publicació del llibre. C.B.

PREMI



cop d’ull// Juny  201728

CULTURA

La Biblioteca Municipal de
Vinaròs ha acollit durant
aquest mes de maig l'expo-
sició itinerant "Nosaltres,
les escriptores valencianes
en el temps", que oferia un
repàs de les autores més
destacades de la comunitat
al llarg de la història, des de
Sor Isabel de Villena fins a
l'actualitat. Aquesta mostra,
comissariada per Manola i
Rosa Roig, ha estat organit-
zada per la Fundació paper
Llibre i la Lectura (FULL),
amb la col·laboració de la
Conselleria d'Educació, Re-
cerca, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana. De
fet, s’emmarca dins del Pla
Valencià de Foment del Lli-
bre i la Lectura, per “donar
visibilitat a les escriptores
que conformen la nostra
tradició literària”, va dir el
regidor de Cultura, Marc
Albella. A més, el projecte
es complementa amb una
pàgina web específica amb
informació del catàleg de les
450 escriptores que formen
part de la mostra: escripto-
resvalencianes.com. G.M.

Exposició 
d’escriptores
valencianes

VINARÒS

L’entitat Maestrat Viu ha or-
ganitzat l’Estiu Literari al
Maestrat, una iniciativa adre-
çada a les persones que esti-
men la cultura en valencià, la
lectura i el territori. L’Estiu
Literari es farà del 9 de juliol

a l 2 de setembre, i està orga-
nitzat en tres grans blocs, a
partir d’un club de lectura,
rutes literàries i una trobada
literària per conèixer la litera-
tura popular i el llegat d’au-
tors tan emblemàtics com ara
Sofia Salvador, Alfred Giner
Sorolla, Manel Garcia Grau o
Armando Vericat. El club de
lectura serà sobre la novel·la

‘La sega’, de Martí Domín-
guez, i les rutes literàries, a
partir dels llibres ‘La maledic-
ció del Groc’, d’Armando Ve-
ricat, i ‘La Font de la Salut’, de
Vicent Sanz, que és un dels
promotors de les jornades. La
majoria de les activitats tin-
dran lloc a la població de Trai-
guera, i la inscripció és
gratuïta i està oberta al públic

en general, tot i que L’Estiu
Literari al Maestrat també
està pensat com una activitat
de formació per als docents
valencians. 

Gustau Moreno
TRAIGUERA

LITERATURA

L’Estiu Literari al Maestrat, per
reivindicar literatura i territori

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

ESTIU LITERARI al Maestrat és una idea
que se’m va ocórrer arran de la meua feina
com a tècnic docent al programa El Gust
per la Lectura del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya. So-
bretot, no únicament. L’organització de
jornades dedicades a l’estudi d’escriptors
significatius com ara Joan Maragall o Mà-
rius Torres i l’elaboració de rutes literàries,
com la de Mercè Rodoreda o Salvador Es-
priu, van proporcionar-me coneixements
sobre la manera d’organitzar, difondre i
portar a terme activitats literàries entre l’es-
tudi i el gaudi, obertes a l’experiència cul-
tural més enllà del turisme. La col·laboració
en el número 6 de la revista Beceroles, apa-
reguda el 2016 però amb materials dels
anys anteriors, va portar-me a la formalit-
zació de les rutes literàries seguint els es-
tàndards de la xarxa Espais Escrits,
entramat que ja coneixia justament arran
de la dedicació a El Gust per la Lectura. Al
final, quan de l’Ateneu Cultural de Beni-
carló van demanar-me per fer una ruta li-
terària de ‘La Font de la Salut’, vaig haver
de recollir els textos del llibre que poden
configurar una ruta literària a l’ús: un recull
de textos per ser llegits in situ, on se situa el
que conta la lletra impresa. La confluència
de les rutes literàries amb les jornades d’ex-
perts sobre literatura va desembocar en la
formulació d’un possible cicle d’activitats li-
teràries al Maestrat, un nínxol cultural in-
tacte per causes que ara no em vaga
d’argumentar però que estan directament

relacionades amb un model cultural i eco-
nòmic concrets del turisme massiu i el fol-
klorisme, que s’ha practicat i es practica al
Maestrat. Bona part dels materials poten-
cials per a aquestes activitats s’han anat
amalgamant en els darrers anys. Només
consisteix a reagrupar-los i donar-los la
possibilitat de traure el cap més enllà de la
labor sorda de persones de la mateixa co-
marca que s’hi dediquen amb el sol suport
de la seua pròpia voluntat, tot sovint decan-
tada de la seua dedicació professional a les
lletres.

AIXÍ DONCS, la idea de l’Estiu Literari al
Maestrat, més enllà del caràcter personal
que puga tenir inicialment, és un projecte
per revifar l’experiència literària en llengua
catalana al Maestrat, i reprendre un acti-
visme cultural dedicat a la literatura, que va
existir als anys 80 i 90 del segle XX i que va
desaparèixer o si més no desarticular-se al
segle XXI, per raons polítiques, de política
cultural i també a causa de la crisi econò-
mica. En aquesta revifalla, hi concorren dos
àmbits que es complementen entre sí: les
rutes literàries i els estudis literaris.

LES RUTES literàries vinculen una deter-
minada obra o el conjunt d’una obra o fi-
gura literària amb un lloc o llocs
determinats, de manera que es fixa una re-
lació entre literatura, paisatge i patrimoni.
Una manera de viure la literatura és expe-
rimentant-la sobre el terreny, in situ, tres-

cant els llocs de què parla o que tenen una
relació amb una obra o escriptor o escrip-
tora. Llegir al lloc on se situa l’acció d’una
novel·la, al paratge que canta un poema, da-
vant el paisatge íntim que es retrata, com-
porta un valor afegit a la lectura. És molt
diferent per a l’imaginari lector que si es lle-
geix a casa, a la biblioteca o al tren. La ima-
ginació treballa d’una altra manera. Hi
incorpora les sensacions que capten els
sentits en el moment de la lectura en el lloc
concret en què es produeix. Al Maestrat hi
ha poques rutes literàries fixades, però val
la pena començar per les existents i pro-
gressivament anar fent via i eixamplar
aquest patrimoni literari. Una és la que ja
s’ha esmentat i l’altra la de ‘La maledicció
del Groc’ d’Armando Vericat. Són guies ela-
borades seguint els estàndards de la xarxa
Espais Escrits i poden trobar-se a la xarxa,
concretament al número 6 de Beceroles, re-
vista del Centre d’Estudis Lingüístics i Li-
teraris de les comarques centrals dels Països
Catalans (CEL), amb seua Alcanar. Bo és
portar-les a la pràctica i aprendre per ela-
borar-ne de noves.

ELS ESTUDIS sobre la literatura del Maes-
trat són escassos i limitats. Se circumscriuen
a figures que, com ara Carles Salvador, han
transcendit la dimensió purament comarcal
per projectar-se més enllà. Es pot adduir la
proporcionalitat entre la producció existent
i el gruix crític que ha generat, però potser
fins i tot n’hi ha més per descobrir que a la

vista. Tret de casos com el ja esmentat, hi ha
molt poca bibliografia que parle de la lite-
ratura i els escriptors i escriptores del Maes-
trat. L’atenció que hi ha dedicat la
Universitat no passa de tangencial, en la
constant històrica de centrar-se en la capi-
talitat i ignorar la perifèria. La crítica s’ha
d’anar a resseguir a les pàgines de la secció
de diari, específicament del diari Avui, i en
revistes de lletres, entre les quals hi ha Be-
ceroles. Els noms propis més remarcables
en aquest sentit són Manuel Garcia Grau i
Josep San Abdon, ambdós amb una bona
sèrie d’articles inventariats al portal Traces.
El conjunt, en qualsevol cas, està caracterit-
zat per la dispersió i la fragmentació. No hi
ha fonts de referència que expliquen l’evo-
lució d’una literatura comarcal que, malgrat
tot, existeix, en obres escrites per autors i
autores del Maestrat i en obres que parlen
del Maestrat escrites per autors i autores
que no són de la comarca.

L’ESTIU LITERARI al Maestrat, doncs,
hauria de servir per atacar aquestos dos
fronts creant unes determinades pràctiques
al voltant de la literatura, més enllà de la
presentació de llibres, que després de tot no
són esdeveniments tan literaris com comer-
cials. I sí, és clar que això s’ha de combinar
amb l’experiència de la paraula en viu. Hi
ha moltes maneres d’emprendre aquest
tipus d’esdeveniments i val la pensa refle-
xionar-hi prèviament per no cometre errors
que ja s’han comès anteriorment. 

Estiu literari al Maestrat VICENT SANZ. ESCRIPTOR
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A
A G E N D A

US RECOMANEM
X FIRA D’ARTESANIA PINELLART

AL PINELL DE BRAI
10 i 11 de juny

Un cap de setmana per celebrar totes les edicions dedi-
cades a diferents materials que s'han celebrat fins al
moment. A més dels expositors dels artesans, també hi
haurà conferències, tallers, animació infantil, vi, expo-
sicions i música, entre altres activitats.

Entorn

Benicarló
'Anémomorphose', de David
Tena i Laia Vaquer
(Imaginària 2017)
Fins el 25 de juny
Lloc: Mucbe

Deltebre
'100 anys del Vapor Anita'
Fins el 25 de juny
Lloc: Biblioteca Delta de l'Ebre

La Ràpita
'Migratoebre. Per un riu ple
de vida'
Fins el 25 de juny
Lloc: Museu de la Mar de l'Ebre

Amposta
'Construint el territori. Ar-
quitectura tradicional i pai-
satge a Catalunya'
Fins el 3 de juliol
Lloc: Museu de les Terres de l'Ebre 

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

Tortosa
‘Troba't a tu mateix', de
Sabala
Fins el 27 de juliol
Lloc: Escola d'Art de la Diputació

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

Peníscola

VII Tribal Fest on the Rock
Festival de dansa tribal
Dissabte, 10 de juny - 20h.
Jardins del Castell - Parc d’Artilleria

Festival que té com a objectiu fer difusió de la dansa
oriental-tribal i donar a conéixer els seus usos terapèu-
tics des de fa milers d'anys, els seus antics orígens me-
diterranis, la història d'aquest art mil·lenari i la seua
evolució fins als nostres dies, incloent els diferents es-
tils i els nombrosos beneficis que tots ells tenen per a
la salut de les dones de qualsevol edat i condició física.

En família

Ulldecona
Patrimonium 2017

Música

Ulldecona
13es Jornades Musicals a l'Ermita
de la Pietat
Del 4 de juny al 27 d’agost

Les Jornades Musicals a l’Ermita de la Pietat d’Ulldecona arri-
ben a la seva tretzena edició amb una programació exquisida
de concerts per amenitzar les tardes de diumenge d'estiu. En
total són deu diumenges que rebran les actuacions de Los Vol-
canes, Pepet i Marieta, Outer Space, Smoking Soul, Zulu Zulu
+ Anacardos Lata, La iaia, Shirley Davis & The Silverbacks, Ta-
ller Reactable Kids, V Reggae a l'ermita amb Koers i Culs Cults,
i Calmoso & The Blackfang + Phat Fred.

Espectacle

Fins al 21 d’octubre

Fires i festes

Paüls
XIV Festa de la Cirera
3 i 4 de juny

El Pinell de Brai
X Fira d'Artesania PinellArt
10 i 11 de juny
Lloc: Voltants de la Catedral del Vi

Miravet
XXII Festa de la Cirera i
VIII Fira dels Canterers
Diumenge, 11 de juny
Lloc: Plaça de l’Arenal

Campredó
Mestràlia
Del 30 de juny al 2 de juliol
Lloc: Recinte firal

Amposta
La festa dels menuts
Diumenge, 4 de juny
Lloc: MónNatura Delta de l'Ebre
Horari: de 10 a 17h
Més info: monnaturadelta.com

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

Tortosa
Festival Terres Catalunya
Festival de cinema especialitzat en pel·lí-
cules que difonen i promocionen desti-
nacions turístiques i privades d’arreu.
Fins el 3 de juny

Menjar i beure

Alcanar
VI Jornades gastronòmiques del llagostí
Fins el 18 de juny

Més d’un mes per degustar els menús que els restaurants
del municipi han preparat amb el llagostí com a protago-
nista, como ara saltejat de llagostins i shiitake, canelons de
llagostins, arrossos amb llagostins, broquetes de llagostins,
crema de llagostins, arrebossats amb mel i coco, etc.

Exposicions

Corbera d’Ebre
V Biennal d'Art de Corbera
d'Ebre
Fins el 30 de juliol
Lloc: Església Sant Pere (Poble Vell)
Més info: www.poblevell.cat

Segona edició del cicle 'Patri-
mònium', amb xerrades i ac-
tivitats orientades a donar
difusió als diferents projectes
que es porten a terme a Ull-
decona per a la posada en
valor dels actius patrimo-
nials.

Més informació: 
www.turismeulldecona.com

Arts
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HOMENATGE A ALBERT MONTAÑÉS
LA RÀPITA homenatjava un dels seus
grans esportistes, Albert Montañés, acom-
panyat de familiars, amics i veïns. Durant
18 anys tennista al circuit ATP, Montañés dei-
xava la raqueta després d'haver participat al
Godó on va acomiadar-se caient contra Feli-
ciano López per un doble 6-2. Al llarg de la
seva carrera, Montañés va conquerir sis títols
de l'ATP arribant a ser el número 22 del món

l'any 2010. Des de l'Ajuntament de la Ràpita,
paraules d'agraïment per al tennista del
poble qui ha portat el nom de Sant Carles de
la Ràpita al més alt d'aquest esport.
A partir d'ara Montañés tornarà al seu poble
on vol obrir una escola de tennis per a la for-
mació de joves tennistes, i transmetre els va-
lors d'aquest esport que ell ha après durant
els anys de professió.  A.P.  

HANDBOL FEMENÍ

Dos anys després la història es
tornava a repetir i els equips
femenins d'handbol del Cen-
tre d'Esports Tortosa i el Club
Handbol Perelló queien derro-
tats a les semifinals del TOP4.
Un resultat que les obligava a
enfrontar-se pel desitjat tercer
lloc del TOP4 que dóna accés a
Lliga Catalana.
Les Franqueses va ser la seu
del TOP4 durant l’últim cap
de setmana de maig. Els qua-
tre millors equips de Primera
Catalana sénior femení s’ha-
vien d’enfrontar per tres pla-
ces a Lliga Catalana, la
màxima dins l’handbol fe-
mení al principat.
A les semifinals, les perello-
nenques s'enfrontaven a l'e-
quip local, les Franqueses, en
un partit vibrant que es deci-
dia a la pròrroga després d'a-
cabar en empat a 18. L'equip
local, les Franqueses, va anar-
se'n amunt durant el temps
extra fins a guanyar 23 a 19 a
les ebrenques.
Més ajustat era el partit de les
tortosines contra el Palautor-
dera. Les del Centre d'Esports
guanyaven 10-9 al descans,
però finalment s'arribava a un

agònic 23-25 en contra.
Qui passava a la Lliga i qui es
quedava a primera es decidi-
ria en el duel ebrenc pel tercer
i quart lloc. Només el guanya-
dor tindria premi.
El partit va tenir sabor pere-
llonenc des de bon inici, però

el Tortosa es va mantenir amb
opcions fins al final, ficant-se
a un gol de diferència 24-23
quan faltaven 60 segons per
acabar. Un penal forçat per
les perellonenques d'Ale-
xandr Jovic va donar la dis-
tància necessària i final de

25-23 per sentenciar el partit i
aconseguir l'ascens.
D’aquesta manera, el Club
Handbol Perelló acompanyarà
a les Franqueses i al Palautor-
dera, equip guanyador del
TOP4, la pròxima temporada a
Lliga Catalana. 

El Perelló puja a la Lliga en
un TOP4 amb malson tortosí 
Albert Pascual
EL PERELLÓ

Foto d’equip del CH Perelló. // FOTO: CEDIDA

Diumenge 4 de juny
Running Series TE.
10K Santa Bàrbara

Diumenge 4 de juny
3a Garxal Desert Race
Deltebre

Dissabte 10 de juny
21a Marxa nocturna
Fredes - Paüls

Diumenge 11 de juny
VII Torneig Handbol Platja
a l’Ampolla

Diumenge 18 de juny
9a Cursa BTT Duextrem
“Lo Coll Llarg” Amposta

AGENDA
ESPORTIVA

La dotzena edició de la Gaes
Titan Desert ja té guanyador:
l'ampostí Josep Betalú. La
prova de mountain bike més
dura del món serà recordada
per la seva duresa i el mà a
mà entre Betalú i una jove
promesa de l'esport de les
dos rodes, Roberto Bou.
Després de 612 kilòmetres i
sis etapes, el ciclista d'Am-
posta revalida el triomf al de-
sert del Marroc. Betalú ha
demostrat una gran fortalesa
física a les dos últimes de la
prova que li han permès re-
cuperar una renda de més
de sis minuts per poder aca-
bar celebrant el triomf a
Maadid.
Josep Betalú va donar un cop
d'autoritat durant la cin-
quena jornada aconseguit el
mallot roig de líder i deixant
arrere a Roberto Bou en una
jornada de molta emoció
amb una persecució sense
èxit durant 40 kilòmetres
que finalment determinava
la diferència de 35 segons
que donaria accés a la victò-
ria final a Betalú.  A.P.

Josep Betalú
triomfa a la
Titan Desert

CICLISME
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El passat 21 de maig, el CD Tortosa
tornava a ser equip de Primera
Catalana sis anys després. Final-
ment i després d'una llarga tem-
porada, el conjunt roig-i-blanc
aconseguia el preuat objectiu des-
prés de guanyar en un partit molt
emocionant al Segur (4-2).
El partit quedava vist per a sen-
tència ja durant el primer temps
gràcies al hat-trick d'Albert Virgili.
Al final dels 90 minuts esclatava
l'alegria a un estadi Josep Otero
amb un miler d'espectadors que
esperaven des de fa anys aquest
ascens.
Dies després, l'Ajuntament de
Tortosa rebia a l'equip en una jor-
nada amb tot un seguit d'actes de
celebració com la tradicional
ofrena de flors a la Catedral. Du-
rant la recepció oficial, l'alcalde de
la ciutat, Ferran Bel, va felicitar l'e-
quip, la directiva i l'afició per la

gesta aconseguida i es va compro-
metre a tenir el camp enllestit de
forma immediata per poder jugar
en condicions la pròxima tempo-

rada. Per la seva banda, el presi-
dent del CD Tortosa, Aturo Llorca,
va voler incidir en com és d'im-
portant fer créixer el nom de Tor-

tosa i s'ha felicitat per la millora
que es farà al camp que ha asse-
gurat beneficiarà a molts esportis-
tes i altres clubs de la ciutat.  

Albert Pascual / Míriam Gavaldà
TORTOSA

FUTBOL

El CD Tortosa torna a la Primera
Catalana després de sis anys

La celebració dels jugadors en acabar el partit contra el Segur.  // FOTO: CD TORTOSA

ESPORTS 

L’embarcació italiana Don’t
Ask va tornar a guanyar la no-
vena Regata del Delta.
El fort vent de gregal es va
mantenir estable durant tot el
trajecte, fet que va permetre a
les tretze embarcacions nave-
gar a gran velocitat des de Port
Ginesta al Garraf, fins al cap de
Tortosa. A partir d'aleshores
les condicions van tornar-se
més inestables exigint més
atenció a la tripulació per en-
carar l'entrada a la badia dels
Alfacs.
Fucale, que va entrar poc des-
prés de les 8 del matí del 6 de
maig, el van acompanyar el tri-
marà Prana de Gerard Le-
compte, arribant 6 minuts
abans del migdia, i de l'X d'A-
lejandro Pastore, que acabava
en tercera posició entrant a les
12:42.
La Regata del Delta va estar
acompanyada de la cinquena
Mini Delta des de l'Ampolla
fins a la Ràpita, un recorregut
de 32 milles dominat per l'E-
lias II d'Alfred Rocha.
La mateixa tarda, gran festa
amb els premiats a Sant Carles
Marina amb la presència de
tota l'organització, que compta
amb el suport de l'Ajunta-
ment. La regidora de Turisme,
Rosa Anglés es mostrava molt
satisfeta i pensa com aquesta
regata ha d'anar evolucionant
per donar nom a "la capital de
la nàutica".  A.P.

Don't Ask
torna a guanyar la
Regata del Delta

VELA

La jove parella de balla-
rins jesusencs formada
per Carme Franch i Pau
Alaixandri va proclamar-
se campiona d'Espanya en
la categoria Youth B des-
prés de triomfar a la final
del Campionat nacional
celebrat els dies 13 i 14 de
maig a l'Hospitalet de l’In-
fant.
Amb aquests resultats, els
ballarins del Twist CBE
Jesús promocionen a cate-
goria Youth A.
No van ser els únics en
triomfar a l'Hospitalet.
L'altra parella de Jesús
formada per Mercè Llorca
i Giuseppe Sgroi van tan-
car el torneig guanyant el
subcampionat en 10 Balls.

A.P.

El ball ebrenc
triomfa a
l’estatal

BALL ESPORTIU

Els esportistes de les Terres de
l'Ebre van tornar a ser els pro-
tagonistes de la quarta edició
dels Premis Esportius concedits
per la representació territorial
de l'esport. Deixant arrere un
any olímpic amb destacada par-

ticipació territorial a Rio en tir i
rem, Xavi Vela, que va competir
amb el doble scull lleuger amb
la selecció del Brasil va recollir
un dels premis.
El premi especial al tennista rapi-
tenc Albert Montañés, retirat re-
centment del circuit professional,
i els tres reconeixements als for-
jadors esportistes, aquelles perso-
nes que han tingut una llarga

trajectòria en la promoció i for-
mació esportiva han estat altres
moments destacats de la vetllada.
Enguany la comissió assessora
dels premis ha volgut reconèixer
la figura de Donato Santiago
Gómez en l'àmbit de l'handbol;
a Josep Maria Lleixà, actual pri-
mer delegat del CD Tortosa; i al
ciclista José Valencia.
També es van repartir una seixan-

tena de premis per a esportistes
de múltiples disciplines que han
destacat en els últims mesos.
Durant els premis també es va
voler retre  un homenatge a espor-
tistes desapareguts recentment:
l'entrenador del Cantaires, Anton
Andreu; qui fou entrenador i pre-
sident del Club Natació Amposta
Manel Ayxendri, i un històric del
futbol ebrenc, Juan Tomàs.

Albert Pascual
TORTOSA

PREMIS ESPORTIUS

L’olimpisme ebrenc, reconegut
als Premis de les Terres de l’Ebre
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Auto Cristal Ralarsa

Ralarsa és la millor opció per la reparació
i substitució dels vidres d’automòbil

Més de 200 centres a tot el món

Auto Cristal  Ralarsa  és  una  empresa
amb  més  de  35  anys  d’experiència,
sempre vinculada al sector de l’auto-
mòbil i, en concret, a la cristalleria des
de  l’any  1985. A  les  Terres  de  l’Ebre
l’empresa  té  presència  a  Tortosa,  on
ofereix serveis amb la màxima qualitat
i confiança.

Un dels serveis estrella és la reparació
d’impactes al parabrises i la substitu-
ció  de vidres  de  tot  tipus  de vehicle.
D’aquest servei destaca l’ús de mate-
rials de primera qualitat i homologats,
entregant als clients un certificat de
garantia de per vida sobre la correcta
instal·lació. Altres serveis que ofereix
Ralarsa a Tortosa és servei a domicili
mitjançant les unitats mòbils operati-
ves; la reparació d’alçavidres elèctric i
manual amb rapidesa; el recanvi d’es-
combretes i el polit de fars.

A  banda  de  l’experiència  que  avala
Auto Cristal Ralarsa, l’equip tècnic es
preocupa perquè el servei sigui òptim.
Així, ofereixen la màxima rapidesa en
els serveis i amb una tècnica d’última
generació que apliquen al seu treball.
La  comoditat  de  tenir  un  servei  24
hores a través del portal web www.ra-
larsa.com  i  la cobertura nacional són
altres avantatges de la franquícia.

Jesús Sangres
Jesús Sangres és encarregat de taller d’Auto
Cristal Ralarsa a Tortosa. A l’hora de destacar
les potencialitats de l’empresa, Sangres ex-
plica que Ralarsa ofereix una garantia total de
muntatge de vidres de per vida amb la màxima
qualitat. A més, treballen amb la majoria de
companyies asseguradores de vehicles, un
avantatge important que dóna tranquil·litat al
client amb una gestió fàcil, ràpida i còmoda.

Tortosa

càpsulescomercials

Auto Cristal Ralarsa
Avinguda Marcel·lí Domingo de Tortosa - 977503290
http://www.ralarsa.com
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"A la classe de P5
la mar ha sigut la
protagonista i els
seus xiquets han
fet  uns collars
amb petxines de la
platja”

P
PETITS ARTISTES

EMPRENDRE ÉS APRENDRE
L’ESCOLA MEDITERRANI de l'Ampolla tornava a
organitzar la setmana cultural, aquesta vegada dedi-
cada a l'emprenedoria. Els més menuts de l'escola re-
partits per les diferents classes s'hi han hagut
d'espavilar per oferir als pares i visitants de l'exposi-
ció diferents productes que han hagut de fabricar en
les seues mans. Per això han anat als supermercats i
botigues del poble, i també a la platja o la muntanya
del poble per a recollir matèries primeres per fer un

ampli ventall de productes.
En aquesta edició de Petis Artistes, coneixerem algu-
nes de les opinions dels xiquets i xiquetes de tercer
de primària d'aquesta escola.

“Zlata Anufrieva
"Els xiquets i xiquetes de P3 han anat fins al
supermercat per comprar sal, pintura i guix
per fer mescles de colors amb pots de vidre
reciclats!"

"Els xiquets de
P3 han fet
clauers en forma
de nuvolets.
També els
podem ficar als

telèfons mòbils"

2 PINZELLADES

Pei Lin Wang

Kimberly Carbó

"A sisè de pri-
mària han fet un
porta espelmes
amb tot de petxi-
nes i sorra reco-
llida de les
platges de l'Ampolla"

"A primer la
mar també ha
sigut el tema de
la setmana cul-
tural i s’han fet
marcs de fotos

en la figura d’un far!"

Sau Cabrera

Noa Valdivias

"Fer productes
per a vendre a la
setmana cultural
ha estat molt di-
vertit i hem après
molt de cara al
nostre futur!"

"Els alumnes de
segon han anat a
la platja a buscar
petxines per fer
coses per al
mòbil, collars i

polseres per al braç"

Ramon Cardet

Cinta Tebar

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“Els xiquets i xi-
quetes de quart
han fet gomes de
colors per als ca-
bells amb retula-
dors de molts
colors!”

Emma Serral
“A cinquè han
fet saquets amb
plantes aromàti-
ques. Ho fiques
dins l’armari i la
roba farà millor
olor!”

Gerard Carles
“A primer han
fet també uns
pots per als co-
lors, són molt
útils per a nosal-
tres que ens
agrada dibuixar!”

Tania González
“A tercer han
anat a la platja
dels Capellans a
buscar roques per
pintar-les de ver i
fer cactus que no
punxen”

Gerard Forés

“Per fer els productes que hem venut durant la
setmana cultural, hem anat a la platja a replegar
la matèria primera: petxines i motes pedres ro-
dones!”

Anqi Zhang »

»

»
"Els alumnes de sisè han anat a una llibreria
de l’Ampolla a buscar coses per fer un mural
sobre el mar que hem exposat a la setmana
cultural"

Adrian Sabater
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P
ALERTA PEL BACTERI XYLELLA FASTIDIOSA

GEPEC-ECOLOGISTES de Cata-
lunya, la plataforma Salvem Lo Mont-
sià i Ecologistes del Sénia ha advertit
del perill d’arribada a les Terres de l’E-
bre del bacteri Xylella fastidiosa, un
bacteri d’origen americà que afecta a
un bon nombre d’espècies vegetals. As-
seguren que al sud d’Itàlia, l’aparició
d’aquest bacteri ha obligat a “arrencar
i destruir milions d’oliveres, provocant

una gran crisi econòmica, social i am-
biental a la regió”. Les tres entitats afir-
men que molts analistes assenyalen
que l’arribada del bacteri al territori és
inevitable i demanen que s’adoptin
mesures urgents, com prohibir el  mo-
viment de material i individus adults de
les espècies susceptibles de ser afecta-
des i que no provinguin de vivers auto-
ritzats sotmesos a controls oficials, ja

que és la principal causa de propagació.
Aquesta mesura hauria d’afectar molt
especialment al moviment d’oliveres
adultes. Gepec-Ecologistes de Cata-
lunya, la plataforma Salvem Lo Mont-
sià i Ecologistes del Sénia reclamen una
reacció decidida de la Generalitat. De
fet, ja han fet arribar una carta amb la
seva demanda a la consellera d’Agricul-
tura. C.B.PAGESIA

AJUTS

Josué Sabaté té 26 anys, és de
Rasquera i és graduat en Cièn-
cia i Salut Animal. Quan va
acabar els seus estudis, va de-
cidir aplicar tot el que havia
après en el seu propi projecte:
una empresa de comercialitza-
ció de llet i genètica de cabra
florida. A Horta de Sant Joan,
Antoni Beltran va implantar
l’empresa Identitat Extra Vir-
gin Olive Oil, dedicada a la
producció i elaboració d’olis
de màxima qualitat. Des de fa
uns anys, Antoni va canviar el
laboratori pel camp.
Tots dos han format part del
Programa de Desenvolupa-
ment Rural del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, que té per
objectiu incorporar els joves a
l’activitat agrària i ramadera.
A les Terres de l’Ebre han
estat 81 els joves que s’han be-
neficiat de la subvenció al
2016, amb un pressupost de
més de 2 milions d’euros en
total.
El 20 per cent del total del pro-
grama va destinat a joves de
les Terres de l’Ebre, on el sec-
tor primari és un dels motors
econòmics més importants.

“Al camp se jubila més gent
que no pas s’incopora i per
això cal fomentar la reversió
d’aquesta situació i que el sec-
tor primari sigue realment un
motor de desenvolupament”,
va afirmar el director territo-
rial d’Agricultura, Ramaderia,

Pesca i Alimentació a les Te-
rres de l’Ebre.La convocatòria
concedeix una inversió d’entre
20.000 i 70.000 euros. Alguns
dels requisits per sol·licitar la
subvenció és ser menor de 40
anys, amb preferència els
joves emprenedors i que no

hagin tingut anteriorment in-
gressos com a empresaris. 

Relleu generacional al camp 
El departament d’Agricultura fomenta la

incorporació de joves al camp amb ajuts
Josué Sabaté, de Rasquera, i Antoni Beltran,

d’Horta de Sant Joan, són dos dels beneficiaris

Josué Sabaté, ramader de Rasquera, i Antoni Beltran, agricultor d’Horta de Sant Joan. // FOTO: S.A.

Sílvia Alarcón 
RASQUERA

Els comptes
més baixos
de l’etapa
de crisi
econòmica

Míriam Gavaldà
TORTOSA

Unió de Pagesos (UP) ha
denunciat que el projecte
de Llei de pressupostos
generals de l’Estat 2017 fa
caure el pressupost del
Ministeri d’Agricultura al
nivell més baix des de
2009, concretament un
28%.  En total Agricultura
té una assignació de 9.480

milions euros, el que re-
presenta una pèrdua d’un
3% respecte a l’any ante-
rior. Des d’Unió de Page-
sos han presentat un
seguit d’esmenes que
consideren indispensa-
bles per al funcionament
del sector i han demanat
la redistribució dels re-
cursos d’algunes parti-
des. Les propostes
d’esmenes presentades
pel sindicat demanen la
reassignació de recursos
per augmentar la dotació
del pla d’assegurances
agràries i de l’Agència
d’informació i Control
Alimentaris per tal que
persegueixi els abusos de
la gran distribució. A més
de la correcció de la so-
brevaloració cadastral de
les construccions agrà-
ries.  

UNIÓ DE PAGESOS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

UP denuncia que és
un 28% més baix
que al 2009

Han presentat
diverses esmenes 
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

JORNADES CANAREVES DEL LLAGOSTÍ
Del 26 de maig i fins al 18 de juny, Alcanar
posa sobre la taula un dels seus productes
estrella, el llagostí. Durant prop d’unes mes
se celebren les VI Jornades Gastronòmiques
del Llagostí, amb la participació de vuit res-
taurants d’Alcanar, les Cases d’Alcanar i Al-
canar Platja. La portaveu del Col·lectiu
Gastronòmic d’Alcanar i les Cases, Maribel
Fibla, va afirmar durant la presentació que
el llagostí i la seva pesca amb tresmall ha

estat “l’emblema” del poble. De la mateixa
manera, Fibla també va destacar l’increment
de la qualitat del menús que s’hi ofereixen.
A més, el regidor de Turisme, Jordi Mont-
fort, va detallar que en aquesta època de
l’any es poden elaborar receptes amb lla-
gostí “més vistoses i cuidades”. En acabar la
presentació va fer-se una degustació d’algu-
nes de les receptes i vins inclosos en el pro-
grama de les jornades. C.B.

Ingredients

• 3 albergínies
• 5 tomates de penjar* 
• 3 cebetes tendres 
• 1 got i 1/2 de vi blanc 
• 1/4 de l. d’aigua 
• 2 rametes de frígola
• 100 grs. de formatge ratllat 
• oli d’oliva 
• 100 grs. de pinyons 
• sal

Albergínies
gratinades

Elaboració

Talleu les albergínies a
talls i poseu-les dintre un
bol amb aigua i sal durant
una mitja hora. Mentres-
tant, talleu les cebetes ben
menudes i fregiu-les fins
que comencen a daurar-
se. Fregiu les albergínies
a part i una vegada esti-
guen al punt, poseu-les al
damunt d’un paper de
cuina per a absorbir-ne
l’oli, poseu-les a una
plàtera* de forn. Cobriu-
les amb les tomates*, ta-
llades a trossets menuts,
la ceba, l’aigua, la frí-
gola*, el vi i els pinyons. I
per acabar empolsineu-les
amb formatge ratllat. En-
forneu-les durant una
mitja hora. Si es desitja,
també es poden servir
amb llesques de pa de
pagès torrat.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Piquem les maries amb una picadora o
amb el morter. Les dipositem a la base del
got i ho pressionem una mica.                      
Repartim el iogurt grec.                  
Per últim, la capa de la melmelada.

Les deixem reposar a la nevera durant unes
2h-3h aproximadament. 
I ja està, així de senzill! Unes postres molt
refrescants! 
Desitjo que us agradin! 

Gotets de iogurt i
melmelada casolana

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

De ben segur que
teniu al rebost 
melmelades casolanes
de taronja o de 
maduixa. Aprofiteu
els excedents de fruita
per fer-ne! Ara en
podeu fer d’albercocs
i, ben aviat, de 
préssecs! No cal que
feu grans quantitats
però us aconsello que
sí de  diferent 
varietat. He preparat
gotets de dues mides,
segons les ganes de
postres de cadascú.
Les presentacions 
individuals de les 
postres són molt 
agraïdes!”

“
• Galetes maria (aproxima-
dament, dues per persona).
• Iogurt grec ensucrat
(dues cullerades per got).
• Melmelada al gust (ma-
duixa, albercoc, taronja...)

INGREDIENTS: 

COM FER IOGURTS CASOLANS
Posar una cullerada de iogurt a cada
pot. Cal més o menys una cullerada
per cada mig litre de llet. Posar la llet a
escalfar amb el foc no gaire alt i reme-
nar de tant en tant amb un estri net
perquè no s’enganxi del cul i per des-
fer el tel de la superfície. Treure la llet
del foc quan arribi a 85º C .Triga uns
10 minuts, però depèn de la tempera-
tura ambient. Remenar la llet de tant

en tant fins que baixi a 45º C .Triga una
mitja hora, segons l’estació. Si se’ns re-
freda més, tornem a encendre el foc
per arribar als 45ºC. Si  no  tenim  ter-
mòmetre, fiquem mig dit petit (és el
més sensible) a la llet: estarà a punt
quan encara ens cremem però pu-
guem aguantar el dit a dintre. Si no ens
cremem, tornem a escalfar la llet. Abo-
car la llet als pots, com més  plens  mi-
llor  (així  hi quedarà menys aire).

Remenar vigorosament amb la cullera,
que el iogurt es barregi bé amb la llet.
Tapar els pots i guardar-los de manera
que es conservi l’escalfor. Deixar-ho re-
posar  sense  moure-ho  gens  durant
almenys 6 hores al lloc més calent de
la casa. Treure els pots de la capsa i es-
perar 5 o 10 minuts perquè perdin la
tebior i ficar-los a la nevera. Al cap d’u-
nes 4 hores el iogurt s’haurà espessit i
estarà llest per menjar.
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Un nou accelerador lineal
avançat substituirà l'actual de
l'Hospital de la Santa Creu de
Jesús. El president, Carles
Puigdemont, va presidir l'acte
de signatura del conveni entre
la Generalitat i la Fundació
Amancio Ortega que dóna 47
milions d’euros per la renova-
ció d'equipaments oncològics
a la xarxa de sanitat publica
catalana, entre els quals es
troba l’accelerador de Jesús.
L'accelerador lineal es fa ser-
vir per a tractar tumors en pa-
cients en càncer. El director
dels serveis territorials de
Salut, Ismael Piñas, va desta-
car que la incorporació d'a-
questa nova tecnologia
permetrà proporcionar als pa-
cients de Terres de l'Ebre trac-
taments més eficaços, menys
agressius i de menys durada, i
evitar desplaçaments fins a
l’hospital Sant Joan de Reus.
El president de la Lliga Contra
el Càncer a les Terres de l’E-
bre, Francesc Vallespí, va deta-
llar que des que es va posar en

marxa l’accelerador el juliol
del 2008 un total de 2.718 pa-
cients de les Terres de l’Ebre
l’han utilitzat. Així mateix,
s’han evitat 64.280 desplaça-
ments de pacients fins a l’hos-
pital de Reus. Vallespí va
mostrar la seva satisfacció per
haver pogut aconseguir la re-
novació d’aquest equipament.
D’altra banda, tres mamògrafs
d'última generació substitui-
ran als actuals de l'Hospital
Comarcal de Mora d'Ebre,
l'Hospital Comarcal d'Am-
posta i de l'Institut de Diag-
nòstic per la imatge a
l'Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta. Els mamògrafs que
s'incorporaran disposen de
sistema digital directe i tomo-
síntesis, el qual permet obte-
nir talls de mama d'un
mil·límetre de gruix. Així ma-
teix, aconsegueix millor quali-
tat de la imatge en la mínima
dosi possible de radiació.

Incidència
Es preveu que els casos diag-
nosticats a Catalunya pugin
un 22% en homes i un 24% en
dones del 2010 al 2020, per
l'envelliment de la població i

l'impacte del tabaquisme en
les dones. Això suposarà que
un de cada dos homes i una
de cada tres dones tenen pro-
babilitats de desenvolupar un
càncer al llarg de la seva vida.
La mortalitat de la malaltia ha
disminuït, però per fer-ho cal
més prevenció i millors tracta-

ments, cosa que permetrà con-
vertir la malaltia en crònica i
augmentar la supervivència.

RESIDÈNCIA

La Generalitat concertarà 20
noves places residencials a la
residència Sant Miquel Arcàn-
gel de Tortosa. D’aquesta ma-
nera la residència passarà de
tenir 70 a 90 places concerta-
des. Des de l’entitat han valorat
molt positivament aquesta de-
cisió. A Tortosa hi ha 150 perso-
nes en llista d’espera per rebre
suport residencial.  M.G.

20 noves places
a Sant Miquel 

L’antic accelerador lineal de Jesús, en una imatge d’arxiu. // FOTO: J.A.

S
S A L U T

ASSOCIACIÓ PER LA CISTINOSI
L’AUDITORI de Sant Jaume d’Enveja
va acollir la presentació de l’Associació
Cistinosi Espanya. La cistinosi és una ma-
laltia genètica rara que només afecta a
una de cada 200.000 persones, principal-
ment en edat infantil. A l’Estat espanyol
hi ha 74 casos diagnosticats i un d’ells és
un xiquet de 7 anys dels Muntells. L’as-
sociació està formada per un grup de

pares de nens afectats que van decidir
unir-se per donar visibilitat a la malaltia
i impulsar-ne la investigació. Aquesta
malaltia es caracteritza per una acumu-
lació anormal de cistina que provoca
danys a les cèl·lules de diversos òrgans
del cos, des dels ronyons, als ulls, mús-
culs, pàncrees i cervell. El tractament
pal·liatiu afecta al seu dia a dia. C.B.

Llum verd per renovar l’accelerador
lineal de l’hospital de Jesús 

ONCOLOGIA

També es substituiran tres mamògrafs d’alta precisió
pels controls preventius del càncer de mama

L’antiguitat de l’aparell, en servei des del 2008, feia que
alguns casos puntuals es tornessin a derivar a Reus

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Disminueix la
mortalitat però cal
més prevenció i

millors tractaments



cop d’ull Juny  2017 // 37

SALUT 

LA LLET I ELS DERIVATS làctics són ali-
ments molt complets i equilibrats, per la
varietat i riquesa dels seus components
nutritius. Es consideren un dels aliments
pilars de la dieta, ja que posseeixen unes
magnífiques qualitats nutricionals que
contribueixen a satisfer els requeriments
energètics dels diversos grups poblacio-
nals. Tot i així, el debat sobre els beneficis
o no del consum de la llet s'està polarit-
zant. Més enllà de les controvèrsies, la llet
és bona per a l'organisme humà o no?

SI ENS FIXEM EN els lineals dels super-
mercats, cada vegada hi ha més tipus de
llets d'origen animal. Senceres, semides-
natades i desnatades passant per les enri-
quides amb calci i omega-3, fins a les
sense lactosa. I també cada vegada hi ha
més begudes d’origen vegetal: d’ametlles,
avellanes, arròs, civada... perquè s'incre-
menten les persones que deixen de con-
sumir llet. Les raons que esgrimeixen els
consumidors per justificar aquest canvi
són múltiples: aquells que la llet els senta
realment malament (intolerància), fins a
altres que, voluntàriament l'aparten de la
dieta, perquè han sentit a dir que la llet és
dolenta per a la salut (pensament erroni).
Hi ha raons objectives per pensar que re-
alment és així? Hi ha estudis que corrobo-
ren aquestes prevencions, però també n’hi

ha altres, que indiquen tot el contrari. 

EL DEBAT SOBRE si la llet és bona o do-
lenta per als adults es revifa cada any, amb
importants interessos a favor i en contra.
No donaré resposta a aquestes qüestions
prou complicades, perquè intervenen
molts factors, però sí que voldria remarcar
una dada; cultures com la japonesa tenen
un consum mínim de llet, en canvi, a Suè-
cia els lactis formen part important de la
seva dieta i en ambdues zones, l'espe-
rança de vida és molt similar.

TOTES LES LLETS són de la mateixa qua-
litat? Evidentment que no, si volem evitar
que certes substàncies (que amb el temps
es van acumulant al cos) i poden arribar
ser perjudicials per a la salut, el consumi-
dor hauria d'apostar per llets que provin-
guin de ramaderia ecològica, així s'evitaria
ingerir contaminants que pugui contenir
la llet com antibiòtics, desinfectants, pla-
guicides, micotoxines i la somatotropina
bovina (una hormona de creixement dis-
senyada perquè les vaques produeixin
més llet). Això sí, una vaca ecològica pro-
dueix menys litres de llet.

AQUESTS DIES la “llet crua” ha estat no-
tícia. El fet d'anar a buscar la llet directa-
ment a la granja deixarà de ser un record

del passat i tornarà a ser possible. El go-
vern de la Generalitat està preparant un
decret per autoritzar-ne la venda, que està
previst que entri en vigor aquest estiu i
serà pioner a l'Estat. De ben segur que a
molts de vosaltres us vé a la memòria les
borses de llet crua de l'antiga central lle-
tera de Tortosa. Fa 26 anys que per raons
sanitàries, es va prohibir la venda de llet
crua, per tal d'assegurar que no arribés un
producte en mal estat al consumidor. Avui
en dia l'evolució tecnològica i les condi-
cions higiènico-sanitàries del sector rama-
der i tota la producció, fan que els
productes siguin d'altíssima qualitat i per-
met assegurar que no es donaran aquelles
condicions de risc d'anys enrere.

EL SABOR DE LA llet crua és més intens,
perquè a diferència de la pasteuritzada, no
ha estat escalfada per sobre de 40 graus
després de la munyida. Això sí, s'haurà de
vendre freda i un cop a casa, s'haurà de
bullir i consumir en un màxim de tres
dies. Amb la proliferació de les begudes
vegetals, la llet de vaca ha perdut pes, cada
cop se'n beu menys. Els ramaders confien
que, igual que a França i Itàlia, la venda de
llet crua atregui nous consumidors i, així,
afavoreixin la viabilitat de les explotacions
ramaderes i permetin enfortir el sector
que es troba en crisi.

Controvèrsies de la llet

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

TECNOLOGIA

Una aplicació permetrà als fa-
miliars saber la fase del procés
quirúrgic d’un pacient de
l’HTVC. Es farà per mitjà de
pantalles informatives situa-
des a les sales d'espera del
bloc Quirúrgic i de l’àrea d’En-
doscòpies. La informació de
les pantalles és totalment anò-
nima ja que no hi apareixen
noms sinó codis. C.B.

APP per millorar
la comunicació

INVERSIONS

Manifestació per la millora de
l’hospital de Móra d’Ebre  

HOSPITALS

Marea Blanca per una
gestió pública i directa

La Marea Blanca, un grup for-
mat per professionals sanitaris,
sindicats, partits polítics, movi-
ments socials i associacions de
veïns, s’ha unit per defensar la
sanitat pública a les Terres de
l’Ebre. Denuncien que la sani-
tat pateix una precarització ge-
neralitzada tant pel que a
inversions en equipaments i
material com a nivell laboral i
amb llistes d’espera “intolera-

bles”. Consideren que aquesta
situació es deu a la privatitza-
ció de la sanitat, per la qual
cosa rebutgen la creació d’una
xarxa sanitària al territori amb
gestió mercantil. La portaveu
de la plataforma Marea Blanca,
Lola Santacatalina, va afirmar
que defensen una gestió sani-
tària que sigui directa, pública
i transparent, i una ordenació
sanitària coherent amb les ne-
cessitats de les Terres de l’Ebre.
També es va preguntar per què
es continua apostant per un
model de gestió privada.

C. Bonet
TORTOSA

Centenars de persones entre
treballadors de l’hospital de
Móra d’Ebre, ciutadans i po-
lítics es van mobilitzar el pas-
sat 13 de maig per reclamar
inversions que garanteixin la
qualitat assistencial del cen-
tre. La manifestació va co-
mençar al pont de les
Arcades de Móra d’Ebre i va

avançar fins a l’hospital on
van llegir un manifest asse-
gurant que l’hospital passa
per un dels pitjors moments
de la seva història i on van
reivindicar la dignitat del
centre, de les seves instal·la-
cions i de la gent que hi tre-
balla. La queixa principal va
ser la mala gestió dels diners
que havien d’anar destinats a
l’hospital, 8 milions d’euros, 4
dels quals desviats a l’hospi-
tal de Sant Joan de Reus per

part de l’empresa gestora,
Gecohsa. A banda que els 4
milions d’euros que resten es
quedin per a inversions a l’-
Hospital de Móra també de-
manen que la gestió es faci
des del territori per a que
s’entenguin millor els seus
problemes. L’hospital va ser
inaugurat el 1988 i hi ha
equips, com els de radiologia,
que són d’aquella època i que
per tant s’estan quedant ob-
solets. 

Míriam Gavaldà
MÓRA D’EBRE
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MITJANS DE COMUNICACIÓ

D I V ER S

D
PREMI a la “Memòria del Monument”

ELS PERIODISTES Gustau Mo-
reno de Canal 21 Ebre i Sònia Caste-
lló de Ràdio Ebre-Cadena SER han
estat els guanyadors, ex aequo, del
III Premi Terres de l’Ebre de Perio-
disme. Tots dos han estat premiats
pels seus reportatges sobre el monu-
ment franquista de Tortosa que es
van fer en motiu de la consulta que

va promoure l’Ajuntament per conèi-
xer l’opinió ciutadana respecte al
monòlit franquista del riu el 28 de
maig de 2016. El reportatge “Memò-
ria del monument”, emès per Canal
21 Ebre i que es pot veure al You-
tube, pretenia donar una visió plural
de les diferents opinions sobre el
monument. M.G.

Canal 21 Ebre ha decidit presentar
un recurs d’alçada davant la Dipu-
tació de Barcelona davant la resolu-
ció del conseller delegat de la Xarxa
de Televisions Locals (XAL), Fran-
cesc Pena, que comunica l’aixeca-
ment de la suspensió temporal a la
qual estaven sotmesos de Canal Te-
rres de l’Ebre i Canal 21 Ebre. Fins
ara Canal 21 Ebre havia preferit no
“marejar” la ciutadania amb pro-
blemes de tipus empresarial, tot i els
“entrebancs” als quals ha hagut de
fer front des de la seva posada en
marxa l’any 2010. La prioritat era
oferir “un producte televisiu de
qualitat, lliure de censures i al nivell
del que els ciutadans de les Terres de
l’Ebre es mereixen”.
La gota que ha fet vessar el got ha
estat la situació derivada de l’intent
de participació de Canal 21 Ebre a la
Xarxa de Televisions de Catalunya,
una entitat pública creada per la Di-
putació de Barcelona per gestionar
el suport a l’audiovisual català. Una

plataforoma multimèdia de contin-
guts i serveis a disposició dels mit-
jans de proximitat. Des de fa més de
cinc anys, Canal 21 Ebre havia in-
tentat adherir-se a la Xarxa, sense
èxit fins al passat mes de febrer. En
canvi,  Canal Terres de l’Ebre durant
aquest període s’ha beneficiat amb
escreix dels avantatges de formar
part de la Xarxa en exclusivitat.
Canal 21 Ebre manifesta que sem-
pre ha buscat la via de diàleg per
arribar a un acord amb els agents
implicats com són la Xarxa de Tele-
visions de Catalunya, el Govern i
l’altra televisió present al territori,
Canal Terres de l’Ebre. Fins i tot a
través del Síndic de Greuges, que va
demanar que es posés fi a aquesta
desigualtat.
Canal 21 Ebre ha recordat també
que va rebre l’aval de 50 dels 52
ajuntaments de les Terres de l’Ebre
per formar part de la Xarxa.  Uns
avals que en aquell moment no van
ser tinguts en compte per aconse-
guir l’adhesió, com sí que han servit
els presentats darrerament per
Canal Terres de l’Ebre. Durant els
mesos de febrer, març i abril,  quan

Canal 21 Ebre va aconseguir operar
a la Xarxa, va rebre un “tracte desfa-
vorable” respecte Canal Terres de
l’Ebre, amb una menor presència a
nivell informatiu i la impossibilitat
d’emetre o participar en els progra-
mes de la Xarxa. Arran de les pres-
sions de Canal Terres de l’Ebre, la
situació es va fer insostenible i la
XAL va resoldre la suspensió tem-
poral per ambdues televisions. Va
ser llavors quan, a petició de Canal
21 Ebre, les dues empreses van ini-
ciar un procés de mediació a través
del Centre de Mediació de Dret Pri-
vat de Catalunya. 
Canal 21 Ebre creia que aquesta era
la fórmula correcta per arribar a un
acord coherent amb l’altra televisió,
tenint en compte que la Xarxa, i en
concret del seu conseller delegat,
Francesc Pena, va indicar que la
única solució al conflicte era l’entesa
entre les dos empreses, sense la im-
plicació de tercers. Però tot i la vo-
luntat de Canal 21 Ebre d’arribar a
aquest acord a través de la mediació,
Canal Terres de l’Ebre no va accep-
tar cap de les propostes formulades
per l’empresa del grup Doble Co-

lumna, que pretenien aconseguir
un servei equitatiu de les dues tele-
visions a la Xarxa. Ara “ens trobem
amb una nova resolució del conse-
ller delegat de la Xarxa Audiovisual
Local en què comunica l’aixecament
de la suspensió temporal a les dues
televisions, però amb un mapa de
cobertura que lluny de buscar l’e-
quitat, l’equilibri, la imparcialitat i
una solució justa per ambdues
parts, afavoreix clarament a Canal
Terres de l’Ebre, la qual es queda
amb les quatre capitals de comarca,
els municipis amb més densitat de
població i que compten amb una
major agenda informativa”, assegu-
ren des de Canal 21 Ebre. “A més, es
dóna el cas que tots aquests muni-
cipis són els més pròxims a la seu de
Canal Terres de l’Ebre, cosa que afa-
voreix la seva producció. Per tant,
estem davant d’una decisió total-
ment parcial que ens porta a una si-
tuació encara més discriminatòria
que afavoreix indiscutiblement a
Canal Terres de l’Ebre”, conclouen.
Després d’haver esgotat totes les
vies de diàleg, Canal 21 Ebre asse-
gura que es veurà obligada a pren-

dre mesures “contundents” i, si cal,
arribar a la via judicial, per corregir
el tracte discriminatori a la que es
veu sotmesa per part de la Xarxa.
Des de Canal 21 Ebre també recla-
men que es corregeixi el greuge
comparatiu provocat pels ajuts di-
rectes del Govern, per l’atorgament
d’una subvenció directa a l’anterior
Ebre TV amb un import de 124.700
euros i una segona de 10.000 euros
per Canal Terres de l’Ebre durant el
procés de fusió l’any 2013 d’aques-
tes dues empreses privades. Una
fusió a la qual Canal 21 Ebre no s’hi
va sumar amb la voluntat d’oferir un
producte “alternatiu, plural, de
qualitat i de proximitat a la gent de
les Terres de l’Ebre”. Segons Canal
21 Ebre, no demanen res més que
“un tracte igualitari”, al marge dels
colors polítics dels governs que afa-
voreixen determinades empreses i
grups de comunicació en benefici
dels seus propis interessos. “Creiem
que és el moment de que la ciuta-
dania conegui quines són les cartes
que hi ha sobre la taula i quin és el
joc que es juga al país i al territori”,
han reblat.  

Redacció
TORTOSA

Canal 21 Ebre diu prou discriminació

TECNOLOGIA

Nou Surface Pro de Microsoft, més potent i eficient
per Jaume Querol

Confirmant els últims rumors, el fabricant americà
líder en software, Microsoft, acaba de presentar el
nou model de dispositiu de la sèrie Surface. Sense
revolucionaris canvis, ara passarà a anomenar-se
“Surface Pro”, el que ens dona la idea que més
que un nou model, és una versió millorada de l’an-

terior Surface 4.
A nivell intern, la novetat més interessant la tro-
bem en la incorporació de la nova generació de
processadors de Intel, anomenada també “Kabe
Lake” (7XXX series), en les versions m3, i5 i i7.
Destaquem que les Surface amb m3 i i5 seran més
fines i silencioses que les i7, ja que la nova tecno-
logia de Intel permet que treballin sense utilitzar
cap sistema de ventilació mecànic. Així i tot, amb
l’augment de prestacions, el gruix és manté en uns
òptims 8’5 mm i el pes en 768 grams, sens dubte,
una excel·lent notícia per a un equip que no des-
taca precisament en aquest apartats.

També ressaltem la pantalla de 12’5” amb format
3:2 i tecnologia PixelSense, amb un nivell de pre-
cisió de fins 4.096 punts, però sobretot la nova tec-
nologia de control d’inclinació que ens permetrà
millorar la sensibilitat del llapis electrònic Sur-
face. I com a millora definitiva, trobem que el nou
Surface Pro és compatible amb el nou i revolucio-

nari dispositiu Surface Dial, dispositiu recent es-
trenat amb el recent Surface Studio, i que recor-
dem, permet controlar la “interface” Windows de
forma molt més còmoda i intuïtiva.
Una de les prestacions més excel·lents de la
gamma Surface sempre ha estat l’alta duració de
la bateria, recordem que en el Surface 4 era al vol-
tant de 9 hores. Doncs el nou Surface Pro és capaç
de resistir fins 13 hores per càrrega. També s’ha in-
corporat la connexió 4G, prestació molt demanda
i fins ara no disponible en la sèrie.

Finalment, el nou Surface Pro es podrà configurar
al gust de l’usuari, amb processadors m3, i5 o i7,
memòria RAM de 4, 8 i 16Gb i un disc dur SSD de
128, 256, 512 o 1TB, i com no, serà totalment com-
patible amb el teclat Cover Surface. En quant a
preus, es pot adquirir a partir de 949€ en el model
més bàsic fins als 3.099€ del més potent (i7, 16Gb
i 1Tb) i la seva disponibilitat a partir del 15 de
juny.
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Un total de 98 produccions de
dotze països participen en la
competició oficial de la primera
edició del Terres Catalunya – In-
ternational Eco&Tourisme Film
Festival que se celebra a Tortosa
fins al 3 de juny. En la categoria
de documentals hi ha treballs
sobre el paradís maia de Cozu-
mel o el parc natural de Vatna-
jökull, a Islàndia. En l’àmbit de
la competició turística, amb 69
treballs, hi ha una àmplia repre-
sentació de films de les Terres
de l’Ebre, de la resta de Cata-
lunya i de l’Estat espanyol. El
director del certamen, Santi
Valldepérez, ha destacat el
nombre i la qualitat dels tre-
balls presentats. També ha re-
marcat que l’objectiu es mostrar
Tortosa i el conjunt del territori
com un referent bàsic del tu-
risme natural i sostenible. L’al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, ha
destacat que més enllà de l’im-
pacte turístic que pot tenir el
festival a curt termini, aquest

també permetrà donar a conèi-
xer al territori i despertar un in-
terès entre directors i
productors. 
Els premis es lliuren divendres

2 de juny a l’hotel Villa Retiro de
Xerta, i l’endemà dissabte es
tornaran a projectar les pel·lícu-
les guanyadores del festival a
l’Auditori Felip Pedrell. 

DIVERS 
FESTIVAL TERRES-CATALUNYA

El cinema de turisme
porta a Tortosa un
centenar de produccions
Cinta Bonet
TORTOSA

Remolins celebra
els 130 anys de la
seva escola

El cartell del festival.  // FOTO: TERRES.INFO.

L’escola Remolins de Tortosa va
celebrar els seus 130 anys amb
una festa. Va ser un acte pensat,
sobretot, per a exalumnes, ex-
professors, exdirectors i exins-
pectors que han passat pel
centre en algun moment. La di-
rectora, Eugènia Vela, va explicar
que un professor del centre va
localitzar un document de l’any
1887 en què s’explica que la gent
de Remolins va demanar a l’A-
juntament la creació d’una es-
cola per a xiquetes, un fet força
destacat per l’època.. La Cap
d’Estudis de l’Escola, Maria José

Bonet, va explicar que tant els
alumnes com les famílies s’han
implicat al costat dels mestres
en l’organització de la festa. La
directora del serveis territorials
d’Ensenyament, Manolita Cid,
va destacar que celebrar 130
anys d’una escola és un fet ex-
cepcional. Per a l’ocasió es van
exposar fotografies antigues de
l’escola i els seus alumnes, es va
habilitar un photocall amb una
bola de món i es va poder visitar
les instal·lacions. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Fem una ullada
09.30 Tens un racó dalt
del món
10.00 Primera Columna
Les primeres notícies i
entrevistes, amb Gustau
Moreno. EN DIRECTE
11.30 L’Entrellat
13.00 Primera Columna
14.30 L’Entrellat
16.00 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’Ebre.
16.30 Tens un racó dalt
del món
17.00 Primera Columna
18.30 Fet Aquí
19.00 Fem una ullada
20.00 Calaix de sastre
20.30 L’informatiu
21.00 Imaginari col·lectiu
21.15 Fem una ullada
21.30 L’informatiu
22.00 Temps Afegit
22.15 El Partit
Cada setmana, el futbol
de casa nostra, amb el 
partit de la jornada. 
00.00 L’informatiu

08.00 Petits Artistes
08.30 Calaix de Sastre
09.00 L’informatiu
09.30 La RDP
Les principals rodes de
premsa de la setmana,
emeses íntegrament.
11.30 Districte 21
12.30 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’Ebre.

13.30 Recull de notícies
Les principals notícies de la
setmana, per posar-te al
dia de l’actualitat ebrenca.
15.00 Fem una ullada
15.30 Imaginari col·lectiu
15.45 Fem una ullada
16.00 Ple Municipal de
Batea/ Fem una ullada
18.30 Temps Afegit
18.45 El Partit
20.30 Recull de notícies
22.00 Districte 21
23.00 L’Entrellat
Si et vas perdre l’estrena,
dissabte a la nit es repeteix
la tertúlia de referència a
les Terres de l’Ebre.

08.00 Calaix de sastre
08.30 Petits Artistes
09.00 Fem una ullada
09.30 La RDP
Segona part del recull de
les rodes de premsa de la
setmana, emeses íntegra-
ment.
11.30 Districte 21
12.30 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de
setmana a les Terres
de l’Ebre.
13.30 Recull de notícies
15.00 Fem una ullada
15:30 Imaginari col·lectiu
15:45 Fem una ullada
16.00 L’Entrellat
17.30 Ple de Tortosa
20.30 Recull de notícies
22.00 L’Entrellat
23.30 Fet Aquí

A LA CARTA
Podeu veure tots els
programes, en 
quasevol moment del
dia, al web
canal21ebre.com

08.00 Petits Artistes
08.30 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Fet Aquí
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Poliesportiu
13.00 Primera Columna
14.30 Ple de Batea
16.00 Districte 21
17.00 Primera Columna
18.30 Fem una ullada
19.00 Tens un racó dalt
del món
19.30 Petits Artistes
Visita amb nosaltres un
nou col·legi de les Terres
de l’Ebre, amb els més pe-
tits com a protagonistes.
20.00 Calaix de sastre
Nova entrega del pro-
grama infantil i juvenil,
conduït per Joan Iniesta i
amb el pallasso Muniatto.
20.30 L’informatiu
21.00 Petits Artistes
21.30 L’informatiu
22.00 Districte 21
23.00 Fem una ullada
23.30 Fet Aquí
00.00 L’informatiu

08.00 Petits Artistes
08.30 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Fet Aquí
10.00 Primera Columna 
11.30 Fet Aquí
12.00 Tens un racó dalt
del món
12.30 Fem una ullada
13.00 Primera Columna
14.30 Petits Artistes
15.00 Poliesportiu
15.15 Imaginari col·lectiu
15.30 Fem una ullada
16.00 Districte 21
El magazín més cultural de
la sobretaula, amb Sílvia
Alarcón. EN DIRECTE
17.00 Primera Columna
18.30 Temps Afegit
18.45 El Partit
20.30 L’informatiu
21.00 Poliesportiu
Albert Pascual ens explica
l’actualitat esportiva en les
diferents disciplines. 
21.30 L’informatiu
22.00 Districte 21
23.00 Poliesportiu
23.30 El ple de Tortosa
o d’Amposta. Un cop al
mes se celebra el ple muni-
cipal, que s’emet íntegre.

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 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Fem una ullada
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Fet Aquí
13.00 Primera Columna
14.30 Calaix de sastre
15.00 Tens un racó dalt
del món
15.30 Fet Aquí
16.00 Districte 21
Resum setmanal de tots els
programes, amb especial
atenció a l’agenda cultural
del cap de setmana.
17.00 Primera Columna
18.30 Calaix de sastre
19.00 Petits Artistes
19.30 Fem una ullada
20.30 L’informatiu
21.00 Poliesportiu
21.30 L’informatiu
22.00 L’Entrellat
Manel Ramón condueix la
tertúlia de referència de les
Terres de l’Ebre, per analit-
zar l’actualitat.
23.30 Districte 21

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Poliesportiu
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Poliesportiu
13.00 Primera Columna
14.30 Petits Artistes
15.00 Poliesportiu
15.30 Imaginari col·lectiu
15.45 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’Ebre.
16.00 Districte 21
17.00 Primera Columna
18.30 L’Entrellat
20.00 Fet Aquí
Reportatges culturals i
socials sobre aspectes
de les Terres de l’Ebre.
20.30 L’informatiu
21.00 Tens un racó dalt
del món
Espai literariu conduït
per Jesús Maria Tibau
21.30 L’informatiu
22.00 Districte 21
23.00 Fet Aquí
23.30 Tens un racó dalt
del món
00.00 L’informatiu
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1EN      ULLADA
El traçat del Carrilet

serà la nova via verda
del Baix Ebre

Amposta inicia la
millora dels pluvials
al carrer Tarragona per
evitar inundacions

Joaquim Paladella
aposta per la unitat de
Batea, la Pobla i Vilalba
pels parcs eòlics

L’impost nuclear
deixarà 12 milions a
l’àrea d’influència de
les centrals d’Ascó i
Vandellòs

Volen un equipament
públic a les restes de la
Catedral de Tortosa 

Cartell de luxe a la
XXIV Mostra de Jazz
de Tortosa 

Llum verd per
renovar l’accelerador
lineal de la unitat de
radioteràpia de
l’hospital de Jesús

Canal 21 Ebre diu
prou discriminació i
reclama un tracte
“igualitari” a la XAL
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