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Tivissa s’ofereix a
la Generalitat per
acollir els nous
parcs eòlics 

Tortosa 
comença les
obres de la
nova piscina
El projecte, un dels més esperats al
municipi, costarà 4,9 milions d’euros i
té un termini d’execució de 19 mesos.
El nou complex esportiu tindrà dues
zones diferenciades, una d’aigua i 
l’altra per a activitats dirigides.

La data i pregunta de l’1-O il·lusionen l’ANC i Òmnium a les Terres de l’Ebre #p4
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P EL PSC RECORDA EL COMPROMÍS DEL PARLAMENT 
EL PORTAVEU del PSC de Tortosa ha
demanat públicament més transparèn-
cia i informació sobre la creació de la fu-
tura xarxa d’hospitals de les Terres de
l’Ebre. A més, Enric Roig també ha dit
que és l’Ajuntament el que hauria de
solucionar els problemes de mobilitat
de l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta, i no el Departament de Salut, a

qui ha acusat de voler invertir “30 mi-
lionets” per amagar a la ciutadania que
no farà el nou hospital. De fet, durant
una entrevista a Canal 21 Ebre, Roig va
criticar que el govern del PDeCAT i Es-
querra haja descartat la construcció del
nou hospital de les Terres de l’Ebre, tot
i que el Parlament va aprovar una es-
mena al pressupost de la Generalitat

del 2017 per a la redacció del projecte,
amb el vot contrari de Junts pel Sí. En
aquest sentit, Roig va preguntar-se si
per això el Parlament no és sobirà, i per
què els antics convergents i els republi-
cans no volen ara fer un hospital nou a
Tortosa, si a Tarragona i a Girona sí que
es faran els hospitals que han de subs-
tituir el Joan XXIII i el Trueta. G.M.PORTADA

Els sindicats 
reclamen el nou
hospital 

Els representants sindicals
dels treballadors de l’HTVC
reclamen l’esperat pla de mo-
bilitat i les inversions per mo-
dernitzar el centre. Però
adverteixen que les Terres de
l’Ebre no haurien de renun-
ciar al nou hospital de Tor-
tosa. A banda, afirmen que
veuen “amb molta preocupa-
ció” i amb un cert malestar
com el Departament de Salut
i els ajuntaments de Tortosa,
Amposta i Móra d’Ebre estan
dissenyant la nova xarxa hos-
pitalària de l’Ebre. La presi-
denta de la junta de personal
i representant de la UGT,
Maria del Mar Barberà, va
criticar el “secretisme” amb
què s’està impulsant la xarxa,
sense consultar ni fer partici-
par els treballadors de la sa-
nitat. En el transcurs d’una
taula rodona a Canal 21 Ebre,
va defensar una gestió cent
per cent pública i directa de
l’hospital Verge de la Cinta. És
a dir, sense més externalitza-
cions, sense despeses en més
sous de directius, i evitant
que els diners es perdin pel
camí. També la representant
del sindicat CATAC-
CTS/IAC, Cinta Sarroca, va
rebutjar la implantació d’una
xarxa que vulga reproduir
l’actual entramat opac de la
sanitat catalana, i on s’afavo-
risca l’activitat de les mútues
privades utilitzant recursos
públics. Segons Sarroca, l’ú-
nic que pot fer una gestió di-
recta i pública de la sanitat és
l’Institut Català de la Salut
(ICS). Joaquim Martí Mestre,
del sindicat Metges de Cata-
lunya, també va lamentar la
falta d’informació que tenen
els professionals. G.M.

El conseller de Salut té previst fer 
durant aquest mes de juliol una
visita de dos dies a les Terres de
l’Ebre. Pendents encara de la in-
auguració del nou centre d’aten-
ció primària (CAP) de Roquetes,
Toni Comín ha de presentar el
nou pla de mobilitat de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC), però sobretot les obres
d’ampliació del mateix hospital.
Una inversió que podria assolir
els 30 milions d’euros, i que en
principi també fa descartar la
construcció del nou hospital que
el govern tripartit havia projectat
al pla parcial de la Farinera, entre
Tortosa i Roquetes. De fet, el di-
rector territorial de Salut, el repu-
blicà Ismael Piñas, va dir durant
una entrevista a Canal 21 Ebre
que la construcció del nou hospi-
tal ja no és necessària, i va valorar
que la Generalitat vol aplicar un
concepte d’hospital en xarxa, més
propi del segle XXI.
En aquest sentit, Piñas va detallar
que l’objectiu que s’ha marcat el
govern català és fer treballar els
hospitals de Tortosa, Amposta i
Móra d’Ebre en xarxa, per verte-
brar la sanitat del territori. També
va remarcar que la intenció de la
Generalitat és que els hospitals
ebrencs siguen gestionats des
d’una empresa pública, tal i com
han reclamat la majoria de partits
i els sindicats. A banda, el direc-
tor de Salut va matisar que els di-
versos hospitals tindran un
protagonisme rellevant en
aquesta nova xarxa, encara que
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta siga el centre de referència. 

Resignació de l’alcalde
També l’alcalde de Tortosa dóna
per fet que ja no es construirà el
nou hospital al pla parcial de la
Farinera. Un hospital que segons
l’exconsellera Marina Geli, del
PSC, havia de ser una realitat a
partir del 2015, però que CiU va

aturar en sec quan va tornar a la
Generalitat, tot i que també havia
estat una de les seues promeses
electorals el 2010. En arribar al
govern, tant el delegat a l’Ebre,
Xavier Pallarès, com el ja exsecre-
tari Francesc Sancho van afirmar
que l’hospital compromès pel tri-
partit només era “fum”, quan ja
només faltava encarregar la re-
dacció del projecte. I tot això,
quan anteriorment CiU havia
arribat a dir que amb un nou
hospital no era suficient, i que
Tortosa i les Terres de l’Ebre ne-
cessitaven una “ciutat sanitària”.
Siga com siga, el 2011 Bel va ad-
vertir que Tortosa no renunciaria
al nou hospital, amb una inversió
valorada en més de 130 milions
d’euros. Avui en dia, Bel diu pú-
blicament que un nou hospital
encara és necessari, però justifica
que la Generalitat no tinga pre-
vist executar el projecte.
L’alcalde també afegeix que els
terrenys mai van ser públics, tot i
que el seu govern va garantir la
cessió anticipada d’una parcel·la

de 54.000 metres quadrats. De fet,
el 2010 va arribar a aprovar el
projecte d’urbanització del pla
parcial, en què des fa uns mesos
ja no hi ha el cartell en què Salut
i el mateix Ajuntament anuncia-
ven la construcció del nou hospi-
tal. Segons va dir Bel a Canal 21
Ebre, amb una inversió d’uns 30
milions d’euros a l’actual Verge
de la Cinta, Tortosa pot tenir un
hospital “més ben ubicat” que el
que havia de fer-se a la Farinera. 

Crítiques de ‘seguidisme’
En aquest sentit, el portaveu de
Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha
criticat l’actitud de Bel, a qui ha
acusat de fer “seguidisme” del
govern català, en lloc de defensar
els interessos del municipi i del
territori. Segons Jordan, ni l’al-
calde, Ferran Bel; ni la diputada
del PDeCat i regidora d’Urba-
nisme, Meritxell Roigé; ni el por-
taveu d’Esquerra, Josep Felip
Monclús, han fet la pressió ne-
cessària -”com sí que han fet els
alcaldes de Tarragona i Girona als

seus municipis”- perquè es cons-
truisca un nou equipament sani-
tari a Tortosa. Així, tant Movem
com la resta de comuns amb re-
presentació als ens locals i co-
marcals presentaran mocions per
reclamar que la Generalitat man-
tinga l’aposta per la construcció
d’un nou hospital a les Terres de
l’Ebre. De fet, en el cas de Tortosa,
la previsió és que la moció sobre
el nou hospital arribe al ple ordi-
nari d’aquest 3 de juliol.
El portaveu de Movem també ha
denunciat que el govern català
del PDeCAT i ERC continua
apostant pel “centralisme pro-
vincial” amb l’anunci d’enderroc
de l’actual hospital Joan XXIII de
Tarragona i la construcció d’un
nou complex de 80.000 metres
quadrats. En aquesta línia, Jordan
lamenta que Salut haja fet aquest
anunci gairebé al mateix temps
que es descarta definitivament la
construcció d’un nou hospital a
les Terres de l’Ebre, un fet que
evidencia que el govern català
“discrimina” el territori.

L’Ebre, sense el nou hospital
PLANIFICACIÓ SANITÀRIA

L’alcalde assumeix la renúncia al projecte, que CiU 
va frenar en arribar al govern de la Generalitat el 2010

G.M. / C.B. 
TORTOSA

Una imatge virtual que recrea el projecte del nou hospital de Tortosa. // FOTO: ARXIU.

Salut vol presentar al juliol el nou pla per al Verge de
la Cinta, amb què ja es descarta l’hospital de la Farinera
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PORTADA
PLANIFICACIÓ SANITÀRIA

L'alcalde d’Amposta, el repu-
blicà Adam Tomàs, ha volgut re-
fredar les expectatives de Salut
sobre la creació de la nova xarxa
hospitalària de les Terres de l’E-
bre. Amb motiu de dues entre-
vistes a Canal 21 Ebre i a Ràdio
Ebre,  Tomàs va posar de mani-
fest que encara no veu del tot
clara la creació d’aquest nou
ens, del que tothom evita refe-
rir-se com a “consorci” per les
connotacions negatives que té
aquesta paraula. De fet, va dir
que no descarta que l’Hospital
Comarcal d’Amposta puga au-
togestionar-se. Així, va matisar
que estarà d’acord amb el nou
model de gestió, però només si
la nova xarxa permet al consis-
tori afrontar el deute que arros-
sega l’hospital, i sense perdre el
control del dia a dia del centre.
“El que no farem és assumir un
deute donant la gestió a un altre
ens, no tindria sentit”, va adver-
tir. “Si no s’arriba a un acord
amb la Generalitat, podríem
utilitzar els 500.000 euros que
ara li paguem a GINSA per a la
gestió de l’hospital i de la
FUSSMONT per crear una es-
tructura pròpia i autogestionar
l’hospital d’Amposta mentre el
CatSalut ens segueix comprant
serveis”, va remarcar. “L’únic
que tenim ara damunt de la
taula és la voluntat de crear una
empresa pública, que en
aquests moments l’únic que
faria seria gestionar l’hospital
de Móra d’Ebre”, va afegir-hi.

Un hospital amb superàvit
La gestió directa de l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre serà
molt senzilla, segons Tomàs, ja

que l’edifici és propietat de la
mateixa Generalitat. “Però una
altra cosa és veure com aquesta
empresa que es creï per gestio-
nar Móra d’Ebre també entrarà
en els hospitals municipals”, va
assenyalar. “Amposta té un hos-
pital que en aquests moments
genera superàvit; amb uns
préstecs fets per a la millora de
l’activitat, i que es paguen quan
ens ve CatSalut i ens compra
més urgències o més llits de
subaguts”, va relatar. “En el
nostre cas, no estem parlant de
cedir només la gestió de l’hos-
pital, sinó de saber qui pagarà
aquests préstecs; si el nostre
hospital fos deficitati com el de
Reus, entendríem que vénen a
salvar-nos”, va concloure.
Segons l’alcalde d’Amposta, els
ajuntaments i Salut han de tor-
nar a reunir-se més endavant.
Tomàs va reiterar que l’Ajunta-
ment d’Amposta té capacitat
per gestionar el seu hospital, tot
i que també va matisar que no
descarten fer-ho de manera
conjunta amb el CatSalut, ja
que és “qui paga el servei”, i
que això permetria configurar

un model d’hospital “amb més
possibilitats de crèixer”.

Bel obre la porta
En canvi, Ferran Bel, del PDe-
CAT, va dir que el govern de
Tortosa està d’acord en les
grans línies del nou projecte de
Salut per impulsar una xarxa
d’hospitals 100% pública i ges-
tionada des del territori. “Cal
recordar que tant públics són
els treballadors d’un CAP com
els de l’hospital Verge de la
Cinta, la Clínica Terres de l’E-
bre, l’Hospital Comarcal d’Am-
posta o l’hospital de Jesús, i que
qualsevol solució ha de passar
per una societat pública, amb
una propietat pública i una ges-
tió pública”, va assenyalar Bel,
que també aposta per una xarxa
“única” en l’àmbit de les Terres
de l’Ebre.  “Però després això
hem de veure com s’ha d’im-
plementar, potser en fases per-
què és molt complex”, va
remarcar Bel.

La CUP rebutja el ‘consorci’
D’altra banda, el ple de Tortosa
va rebutjar aquest mes de juny,

amb els vots del PDeCAT i ERC,
una moció de la CUP que recla-
mava que l’Ajuntament s’opo-
sés a la creació d’un consorci
sanitari a les Terres de l’Ebre, i
que demanava que la Generali-
tat havia d’assumir de manera
directa la gestió dels serveis sa-
nitaris del territori. Des de la
CUP-Ae, la seua portaveu per a
temes sanitaris, Núria Rodrí-
guez, va afirmar que estan se-
gurs que el “consorci” o xarxa
hospitalària amb què treballa el
govern català serà “la consoli-
dació del model de Sagessa”. 
Així, des de la CUP sospiten
que mentre el consorci serà de
titularitat pública, la gestió es
realitzarà sota règim mercantil,
fent així un pas més cap a la pri-
vatització de la sanitat. En
aquest sentit, Rodríguez va rei-
terar que un model de sanitat
basat en el dret mercantil és un
model que “perjudica la salut
de la població i els interessos
públics”; que genera més des-
peses de gestió, i que fuig de la
transparència i la fiscalització
que sí afavoreix un model de
gestió públic i directe. 

Gustau Moreno
AMPOSTA / TORTOSA

Adam Tomàs, en una imatge d’arxiu en un acte a l’Hospital Comarcal d’Amposta.  // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

Una xarxa amb molts de dubtes
L’alcalde d’Amposta planteja la gestió de

l’Hospital Comarcal des de l’Ajuntament
La CUP és el partit que més obertament

rebutja la creació d’un ‘consorci’ al territori

“El més urgent
és solucionar
l’hospital de
Móra d’Ebre”

LÍMIT 2018

L’alcalde de Móra d’Ebre,
Joan Piñol, afirma que ara el
més urgent és solucionar el
futur de l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre. Segons
Piñol, del PDeCAT, la nova
xarxa d’hospitals ebrencs,
amb una gestió pública i des
del territori, és una solució
“factible”, i des de Móra
d’Ebre no tindrien cap pro-
blema per sumar-s’hi. “Però
jo entenc que aquest és el
segon pas; al territori hi ha
situacions absolutament di-
ferents, perquè hi ha llocs
en què l’hospital és propie-
tat de l’Ajuntament, llocs
com Móra d’Ebre en què no
és propietat del consistori,
llocs amb un altre model de
gestió... Per tant, és tot tan
diferent que tot això reque-
reix un temps perquè vagi
encaixant”, va advertir. Uns
arguments que l’alcalde de
Móra d’Ebre va exposar-li al
conseller Toni Comín durant
la seua esperada entrevista,
que finalment va tenir lloc al
Parlament fa poques setma-
nes. “Evidentment, parlem
d’un sistema de gestió 100%
públic, però també hem de
recordar la falta d’inversions
que fa 28 anys que està pa-
tint l’hospital de Móra d’E-
bre”, va valorar l’alcalde
morenc. “Hi ha un pla d’in-
versions que ratlla els 2,3
milions d’euros i que està
damunt de la taula; GE-
COHSA no l’ha suportat, i si
no ho fa, ho hauria de fer el
Servei Català de la Salut”, va
remarcar.  A més, Piñol va
recordar que la comarca del
Priorat hauria de seguir vin-
culada a l’hospital de Móra
d’Ebre, en aquesta futura
xarxa territorial. En tot cas,
va deixar clar que ara “el
més urgent” és definir el
model de gestió de l’Hospi-
tal Comarcal de Móra d’E-
bre, ja que a l’abril del 2018
s’acaba l’actual contracte
amb Sagessa. “A partir del
2018, quan ho tinguem re-
solt, parlem de xarxes i del
que faci falta, però a mi ara
el que em preocupa és això;
primer pas, gestionar l’hos-
pital de Móra d’Ebre”, va
dir. Finalment, l’alcalde va
fer notar que entén l’e-
norme preocupació dels
treballadors de l’hospital i
el neguit de la resta de la
població, ja que s’han arri-
bat a dir “moltes barbari-
tats”.  G.M.
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PORTADA 
POLÍTICA

Ja hi ha data i pregunta per al
referèndum sobre la indepen-
dència de Catalunya. El presi-
dent de la Generalitat, Carles
Puigdemont, va anunciar que
serà el proper 1 d’octubre, i que
la ciutadania podrà votar, sí o
no, si volen que Catalunya siga
un estat independent en forma
de república. Puigdemont ho va
revelar en una declaració insti-
tucional des del Pati dels Taron-
gers del Palau de la Generalitat,
flanquejat pel vicepresident,
Oriol Junqueras, la resta de l’e-
xecutiu català i pels diputats in-
dependentistes de JxSí i la CUP.
Puigdemont va voler acompan-
yar l’anunci de la data i la pre-
gunta del referèndum del
compromís del seu Govern per-
què la votació sigui adequada.
En conèixer la pregunta, el co-
ordinador de l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) a les
Terres de l’Ebre, Manel Alves,
va destacar que interpel·la
d’una forma directa i clara
sobre la independència. També
va dir que havia arribat el mo-
ment d’iniciar la campanya uni-
tària a favor del sí. 
També es va mostrar força il·lu-
sionada la presidenta d’Òm-
nium a les Terres de l’Ebre,
Dolors Roó, que va coincidir en
destacar la claredat i la contun-
dència de la pregunta.
Durant una entrevista a Canal
21 Ebre, Roó va dir que l’anunci
de la data i la pregunta suposa
un motiu de celebració, però
que els partidaris de la inde-
pendència s’han de preparar
per rebre tot tipus d’atacs. Amb
tot, la presidenta d’Òmnium a
l’Ebre va assenyalar que el més

important és preparar la cam-
panya unitària a favor del sí.
També per garantir una alta
participació en el referèndum, a
favor del sí o a favor del no.

El PDeCAT inicia la campanya
Precisament, un dia abans de
l’anunci de la data del referè-
dun, el PDeCAT a Tortosa ja va
donar el tret de sortida a la
campanya pel Sí al referèndum
des de la plaça de l’Ajuntament,
amb una carpa i amb l’objectiu
de resoldre tot els dubtes i in-
quietuds de la ciutadania però
també explicar els motius per
votar Sí al referèndum. L’al-
calde de Tortosa i diputat al
Congrés, Ferran Bel, va explicar
que iniciaven una campanya en
positiu, en la que volen trans-
metre la il·lusió en el referèn-
dum però també en un nou
estat. Per la seva part, la tinent
d’alcalde i diputada al Parla-
ment, Meritxell Roigé, Roigé

defensava que és el moment de
dir sí a més serveis socials, a
més oportunitats, a la cultura, a
les empreses o a la innovació.
També la presidenta del PDe-
CaT a l’Ebre, Mònica Sales, va
afirmar que treballaran de ma-
nera inesgotable per fer la cam-
panya del sí.  

Horta posarà urnes
D’altra banda, l’alcalde d’Horta
de Sant Joan, Joaquim Ferràs, ja
ha assegurat que l’1 d’octubre
hi haurà urnes al poble. L’al-
calde ha recordat que Horta va
quedar-se sense urnes per la
consulta del 9-N, però ha dit
que ara no passarà el mateix.
Amb motiu de la consulta del
2014, Horta va ser l’únic muni-
cipi de les Terres de l’Ebre que
no va cedir cap espai municipal
a la Generalitat, tot i que l’ante-
rior alcalde de la població, del
PP, va culpar el govern català de
la polèmica, ja que va assegurar

que li havia cedit verbalment
l’Ecomuseu dels Ports. Final-
ment, els veïns d’Horta que van
votar al procés participatiu van
haver de fer-ho a Gandesa, tot i
que també van haver-hi d’altres
que, com a mesura de protesta,
van votar a la Delegació del Go-
vern a Tortosa sis dies després
del 9-N. Ara, Ferràs ha garantit
que la Generalitat sí que podrà
disposar d’un local municipal a
Horta per organitzar el referèn-
dum.

Suport dels castellanoparlants
Súmate també ha començat la
campanya a favor del sí entre el
col·lectiu de castellanoparlants
i els catalans d’altres orígens a
les Terres de l’Ebre. La presi-
denta de Súmate, Montse Sán-
chez, va destacar que ha estat la
societat la que ha portat Cata-
lunya al punt on es troba, a les
portes d’un nou referèndum
per la independència.

C.B / G.M. / M.G.
TORTOSA

Puigdemont, amb Junqueras, el govern i els diputats anunciant la pregunta.  // FOTO: ACN

La pregunta il·lusiona ANC i Òmnium
Carles Puigdemont anuncia la pregunta i la

data de l’1 d’octubre per celebrar el referèndum   
Les dues entitats coincideix en destacar la

claredat i la contundència de la pregunta

Els socialistes
reclamen lluitar
contra la
despoblació  

L’eurodiputat socialista
Sergio Gutiérrez va pre-
sentar el passat 20 de juny
al Parlament Europeu un
informe per afrontar la
despoblació, redactat a
partir de les aportacions
del Fòrum de comunitats
espanyoles enfront el
repte demogràfic. Gutié-
rrez va defensar aquest in-
forme davant la Comissió
de Desenvolupament Re-
gional del Parlament Eu-
ropeu. Concretament,
l’eurodiputat socialista de
Castella-la Manxa va de-
manar que es treballi amb
mesures per fixar la po-
blació a les zones rurals,
que es faciliten les inver-
sions perquè creixi l’ocu-
pació i es promogui la
igualtat d’oportunitats.
Gutiérrez també va instar
a que la futura Política de
Cohesió europea fixi una
discriminació positiva per-
què les regions més
despoblades rebin finan-
çament per damunt de la
mitja per atendre nous
reptes.
L’informe va rebre una
gran acceptació per part
dels diferents grups de la

Comissió de Desenvolu-
pament Regionals del Par-
lament Europeu, per la
qual cosa Gutiérrez es va
mostrar optimista en
poder aconseguir que les
seves demandes tirin en-
davant. Gutiérrez va insis-
tir que és de vital
importància diferenciar
entre les causes i les con-
seqüències de la despo-
blació, per atacar l’arrel
del problema que, va dir,
“és la falta d’oportunitats
respecte el món urbà”. 
Ara s’obre un termini de
deu dies per presentar es-
menes i al desembre es
votarà en el ple a Estras-
burg. Si s’aprovés la reso-
lució, les mesures que
s’acabin acordant podrien
entrar en vigor al 2021. 

EUROPA

Els socialistes
reclamen una
discriminació
positiva per a les
zones rurals
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PORTADA
AIGUA

El portaveu de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE) ha
acusat el govern català de voler
aprofitar el pacte de Rialb per
començar, de manera subtil, el
transvasament a l’àrea metro-
politana Barcelona. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, Ma-
nolo Tomàs va afirmar que la
PDE s’oposarà a qualsevol pro-
jecte que vulga transferir més
aigua fora de la conca de l’E-
bre. De fet, Tomàs va afirmar
que el moviment social no ce-
dirà a les pressions del govern,
que ha refermat que el pacte
de Rialb és un “projecte de
país”. “Pel país el que faci falta,
però amb l’aigua no”, va re-
marcar Tomàs.
En la mateixa línia, Tomàs va
afirmar que a la PDE no li pre-
ocupa perdre suport polític per
aquesta qüestió, ja que en al-
tres ocasions les aliances del
moviment antitransvasament
també s’han vist afectades per
la conjuntura política. El pacte
de Rialb preveu portar aigua
del canal Segarra-Garrigues a
30 municipis de la Segarra,
l’Urgell, la Conca de Barberà i
l’Anoia. Però hi ha quatre mu-
nicipis que també formen part
de les conques internes de Ca-
talunya. El portaveu de la PDE
va explicar que hi ha hagut in-
tents de negociació amb el go-
vern, però Tomàs va recriminar
a la Generalitat que sempre
sorgeix alguna prioritat de país
que passa per davant de les Te-
rres de l’Ebre.

Sediments al Parlament
En aquest context, la Cam-
panya pels Sediments va tornar

al Parlament per alertar que el
97% dels sediments que trans-
porta l'Ebre queden atrapats
als embassaments de Riba-
roja, Mequinensa i Flix i això
provocarà, a la llarga, la regres-
sió del Delta. Per això exigeixen
a les administracions un pla de
gestió dels sediments que obli-
gui les elèctriques a complir la
normativa de neteja dels pan-
tans, que segons la campanya,
s'està incomplint. A més, els
sediments provoquen que els
embassaments perdin capaci-
tat, a un ritme de 5.000 hectò-
metres cúbics cada 50 anys. Pel
portaveu de la Campanya pels
Sediments, Josep Bertomeu, la
seva retenció és una “irrespon-
sabilitat”.
Precisament, l’aigua i els sedi-
ments van centrar la VII Pira-
guada Popular de la PDE.  El
passat 18 de juny, una comitiva
va sortir des de Xerta per aca-

bar a Tortosa on va tenir lloc
l’acte més reivindicatiu. Davant
del nus antitransvasament, els
assistents van llençar arena al
riu que va simbolitzar els sedi-
ments. Sota el  lema “Més
aigua, més sediments” els anti-
transvasament van vincular la
necessitat que a més d’aigua
cal que pel riu també baixin se-
diments per evitar la constant
regressió que pateix el Delta
del l’Ebre.
La portaveu de la PDE, Mireia
Palos, també va explicar que el
cabal està tant malament que
l’Institut per al Desenvolupa-
ment de les Comarques de l’E-
bre (IDECE) havia recomanat
no usar embarcacions de motor
durant la piraguada pel risc a
quedar-se estancats.

Cabal “dramàtic”
De fet, el baix cabal de l'Ebre
ha fet que la presència d'algues

s'hagi incrementat dificultant
també la navegabilitat. L'any
passat, l’IDECE va adquirir una
embarcació que permet tallar i
recollir les algues d'una vegada
però enguany el baix cabal que
té el riu, de només 90 metres
cúbics per segon, fa inviable
que pugui arribar a tots els ra-
cons. És per això que la Gene-
ralitat ha decidit doblar
esforços i tornar a recuperar la
màquina per segar algues que
s'utilitzava abans. El delegat
del Govern a les Terres de l'E-
bre, Xavier Pallarès, va qualifi-
car de “dramàtica” la situació
que està vivint el tram baix de
l'Ebre amb xifres de cabal sota
mínims.  

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

Acte reivindicatiu de la PDE davant la pintada del nus antitransvasament a Tortosa.  // FOTO: M.C.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La PDE no cedirà a les pressions
Manolo Tomàs ha deixat clar que pel país

faran el que faci falta, però amb l’aigua no
El tram final de l’Ebre viu una situació

“dramàtica” amb un cabal sota mínims

Puigdemont
inaugura la
nova planta
d’ozó del CAT

El president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, va
inaugurar la nova planta
d’ozó que el Consorci d’Ai-
gües de Tarragona (CAT) ha
construït a les instal·lacions
de l’Ampolla. La planta
substitueix el clor per l’ozó
en el procés de potabilitza-
ció de l’aigua, un compo-
nent amb una major
capacitat de desinfecció. En
el seu parlament, Puigde-
mont va recordar l'origen de
CAT, nascut per abastir d'ai-
gua de l'Ebre el Camp de Ta-
rragona, i de com “de la
necessitat extrema” n'ha fet
“avantguarda” sense renun-
ciar a les exigències. El pre-
sident va destacar la
captació “responsable” que
fa el CAT d'un recurs essen-
cial com és l'aigua, i del qual
en fa un tractament respon-
sable i amb totes les garan-
ties. El president també va
destacar que aquest tracta-
ment de l'aigua ho fa gent
que, en un moment deter-
minat, no tenia les necessi-
tats cobertes. “Això diu molt
del territori i de la gent que
ho ha liderat”, va assegurar,
tot destacant la creació
d'una planta “modèlica”. La
planta d'ozó és la primera
del país que substitueix el
clor en el procés de potabi-
lització i que a més de millo-
rar la qualitat de l'aigua,
suposa un estalvi econòmic
de fins a 200.000 euros
anuals.  
Per la seva part, el president
del CAT, Albert Abelló, va
afirmar que l’objectiu és ga-
rantir un bon subministra-
ment de l’aigua i alhora
reduir el cost del seu tracta-
ment. Abelló també va re-
cordar que el 80% dels
ciutadans del Camp de Ta-
rragona i les Terres de l’Ebre
reben aigua del CAT.
La nova planta d’ozó ha cos-
tat 4’8 milions d’euros i des
fa un mes està en fase de
proves. Segons el director
gerent del CAT, Xavier Pujol,
la previsió del CAT és que
estigui totalment operativa
en dos mesos.  Pujol va de-
tallar que amb l’ozó s’acon-
segueixen més garanties
sanitàries en el procés de
tractament però en el mo-
ment de passar l’aigua a la
xarxa de distribució caldrà
mantenir una mínima quan-
titat de clor per complir amb
els criteris sanitaris. C.B.

L’AMPOLLA



7Juliol  2017 // cop d’ull

PORTADA 

El Govern ha donat llum verd a
la constitució de la Taula de Mo-
bilitat de les Terres de l’Ebre.
Aquesta estarà integrada per 12
representants, sota el paraigua
de l'Institut pel Desenvolupa-
ment de les Comarques de l'E-
bre (Idece). D'aquests, sis seran
representants de la Generalitat i
els altres sis seran: un represen-
tant de cada consell comarcal, un
representant de l'Ajuntament de
Tortosa, i un altre de l'Ajunta-
ment d'Amposta. El delegat del
Govern a les Terres de l’Ebre, Xa-
vier Pallarès, va defensar que no
hi hagi representació de la socie-
tat civil i econòmica del territori
perquè l'objectiu és agilitzar la
planificació i presa de decisions
sobre mobilitat. El delegat del
Govern serà l'encarregat de pre-

sidir aquesta taula de treball. Des
dels moviments socials s'havia
reclamat la creació d'una Autori-
tat Metropolitana del Transport
(ATM) com tenen a altres territo-
ris, una opció que el Govern ha
descartat. 
Dies abans, en declaracions a
Canal 21 Ebre, el director de l’I-
dece, Joan Martin Masdéu, va fir-
mar que els agents socials
tindran veu en la Taula de Mobi-
litat a través del Consell Econò-
mic i Social. Masdéu va dir que
la normativa recull que només hi
poden format part les adminis-
tracions públiques però ha ofert
el fòrum del Consell Econòmic i
Social perquè les entitats socials
facin arribar les seves demandes.

Protesta per l’Euromed
En aquest context, el passat 7 de-
juny, una dotzena d'activistes de
la plataforma Trens Dignes i re-
presentants polítics de tots els

partits, excepte el PP, van viatjar
amb l'Euromed, des de l'estació
central de les Terres de l'Ebre, a
l'Aldea, cap a Castelló. Renfe no
té habilitada la venda de bitllets
per fer aquest trajecte des de les
Terres de l'Ebre cap al País Valen-
cià tot i que l'Euromed s'hi atura
des del novembre de l'any pas-
sat. Amb un bitllet del trajecte Ta-
rragona-Castelló, els participants
a la protesta van pujar al tren a
l'Aldea amb l'objectiu de recla-
mar a Renfe que habiliti el ser-
vei, amb els preus comercials
pertinents, i que s'imposi el
“sentit comú” perquè els usuaris
ebrencs puguin utilitzar un ser-
vei ferroviari que tenen a l'abast.
Renfe va respondre que la filoso-
fia del servei Euromed és enlla-
çar capitals de província en el
menor temps possible de viatge
i que no es preveu fer excepcions
o canvis perquè s'aturin a
l'Aldea. 

C. BONET
TORTOSA

Llum verd a la Taula de Mobilitat
Hi seran representats la Generalitat, els consells

comarcals i els ajuntaments de Tortosa i Amposta
Trens Dignes realitza una acció de protesta per

poder viatjar amb Euromed de l’Aldea a Castelló 

Membres de Trens Dignes a l’Euromed. / FOTO: TRENS DIGNES.
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FA UNES SETMANES, moltes
exalumnes, entre molts d’altres,
celebràvem la decisió del claus-
tre de l’institut Joaquín Bau de
canviar el nom a l’institut. El
professor Manuel Pérez Bonfill
acostumava a anomenar-lo ins-
titut de Tortosa, ben segur que
el nom de l’il·lustre franquista,
únic membre no militar del pri-
mer govern del dictador, li
devia fer de mal pronunciar. 

ARA ARRIBA L’HORA de
posar-li un nou nom, la qual
cosa correspon a la comunitat
educativa de l’institut. S’espe-
culen diversos noms, així ho he
vist publicat: Institut Joan Bap-
tista Manyà, Institut Felip Pe-
drell, Institut Manuel Pérez
Bonfill, Institut Iberus, Institut
Dertosa, Institut Ilercavònia,
Institut Blau, Institut B.A.U... La
sorpresa és veure que no hi ha
tortosines il·lustres, cap nom de
dona entre les propostes. 

LA INVISIBILITZACIÓ de les
dones fora de l’àmbit domèstic
encara és un llast que patim a
la política, a l’art, a l’empresa,
als llibres de text, a les tertú-
lies dels mitjans de comunica-
ció, als noms de places i
carrers, centres esportius i cul-
turals... No existim o ho fem
d’una manera molt minorità-
ria. 

L’ANDROCENTRISME és do-
minant i, si el que volem és
una societat més justa, més
lliure i més feliç, cal que ofe-
rim resistència i ens reivindi-
quem constantment, ja que de
feina ens en queda molta per
fer. 

VIVIM UN MOMENT de crei-
xença del moviment feminista
i LGTBI, cosa que és un indi-
cador de la involució cap a on
ens aboquem en temps de
crisi profunda. D’aquí aquesta

revolució del nou estat de
consciència de les dones, ja no
som el segon sexe, som l’altre
sexe i amb nosaltres la resta
de sexes diversos amb qui
anem cap a una societat més
tolerant i oberta. 

EL FEMINISME ha de marcar
la diferència enfront del pa-
triarcat, hòmens i dones l’hem
assumir en el camí cap a la
igualtat. I dit tot això, la refle-
xió: comencem a mirar el món
amb ulls de dona, no perdem
l’oportunitat de posar nom de
dona a l’institut, a nivell edu-
catiu és una esplèndida ocasió
per avançar cap a deixar de
tenir un lloc secundari en la
societat. No banalitzem el que
significa posar nom, posar
nom a les coses està relacionat
amb el poder, comencem a
atorgar-ne a les dones. I no
deixem de recordar que el si-
lenci és opressió i violència. 

O
O P I N I Ó

EL PP ES RENOVA AMB CARES EBRENQUES
EN L’ÚLTIM CONGRÉS del PP de
Tarragona, diversos militants de les Te-
rres de l’Ebre van ser elegits per formar
part del Comitè Executiu Provincial, que
torna a estar presidit pel tarragoní Ale-
jandro Fernández, actual portaveu del
PP al Parlament. El portaveu del PP de
Deltebre, Tomàs Castells, és el nou vice-
secretari per a  l’Ebre, mentre que Maria
Borràs, de Corbera d’Ebre, és la secretà-

ria executiva del PP a les Terres de l’E-
bre. Per la seua banda, Adrià Figueres,
de l’Ametlla de Mar, és el nou secretari
executiu d’Acció Política. Quant a les se-
cretaries d’àrea, l’exdiputat Joan Berto-
meu, de Deltebre, és el responsable de
Junts Sense Fronteres, mentre que el
tortosí Jaume Solé és el nou encarregat
d’Estudis i Programes. Finalment, són
vocals de la nova executiva Lídia Antolí,

d’Horta de Sant Joan,  i José Antonio
Baz, d’Amposta. Un dels primers afers
que haurà d’afrontar la nova executiva
és la situació del grup municipal del PP
de Tortosa. I és que Solé -que també és
el president de Noves Generacions a Ta-
rragona- espera que el regidor indepen-
dent Xavier Dalmau renuncie aviat a
l’acta de regidor en favor seu. Fins ara,
Dalmau es negava a fer-ho. G.M.

CARME ABRIL
PROFESSORA

Nom de dona

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Guardiola en el punt de mira 
i la campanya del no: les pensions
TENIM A GUARDIOLA en el
punt de mira per posicionar-se
a favor de la independència i
per donar la cara per defensar
el referèndum. Que en el seu
discurs posés en dubte la de-
mocràcia espanyola li ha servit
perquè se li tirin a sobre polí-
tics i periodistes de la caverna.
Sí, Pedrerol el situo a la ca-
verna, perquè així ho demos-
tra. Sembla que Guardiola està
desautoritzat per haver col·la-
borat amb el règim de Qatar.
Igual que contra Podemos s’u-
tilitza Veneçuela, alguns han
vist en Qatar el punt feble de
Guardiola. Això aquells que
no tenen inconvenient que al-
tres règims autoritaris de l’O-
rient Mitjà o el propi règim
comunista xinès, no gaire pro-
tector dels drets humans dels
opositors, facin negocis amb
Espanya. Tot molt normal.

EP, I SI NO HO DIC rebento.

Se n’ha fet un gra massa, molt,
amb Guardiola. Catalunya
Ràdio la setmana anterior em
va atipar. Un matí dedicat a
Guardiola? Si us plau! Perquè
una cosa no treu l’altra. La
ràdio pública catalana, més
que la televisió, està assolint
nivells de cansament conside-
rables, ja sigui amb això o amb
el Barça mentre ha tingut vida
a les competicions. Pesats!

GARCÍA ALBIOL és dels que
diuen que de referèndum res
de res, que no es farà. Però, al
mateix temps, es dedica a fer
campanya pel No. Hi ha qui
ho interpreta com que el PP
té coll avall que sí que es farà,
encara que també és una
forma de crear corrents d’o-
pinió favorables a les mesu-
res que adoptin quan el
referèndum sigui convocat
formalment. Perquè es convo-
carà, no?

ARA,García Albiol s’ha fixat en
les pensions. Associa el procés
amb les pensions i el cas Pujol.
Sembla que és Pujol qui em-
peny els catalans a voler un re-
ferèndum i/o a voler la
independència, i que ell no pa-
tirà per la seva pensió, però els
catalans sí. I és que Pujol és un
mal exemple per al país per
l’escàndol que l’envolta a ell i la
seva família. També afirma Gar-
cía Albiol que un 30% de jubi-
lats es quedaria sense pensió si
Catalunya fos independent.

D’ENTRADA, que algú del PP
utilitzi un cas de corrupció re-
lacionada amb partits sobira-
nistes per desacreditar un
procés molt més ampli, que no
es pot circumscriure a CDC, i
que no sigui coherent aplicant-
se el mateix criteri amb el gran
nombre de casos de corrupció
que tenen a casa, clama al cel.
S’ha de ser cínic.

QUANT A LA ROTUNDITAT
amb la que García Albiol
afirma que el 30% de jubilats
no cobraran, ja fa uns anys que
es va respondre amb argu-
ments al tema. A banda de no
referir-se als arguments en
contra, perquè ni li interessen
ni perquè potser no els pot res-
pondre, ell pertany a un partit
que des que governa ha xuclat
milers i milers d’euros del fons
de reserva de les pensions per
tal de poder pagar pensions,
però també per comprar deute
públic espanyol. La gran re-
serva per pagar les pensions
s’ha esvaït amb el PP. Ell, a més,
pertany a un partit que amaga
el futur real de les pensions, a
partir de quina edat hom podrà
jubilar-se, quina retallada pati-
ran les pensions, etc.

MALAURADAMENT, hi ha
molta gent que es creu a García
Albiol i els seus. 

La sorpresa és
veure que no hi
ha tortosines
il·lustres, cap
nom de dona
entre les 
propostes per
al canvi de
nom de 
l’institut 
Joaquín Bau”

“
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L’Ebre hauria d’exigir 
el nou hospital de Tortosa

Remunicipalitzar 
serveis és possible

Aigua per a les granges 
i els masos d’Horta

EDITORIALS

ncomprensiblement,
ha acabat calant la idea
que el nou hospital de
Tortosa era un projecte

faraònic, amb una inversió de
més de 100 milions d’euros, i
que la crisi econòmica i les re-
tallades de al Generalitat han
acabat posant les coses
al seu lloc. Tot i que
també havia estat una
promesa electoral de
CiU, quan Artur Mas va
guanyar les eleccions del
2010, la Generalitat va
començar a posar el pro-
jecte del nou hospital al
calaix, i ara sembla que
ja ha tancat el calaix amb
clau, abans de llançar-la
al riu. Segons l’exconse-
llera Marina Geli, el nou hospi-
tal havia de poder entrar en
funcionament l’any 2015. Però
dos anys després d’aquella
data, la realitat és que fins i tot
Esquerra -que va formar part
d’aquell tripartit que va deixar
el projecte pendent de redacció
i execució- també defensa que
el nou hospital de les Terres de
l’Ebre ja no és necessari.

EL CONSELLER Antoni
Comín,  que ha de visitar les Te-
rres de l’Ebre aquest mes de ju-
liol, haurà d’explicar molt bé
per què les Terres de l’Ebre es

queden sense hospital nou i, en
canvi, tant Girona com Tarra-
gona tindrà nous hospitals per
substituir el Trueta i el Joan
XXIII. En el cas més proper, el
del nou hospital de Tarragona,
Comín va anunciar el 8 de juny
passat que l’emblemàtic Joan

XXIII desapareixerà del pai-
satge urbà de la ciutat. Salut
només conservarà una quarta
part de l’actual centre hospita-
lari. El futur complex sanitari,
amb un sostre de 80.000 metres
quadrats -20.000 més dels que
té ara-, es desenvoluparà en
tres fases. La primera consistirà
en la construcció d’un nou edi-
fici de 40.000 metres quadrats
en uns terrenys adjacents que
són propietat de la Generalitat,
amb una inversió de 48,5 mi-
lions d'euros. Posteriorment,
s’aniran enderrocant els edificis
“obsolets” i els serveis que ofe-

rien s’aniran traslladant a edifi-
cis de nova creació, fins a dispo-
sar d’un recinte completament
“funcional” i “endreçat”. 

A TORTOSA, el que s’espera
és que el conseller anunciarà el
nou pla de mobilitat de l’Hos-

pital de Tortosa Verge
de la Cinta (HTVC),
que preveu la cons-
trucció d’un nou apar-
cament, així com una
inversió d’uns 30 mi-
lions per modernitzar
l’hospital actual. Di-
versos partits de l’o-
posició, com ara el
PSC, Iniciativa i la
CUP, ja han criticat el
“seguidisme” dels di-

rigents territorials del PDeCAT
i ERC. També els representants
sindicals dels treballadors del
mateix HTVC han advertit que
el territori no pot renunciar a la
construcció del nou hospital de
les Terres de l’Ebre. I tot això
passa mentre el Departament
de Salut també ha d’explicar al
territori com serà la nova xarxa
que s’està dissenyant per ges-
tionar conjuntament els hospi-
tals de Tortosa, Amposta i Móra
d’Ebre. Els dos debats són prou
importants, i tothom al territori
ha de tindre tota la informació
per saber de què estem parlant. 

ES FA DIFÍCIL d’entendre
que hi hage pobles a les Terres
de l’Ebre que tinguen restric-
cions d’aigua a l’estiu. L’any
passat, Horta de Sant Joan va
restringir l’aigua potable a
masos i granges. Això passava
a les nits, quan es va demanar
a les granges que utilitzessen
els dipòsits per abastir els ani-

mals. Enguany, amb un inici
d’estiu d’altes temperatures i
de poques pluges, l’Ajunta-
ment afronta els propers
mesos amb neguit, tot i que
s’han pres mesures per garan-
tir l’aigua. A mig termini,
però, s’espera poder comptar
amb una part de l’aigua del
reg oriental de la Terra Alta.

Claudio
Franco
CICLISTA

EL MUR

Salut enderrocarà la
major part del Joan
XXIII per fer un nou
hospital a Tarragona

SERÀ NOTÍCIA

I

L'augment de ciclistes
accidentats a les carre-
teres ha fet reaccionar
el tortosí Claudio

Franco, de la Penya Ciclista Baix
Ebre. S’ha implicat en la inicia-
tiva Somos Vidas, amb la Funda-
ción A Víctimas de Tràfico. 

Josep 
Massana
NOU CAP DE LA

POLICIA LOCAL

D’AMPOSTA

Després de treballar
durant 19 anys en el
cos dels Mossos d’Es-

quadra, Josep Massana és el nou
inspector de la Policia Local
d’Amposta. El seu repte principal
és aconseguir una policia de pro-
ximitat i optimitzar els recursos.

Sandra 
Zaragoza
NOVA 

ALCALDESSA 

DE CAMARLES

La nova alcaldessa de
Camarles, del PDeCAT,
substitueix en el càrrec

el socialista Ramon Brull. Un dels
primers projectes que vol impulsar
és la creació d’un hotel d’entitats
aprofitant la reforma dels antics
parvularis de Camarles.

Josep
Maria
Piñol
REGIDOR DE

RIBA-ROJA 

D’EBRE

El regidor de Promoció
Econòmica de Riba-roja
d’Ebre busca generar

noves oportunitats per al muni-
cipi a través del Pla estratègic Im-
pulsa 20.30. Les accions més
importants del pla començaran  a
aplicar-se cap al 2018.

Isidre
Sampé
NOU ALCALDE

DE VILALBA 

DELS ARCS

El nou alcalde de Vi-
lalba dels Arcs, del
grup Units per Vilalba,

substitueix en el càrrec l’exalcal-
dessa Teresa Mariné, de Com-
promís per Vilalba. Entre els nous
projectes que vol impulsar, el nou
centre de dia de la població.

AMPOSTA ha decidit tirar
endavant la remunicipalitza-
ció de serveis públics. L'Ajun-
tament d'Amposta va aprovar
en el ple de juny la remunici-
palització del servei de trans-
port adaptat. La decisió, fruit
de la renúncia fa un any de
l'empresa concessionària,
Ambulàncies Baix Ebre, es-
quitxada per la investigació
del cas Innova, obligarà el
consistori a contractar perso-
nal i també a adquirir nous
vehicles per a poder prestar
directament el servei a través
de la Fundació de Serveis So-
cials del Montsià (Fussmont).
De fet, l'alcalde, Adam Tomàs,
ha explicat que la diferència

entre realitzar una la gestió
municipal o externalitzar el
servei és de només uns 2.000
euros. 

TAMBÉ hi ha hagut remuni-
cipalització del servei de la
cuina de la nova residència
per a la gent gran. De fet, cal
recordar que finalment l’A-
juntament no va traure a con-
curs la gestió externalitzada
(això vol dir privatitzada) de
la mateixa residència. I el go-
vern d’Esquerra d’Amposta,
segons Tomàs, també té inten-
ció de remunicipalitzar altres
serveis, com ara la neteja, si es
demostra que així es reduiran
els costos per al consistori. 

EL 21 DE JULIOL, amb
Tortosa immersa en la XXII
Festa del Renaixement, el
president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, té pre-
vist inaugurar el nou edifici
de les delegacions del Go-
vern a Tortosa. Segons va

anunciar el delegat Xavier
Pallarès, el president estarà
acompanyat pel vicepresi-
dent de la Generalitat, Oriol
Junqueras. Hauran passat
més de set anys des de la
primera pedra, a càrrec de
Josep-Lluís Carod-Rovira.
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OPINIÓ

LA CIUTADANIA està espan-
tada, i amb raó, un cop una bona
part ja han començat a rebre les
notificacions on se’ls informa
d’un augment de la contribució (
l’IBI ). Malgrat les reiterades de-
mandes en les que hem dema-
nant a l’alcalde la reducció de la
quota, això no s’ha produït i ara
som els ampostins i ampostines
els que paguen les conseqüèn-
cies d’aquesta desídia i inacció
d’Adam Tomàs i el seu equip de
govern en aquest tema que està
provocant una gran alarma a la
ciutat. 

L’ACTUALITZACIÓ cadastral
que s’ha dut a terme a més de
2.000 immobles d’Amposta, entre
urbana i rústica, ha comportat
augments elevadíssims de l’IBI
per als seus propietaris. 

EN AQUESTS MOMENTS, en-
cara molt marcats per la crisi, això
suposa un autèntic torpede di-
recte a la línia de flotació econò-
mica de moltes famílies que es
troben amb rebuts on se’ls comu-

nica que han de pagar una quan-
titat elevada que ni tenien con-
templada ni obeeix a cap nou
criteri tret de la revisió cadastral
que s’ha dut a terme. 

EL RESPONSABLE del neguit
que viuen en aquests moments
moltes famílies ampostines té
noms i cognoms: l'alcalde i el seu
equip de govern que han rebutjat
sempre les reiterades mocions
que hem presentat els socialistes
demanant, precisament, baixar
l’IBI perquè Amposta és una de
les ciutats catalanes que recapta
més per la contribució i del terri-
tori la que més: per un pis de 90
m2 a Alcanar l’IBI suposa 258,50
euros, a Sant Carles de la Ràpita
312,69 euros, i a Amposta 416,85
euros. 

EN CONSEQÜÈNCIA, el grup
municipal socialista exigim a l’e-
quip de govern municipal que
amb caràcter immediat baixi un
25% l’IBI a tots els immobles de
la nostra ciutat per reduir l’im-
pacte lesiu que aquests incre-

ments estan produint entre la
ciutadania, ja que és el que l’A-
juntament ingressarà de més. És
el mínim del mínim que podem
exigir tots si ens creiem, de veri-
tat, que cal estar al costat de la
gent, més en moments de difi-
cultats i en els que les famílies
s’ho passaran molt malament al
tenir que fer front aquest paga-
ment. 

LA CONTRIBUCIÓ, l’IBI, és un
impost de titularitat municipal i
l’Ajuntament el pot regular des
del tipus impositiu que va del 0,4
a l’1,1 i Amposta està a la part
més alta un 0,94. Segons informe
de la mateixa interventora
aquest nou augment dels ingres-
sos en concepte d’IBI suposarà
1.844.000 euros més per les ar-
ques municipals -i en els propers
tres anys 3.305.953 euros més-
uns diners que sortiran de les
butxaques dels ampostins i am-
postines. 

CADA DIA, i accentuem: cada
dia, l’Ajuntament d’Amposta in-

gressa 30.000 euros d’impostos
que paguen directament els ciu-
tadans via IBI. Sembla com si l’al-
calde no donés importància als
diners... ara, a més, obtindrà
quasi dos milions d’euros addi-
cionals quan l’Ajuntament té un
superàvit de més 4 milions d’eu-
ros. La situació que viuen ara els
ampostins atrapats en aquests
augments de la quota de l’IBI és
intolerable. Nosaltres ja vam ad-
vertir que això passaria i l’alcalde
i el seu equip de govern van de-
cidir mirar cap a una altra direc-
ció. Ara ens trobem amb el
resultat de tanta desídia. Per jus-
tícia, si us plau, rebaixi un 25%
l’IBI a tots els immobles d’Am-
posta ja! 

DE LA RESPOSTAd’aquesta de-
manda tan necessària, en depen-
drà, i molt, l’actitud política del
grup socialista, perquè per a no-
saltres com sabeu i ho hem de-
mostrat en reiterades ocasions, el
servei al ciutadà d’Amposta i la
defensa de les seves necessitats
és la nostra prioritat. 

Exigim a l'alcalde que baixi un 25% 
l'IBI a tots els immobles d'Amposta

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU 
DEL PSC 
D’AMPOSTA

ELS AJUNTAMENTS són molt
presidencialistes. La figura de l’al-
calde és omnipresent en tots els
àmbits (executiu, normatiu, san-
cionador, representatiu...). I això es
multiplica amb Ferran Bel. És un
polític molt personalista,  i autori-
tari. És amb ell amb qui s’ha de
parlar per qualsevol cosa (excepte
les qüestions més rutinàries) i és
ell qui pren les decisions. Així ha
funcionat la ciutat durant els anys
de mandat de Bel, a cop de xiulet.
Però el 26 de juny d’ara fa un any,
Bel va sortir elegit diputat al parla-
ment estatal, i Tortosa es convertia
en un escenari  secundari (concre-
tament de divendres a dilluns i no
sempre). 

ESTE ÉS EL DRAMAd’una ciutat
que perd la gent més jove i quali-
ficada perquè no té esperances de
trobar un treball digne, que veu
com el comerç de proximitat està
en perill d’extinció mentre s’obren
grans superfícies o lamenta l’a-
bandonament de la pagesia a la
seu sort. Una ciutat que ha vist
com la pobresa i el risc d’exclusió
social es cronifiquen i es fan es-
tructurals entre quasi un 30% de la
població. Un drama on l’actor
principal (que és actor, director i
guionista) ha abandonat l’obra per
una més pretensiosa a Madrid. I

on l’actriu protagonista també tre-
balla en una altra, a Barcelona. Un
drama on els actors secundaris no
són suficients per tirar endavant
l’obra, segons va reconèixer Bel
quan ja justificar l’entrada d’ERC
en l’equip de govern, entre altres
coses «per la necessitat d’ampliar
l’equip humà». Però els nous ac-
tors de repartiment contractats ara
fa un any, han confirmat el que ja
intuíem. Es tracta d’actors amb
poca  confiança i capacitat de tre-
ball. Això ja ho sabia el públic, per-
què són els mateixos actors (amb
Josep Monclús al capdavant) que
es van negar a protagonitzar l’obra
al juny del 2015 (quan no van voler
liderar una nova obra).  Tan poca
cosa és Tortosa, que els actors i ac-
trius principals busquen altres
places i deixen als secundaris al
comandament? 

I LA CIUTAT HO PATEIX.A mig
mandat encara estem pendents
d’acabar les dues grans promeses
electorals de Bel (la piscina del
2011 i el pont del 2015). Sort que
ha anunciat que no es tornarà a
presentar... Tant el pont com la
piscina són un bon exemple de
com es governa i gestiona la ciu-
tat. Sense transparència, sense
diàleg ni consens i amb manca
d’energia. Ens trobem davant

d’un equip de govern esgotat,
perquè esgotat està el seu actor
principal (un exemple: dilluns 26
Ferran Bel apareixia a un pro-
grama de TVE en directe a Ma-
drid, a les 16.00 hores presentava
el començament de les obres de la
piscina i a les 20.00 presentava la
valoració dels dos anys de man-
dat). I dimarts a Madrid... I això di-
lluns, que en teoria és un dels dies
de la setmana que reserva a Tor-
tosa. Tan poca cosa és Tortosa? Tan
poc som que només mereixem un
alcalde a temps parcial?

EL MATEIX PASSA amb el nou
contracte de neteja viària i reco-
llida i tractament de residus. Fins
i tot l’equip de govern reconeix
que el contracte és obsolet i cal
un de nou. La ciutat necessita un
millor manteniment (és evident)
i un impuls a la recollida selectiva
(recollir malament ens costa més
de 200.000€ anuals). Cada any
que passa, pagarem més per la
fracció resta, i no es fa res per
canviar-lo. Es va anunciar que
abans de l’estiu estaria redactat el
nou contracte... Per què  fa ja dos
anys que es prorroga un con-
tracte obsolet?

I DELS GRANS problemes? Res.
Res nou davant la cronificació

d’una pobresa que amenaça a
quasi un 30% de la població. Per
combatre-la calen més recursos
(econòmics i humans) als serveis
socials (tenim poques persones a
l’àrea de serveis socials). Aug-
mentar de forma minsa, els recur-
sos assistencialistes com s’ha fet
els darrers dos anys no soluciona
el problema, en tot cas alleuja.
Hauríem d’avançar cap a uns ser-
veis socials, socials, i no caritatius
com tenim. Un altre tema urgent
és decidir com ha de ser el teixit
productiu de Tortosa. S’està treba-
llant en un pla estratègic però
veiem que des de l’equip de go-
vern s’aposta únicament per im-
pulsar el turisme. És una errada
dedicar tots els esforços a aug-
mentar el turisme. El turisme pot
ser una de les potes de l’econo-
mia, una eina més que genere
ocupació. Però pensar que el tu-
risme és la solució i l’aposta de
futur, és una greu errada. El tu-
risme i l’hostaleria (i només cal
preguntar a la gent que hi treba-
lla) generen ocupació precària
amb contractes temporals i par-
cials, salaris baixos... Este és el
futur que volem oferir a la nostra
gent jove? I del nucli antic? No hi
ha una aposta clara i valenta per
rehabilitar-lo. I des de la CUP-Ae
considerem que és una oportuni-

tat per atraure gent jove i dinamit-
zar la ciutat. El centre és la carta de
presentació de la nostra ciutat, i
ara mateix, és poc atractiu.

I TROBEM A FALTAR més ac-
cions per la cohesió social a peu de
carrer, acceptar que som un nucli
urbà i rural (els camins rurals i els
boscos estan oblidats). I més enllà
de les declaracions institucionals i
les rodes de premsa, res en políti-
ques d’igualtat. Si hi ha sensibilitat
per combatre el masclisme i la dis-
criminació per raó d’orientació se-
xual, s’ha de visualitzar als
pressupostos municipals (al 2017
l’augment en igualtat i polítiques
LGTBI és la mateixa quantitat que
es dedica a protocol). 

TENIM UN EQUIPde govern i un
alcalde sense la guspira que ge-
nera la il·lusió. Perquè això és el
que falta, il·lusió. Es gestiona la
ciutat, la roda va girant però sense
la il·lusió i l’energia necessària per
fer noves propostes i canviar les
inèrcies i dinàmiques. I cal energia
perquè la inèrcia  obliga a emigrar
la gent jove, tanca comerços i in-
dústries, envelleix la població... i no
situa Tortosa entre les 100 ciutats
catalanes amb més renda. Però ja
sabem, al caciquisme li va bé que
tot continue igual... 

Tortosa, un govern paralitzat
XAVIER RODRÍGUEZ. PORTAVEU DE LA CUP-AE TORTOSA
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AQUESTA FRASE la sentim ben
sovint. Resulta ser la rèplica als
que demanen un referèndum a
Catalunya que, posteriorment,
en cas de convocar-lo, s’haurien
d’aplicar els resultats del mateix
en favor o en contra de la inde-
pendència de Catalunya. Són
més de set catalans entre deu els
que el sol·liciten. Són aquells que
s’adonen que les relacions entre
Catalunya i Espanya no estan
ben encaixades i s’haurien de
canviar o millorar. Proposen cer-
car fòrmules que evitin els des-
acords i allunyaments
d’interpretació actuals tan diver-
gents entre els governs de Ma-
drid i Barcelona. S’evidencien
problemes que s’han de resoldre

dialogant, acordant i pactant. 

NOMÉS SÓN UNA minoria,
entre un 20 i un 25%, els que no
accepten el referèndum tot dient
que el més important “és resol-
dre els problemes de la gent”. El
PP, Cs i PSC s’hi manifesten en
contra i representen gairebé un
40% dels votants de la població
catalana. Una part dels seus vo-
tants demanen el referèndum,
mentre ells s’hi manifesten con-
traris a la celebració. Per tant, el
contrasentit entre els que ho de-
manen i els que no ho accepten
determinen una disfunció entre
la voluntat popular i els partits. 

SIS-CENTS juristes catalans en

nom propi o per les diferents
entitats que representen han
lliurat un document a l’Organit-
zació de les Nacions Unides on
sol·liciten que es demani a l’Es-
tat Espanyol respectar la volun-
tat majoritària de celebrar el
referèndum. En aquest docu-
ment s’expliquen els drets his-
tòrics de Catalunya per exercir
l’autodeterminació reconeguts
per diferents tractats internacio-
nals que, adverteixen, estan per
sobre de la mateixa Constitució.
Les entitats tanmateix demanen
que Espanya accepti, si guanya
el sí, la secessió pacífica, orde-
nada i equitativa del territori ca-
talà. I prossegueix que no es faci
servir la coerció, la repressió, la

violència i la utilització dels tri-
bunals, tota vegada que els pro-
blemes polítics s’han de
resoldre dialogant i per tant, po-
líticament, i mai judicialment. Al
mateix document es detallen les
legislacions i acords internacio-
nals que defensen el dret al re-
ferèndum dels pobles i la lliure
determinació. Conseqüentment
el referèndum resulta ser, sense
discussió, totalment legal.
Només cal que el govern espan-
yol accepti la voluntat majorità-
ria del poble català. I com a final,
adverteixen, si es prohibeix la
celebració, no es descarta la de-
claració unilateral d'indepen-
dència per la majoria
parlamentària existent. 

EL DRET DEL VOT, fonament
de la democràcia, hauria d’esca-
tir precisament els sentiments
populars per resoldre els pro-
blemes de la gent. Són moltes
hores les que es perden quan
uns afirmen que el convocaran
i els altres que no. I és veritat
que més que interpretar la
Constitució s’haurien de mirar
d’encaixar les divergències i
cercar concordances. Aquesta
és la feina dels polítics; però no,
cadascú va a la seva i els diàlegs
sol·licitats se’n van en orris.
Hom prefereix declarar als fò-
rums públics les seves postures
inamovibles oblidant-se de re-
soldre els problemes reals de la
gent.  

Els problemes reals de la gent

OPINIÓ 

LES TERRES DE L’EBRE neces-
siten un nou hospital de manera
urgent. Així es va entendre per
part de totes les forces polítiques
i des del PSC sempre ho hem de-
fensat. I aquesta necessitat sor-
geix d’un consens polític basat en
què la possibilitat d'ampliació de
l'Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC) resta esgotada.
Aquest equipament no admet
més ampliacions perquè, entre
altres coses, es troba ubicat en
una zona d'alt interès patrimo-
nial i això planteja una dificultat
impossible de superar per la ne-
cessitat d'anar dotant de nous
serveis i d'anar ampliant els exis-
tents. A banda, i com s’ha posat
de manifest en els darrers anys,
hi ha importants problemes d’a-
parcament i dificultats en els ac-
cessos. Tot plegat planteja una
dificultat impossible de superar
que apunta a la construcció a Tor-
tosa del nou Hospital de les Te-
rres de l’Ebre.

I AIXÍ ho va anunciar, el 14 d’a-
gost de 2006, la Consellera de
Salut, Marina Geli. Han passat
gairebé 11 anys i la situació està
estancada, hi ha una clara discri-
minació negativa cap a les Terres
de l’Ebre i no sembla que el go-
vern de Junts pel NO vulgui
posar-hi remei. Ho entendrem
millor si fem una mica de resum
sobre la situació d’aquest equi-
pament. Després de l’anunci de
la seva construcció, el febrer de
2007 s’elabora un informe d’ido-
neïtat sobre els terrenys on es
preveu ubicar el nou hospital, al
pla parcial de la Farinera, que
conclourà amb la signatura del
conveni de compromís per la ces-
sió dels terrenys un any després,
el febrer de 2008 i amb la pro-
posta d’acord de l’Ajuntament, el

març de 2010, d’oferir 33.464,78
metres quadrats a l’àmbit del pla
parcial i de 2.291,68 metres qua-
drats a Ferreries.

AMB EL PLA DIRECTOR apro-
vat i un Pla Funcional favorable,
el 2010 es va fer un concurs d’i-
dees. El guanyador es va presen-
tar el mes d’octubre, per part de
l’alcalde, Ferran Bel, i la conse-
llera Geli. En aquell moment es
va establir un termini de cinc
anys per a la seva posada en
marxa, amb un pressupost de
133.487.900 euros. Però el febrer
de 2011, amb el canvi de govern, i
tot i que ho recollia el seu pro-
grama electoral, el conseller de
salut del nou govern de CiU, Boi
Ruiz, confirma que s’ajornaran
les inversions en hospitals a Ca-
talunya i que, en tot cas, el 2013 es
revisarà el calendari. Davant d’a-
questes declaracions, el ple de
l’Ajuntament de Tortosa, per
unanimitat, insta al govern de la
Generalitat a mantenir els com-
promisos adquirits en relació a la
construcció del nou hospital el
febrer de 2011.

TOT AQUEST PROCÉS, ple
d’alts i baixos i contradiccions,
culmina amb les darreres decla-
racions del director dels Serveis
Territorials de Salut defensant
l’ampliació de l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta i afirmant
que ni Tortosa ni el territori ne-
cessiten un nou hospital i que
construir un nou hospital no és
del segle XXI. Però en canvi sí
que és del segle XXI ampliar o
construir nous hospitals com ara
l’Hospital d’Olot i Comarcal de
la Garrotxa el 2014, o buscar els
terrenys per al nou Hospital
Josep Trueta de Girona, com ja
estan fent, o va anunciar, el no-

vembre de 2016, la construcció
del nou Hospital Joan XXIII el
2021. Per tant, no s’entén aquesta
disparitat de criteris. Jo em pre-
gunto, què diria la consellera
Geli ara d’aquesta discriminació
negativa? Aquella que tant va fer
per les Terres de l’Ebre i que ara
està al costat de Junts X Sí? Jo de-
mano a aquest govern que
aprenguin de la discriminació
positiva que en aquell moment
va fer el govern de progrés a la
Generalitat de Catalunya, els go-
verns dels presidents Maragall i
Montilla.

LA REALITAT és que l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta està
col·lapsat i que s’aguanta per la
gran professionalitat i responsa-
bilitat dels treballadors, però ja
no és l’hospital de referència que
era per manca de serveis, perquè
ja no s’ofereixen contractes dig-
nes per a que els i les professio-
nals vulguin vindre a treballar-hi;
en definitiva, i com diuen molts
professionals que hi treballen o
han treballat, “ja no és l’hospital
de referència que tants anys ens
ha costat aixecar”. 

I EN CANVI, ara el Departament
de Salut inverteix 30 milions
d’euros en mobilitat i aparca-
ment i solucionar el problema
d’altres departaments, en comp-
tes d’invertir en els equipaments
sanitaris que realment fan falta i
de fer el projecte per al nou Hos-
pital. El nostre grup municipal
sempre ha denunciat que l'apar-
cament de l’actual hospital està
col·lapsat, i que les possibilitats
d'ampliar aquest aparcament i
de millorar els accessos a l'hospi-
tal sempre han mostrat dificultats
i elevats costos, és per això que
continuem defensant que es fa

absolutament necessari un nou
hospital amb un bon aparca-
ment, i sobretot amb bons acces-
sos, per a prestar el serveis que
necessiten les Terres de l'Ebre i
que evidentment necessita Tor-
tosa.

DES DEL PSCno hem deixat mai
de treballar per que el nou hos-
pital sigui una realitat i per això,
al febrer, el nostre Grup Parla-
mentari va presentar una es-
mena als pressupostos de la
Generalitat de 2017, que va ser
aprovada amb el vot en contra
del govern, els del No, els de
“Junts pel No”, i en la que diu
que el govern ha de garantir la
redacció del projecte constructiu
del Nou Hospital de les Terres de
l’Ebre. Per tant, entenem que el
govern ha de fer allò que s’ha
acordat al Parlament i no, com
tantes altres vegades ha fet, apli-
car un doble raser i complir úni-
cament amb aquells acords que
l’interessen. I per això, des del
grup municipal del PSC, hem
presentat una moció al ple per
demanar al govern que proce-
deixi a la redacció del projecte
constructiu del nou hospital per
a la seva posterior i efectiva cons-
trucció; un acord municipal que
esperem que sigui unànime igual
que al febrer de 2011.

EL QUE ESTÀ CLAR és que la
construcció del Nou Hospital de
les Terres de l’Ebre a Tortosa és
imprescindible, necessària i ur-
gent. Cal que el govern de la Ge-
neralitat ho valori així, perquè és
just que les Terres de l’Ebre dis-
posin d’un equipament públic
sanitari de referència i és neces-
sari per assegurar un servei pú-
blic de qualitat als ebrencs i
ebrenques. 

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA

El nou hospital de Tortosa, just i necessari

ANTON MONNER. HISTORIADOR



12 // Juliol  2017 cop d’ull

Bel nega cap “fi de cicle” i afirma que 
han estat “10 anys molt bons” per a Tortosa

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel
(PDeCAT), va fer balanç dels dos
anys de mandat municipal, que
coincideixen amb els deu anys
d'alcaldia, en una conferència or-
ganitzada pel Col·legi de Perio-

distes.  Bel va destacar la reforma
urbanística de la ciutat, la moder-
nització interna de l'Ajuntament,
la millora de les finances munici-
pals i la incipient recuperació
econòmica. A més, va fixar els
reptes per a la resta del mandat.
Destaquen les obres de la nova
plaça la catedral, amb la previsió
de fer visitables les restes ar-

queològiques per sota del nivell
de la plaça. Bel també va dir que
negocia amb Adif i Foment per
desencallar l’alliberament dels
terrenys de Renfe.  A banda, Bel
va voler destacar la instal·lació de
noves empreses i grans superfí-
cies a la ciutat. De fet, va anunciar
que s'està a punt de tancar un
projecte privat hoteler a l'antiga

casa de la Generalitat, a tocar del
Palau del Bisbe, de la façana flu-
vial i de la catedral, que es con-
vertirà en un “establiment
turístic de primer ordre”. Des del
punt de vista polític, i malgrat
haver anunciat públicament que
ja que no repetirà com a candidat
a l'alcaldia de Tortosa, Bel no va
acceptar parlar de “fi de cicle”.  

C.B. / G.M. 
TORTOSA

“Ni un any, ni sis mesos, ni tres
mesos”. Així de clar va voler ser
l’alcalde de Tortosa per garantir
els terminis per acabar les
obres del pont de l’Estat, tot i
que per fer la primera meitat de
la reforma s’ha trigat gairebé
un any. Segons Ferran Bel, l’al-
tra meitat es podrà fer d’una
manera més ràpida i mecànica.
Abans de la Festa del Renaixe-
ment s’asfaltaran els dos carrils
i es podrà circular en els dos
sentits de la marxa. Però també
va dir que durant el mes d’a-
gost caldrà tallar el pont total-
ment, per enllestir les obres.
Durant una entrevista a Canal
21 Ebre, Bel va refermar que
l’entrega d’obra està prevista
per al setembre. També va voler
recordar que les obres de la
nova passarel·la es completaran
amb la construcció de les esca-
les a una banda i l’altra del pas-
seig de l’Ebre, a Ferreries. Unes
escales que molts havien trobat
a faltar.
A banda, tot i que va dir que cal
esperar al final de les obres, Bel
va aprofitar per qüestionar l’ac-

titud de Movem i el PSC en re-
lació al projecte del pont. L’al-
calde els va atacar perquè viuen
“instal·lats en la crítica”, i els va
acusar de no voler el progrés de
Tortosa.

Últim pas per a les piscines
D’altra banda, el passat 23 de

juny el govern del PDeCAT i
ERC de Tortosa va aprovar de
manera definitiva, en un ple ex-
traordinari i urgent, el projecte
bàsic i executiu de la nova pis-
cina i del complex esportiu. En
principi, l’últim pas perquè pu-
guen començar les obres, més
de sis anys després de l’inici

dels treballs de l’anterior com-
plex d’aigües, un projecte que
va resultar fallit.  

El pont, a punt per a la Cinta
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, garanteix que les obres

del pont estaran enllestides el proper mes de setembre
Abans de la Festa del Renaixement s’asfaltaran els dos

carrils i es podrà circular en els dos sentits de la marxa

L’estat actual de les obres al pont de Tortosa. // FOTO: M.V.

Roig qüestiona
l’obertura de la
part renovada

Enric Roig va advertir que
l’Ajuntament no hauria d’ha-
ver obert al trànsit de via-
nants i ciclistes la meitat del
pont de l’Estat. El portaveu
del PSC de Tortosa va remar-
car que si una obra no està
acabada i no estan garantides
totes les mesures de segure-
tat, és una imprudència que
s’hagi obert el pas a les perso-
nes. La nova passarel·la està
oberta des de l’1 de juny, i se-
gons Roig hi ha gent que ha
caigut per culpa dels acaba-
ments deficients de l’obra,
amb desnivells de diversos
centímetres entre algunes llo-
ses. El portaveu del PSC
també ha explicat que el 2 de
juny, quan van començar a
enderrocar la barana de l’altra
meitat del pont, es va fer sense
restringir el trànsit a l’avin-
guda Felip Pedrell. Una defi-
ciència de seguretat que va fer
que els enderrocs caiguessin
damunt del vehicle de l’exal-
calde Joan Sabaté. De fet, Sa-
baté va denunciar-ho a la
policia local. Segons Roig, es
vol córrer tant que volen fer
en tres mesos el que no van
fer en un any. Roig va insistir
a criticar la mala gestió de les
obres i les improvisacions de
l’equip de govern de Ferran
Bel, tot assenyalant que la re-
gidora d’Urbanisme hauria
d’assumir responsabilitats
polítiques. Així, Roig ha pre-
guntat si tots els vianants hau-
rien de portar casc per poder
travessar les obres del pont.
Roigé va fer una visita als tre-
balls sense posar-se’l. G.M.

G.Moreno
TORTOSA

OBRES

B
BAIX EBRE

AKI CREA 27 NOUS LLOCS DE TREBALL
FINS A 70 LLOCS de treball, dels
quals 27 directes i la resta indirectes, es
crearan a Tortosa amb l'obertura de la
nova botiga que l'empresa de bricolatge
AKÍ ha posat al pla parcial Temple Sud.
Una obertura que està previst per al 7 de
juliol. AKÍ ha invertit 1,1 milions d'euros
en aquesta botiga, que és la tercera a la
demarcació de Tarragona, la número 13 de
Catalunya i la 50 de l’Estat espanyol. Tin-

drà més de 2.000 metres quadrats i al vol-
tant de 18.000 referències. El director de
la botiga, Miquel Vidiella, va explicar que
s’oferiran serveis en col·laboració amb ins-
tal·ladors locals. L’alcalde de Tortosa, Fe-
rran Bel, va destacar el treball realitzat per
l'Ajuntament per desenvolupar el pla par-
cial Temple Sud “en els anys més durs de
la crisi”, fet que “ha possibilitat aquesta i
altres obertures comercials”. C.B.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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La piscina, per fi en obres

L’Ajuntament de Tortosa ha ini-
ciat aquest 26 de juny les obres
de la nova piscina i el complex
esportiu. El projecte, que costarà
4,9 milions, tindrà una execució
de 19 mesos. L’edifici ocuparà
una superfície útil de 6.000 me-
tres quadrats amb dues zones
clarament diferenciades: d’una
banda, la zona d’aigües, i de l’al-
tra, la d’activitats dirigides. 
El nou edifici, que té una façana
amb acabats diferents, està dis-
senyat per oferir un alt nivell d’e-
ficiència energètica, format per
un únic volum de dues plantes
amb espais interiors per poten-
ciar la transparència i la llum na-
tural. A més, busca solucions per
minimitzar les despeses de man-
teniment. A banda, la zona d’ai-
gües on hi haurà la piscina estarà
connectada a l’exterior a través

d’una obertura que donarà a una
zona enjardinada. Així, es donarà
servei de piscina oberta durant
l’estiu. L’accés principal al com-
plex esportiu continuarà sent des
de l’avinguda de l’Estadi. L’al-
calde, Ferran Bel, va referir-se al
nou complex com un edifici de
qualitat i d’altes prestacions, i va
calcular que la primera fase de
l'obra hauria d'estar acabada a
l'octubre del 2018. 
El projecte, que va quedar apro-
vat de manera definitiva en un
ple extraordinari el 23 de juny, el
signen els arquitectes Ferran Bo-
nanza i Òscar José. Finalment, les
obres les executa l'empresa Be-
nito Arnó e Hijos SAU. L’execu-
ció de les obres queda dividida
en dues fases, per mantenir en
tot moment el servei públic de
piscina: la primera, de 15 mesos
de durada, per construir la nova
piscina, i la segona, de 4 mesos,
per enderrocar la piscina actual i
finalitzar tot el complex d'aigües

i esportiu. La fase I preveu l'exe-
cució dels dos vasos de piscina,
el conjunt de vestidors de grups,
i tota la zona de serveis comuns,
com l’entrada-recepció, vestidors
tècnics-àrbitres, graderies, espais

de manteniment, magatzem, etc.
Una vegada en funcionament la
fase I, s'iniciarà la fase II amb
l'enderroc de l'actual piscina co-
berta, espai que es destinarà a
nous vestidors i pistes de pàdel. 

La nova piscina i el complex es-
portiu és un dels projectes més
esperats del municipi. De fet,
aquest serà el novè estiu que la
ciutat passarà sense piscina des-
coberta, tenint en compte que
pel camí es va quedar un ambi-
ciós complex d’aigües quan va
fer fallida la unió temporal d’em-
preses que havia d’executar les
obres. La regidora d’Urbanisme,
Meritxell Roigé, va recordar els
problemes que va acumular el
projecte anterior, condicionat per
la crisi econòmica, i va assenyalar
que l’inici de les obres s’ha retar-
dat fins que s’ha tingut a punt el
nou projecte i el finançament ne-
cessari per tirar endavant la nova
piscina.  Roigé va remarcar que
l’actuació va “molt més enllà
d’una piscina”. 

M.G. / G.M.
TORTOSA

Una imatge virtual de la façana de la nova piscina.  // FOTO: CEDIDA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Llum per baix dels mínims
AUDITORIA

L’auditoria sobre l’enllumenat
realitzada per Movem Tortosa a
partir de les aportacions de la
ciutadania i amb la col·laboració
d’un grup d’enginyers conclou
que la ciutat està fosca. En con-
cret, s’han analitzat 129 punts de
llum, la majoria als barris de Fe-
rreries, Sant Llàtzer, el Centre-
Nucli Antic i El Temple. El
portaveu de Movem Tortosa,
Jordi Jordan, va detallar que d’a-
quests, 103, el que suposa un
79’84% de total, estan sota el ni-
vells mínims que estipula la
normativa general i que recull el
mateix contracte d’enllumenat
que va signar l’Ajuntament de
Tortosa fa tres anys. L’estudi
conclou que Tortosa no té una
bona uniformitat de l’enllume-
nat, cosa que provoca moltes
ombres. La principal causa és la

substitució de làmpades de
vapor de mercuri i vapor de sodi
per tecnologia LED sense modi-
ficar les distàncies entre punts
de llum ni l’altura d’aquestes. A
més, moltes necessiten braços
per superar els arbres i focalit-
zar l’enllumenat als vials. Jor-
dan també ha advertit que
l’enllumenat actual no garanteix
la seguretat dels vianants.

Des de Movem Tortosa han re-
clamat al govern del PDeCAT
que posin fil a l’agulla perquè
Tortosa deixi de ser una ciutat
fosca. 

Cinta Bonet
TORTOSA Jordan acusa el govern de Tortosa de

fer “populisme” amb els Jocs

Jordi Jordan va advertir el go-
vern de Tortosa que no pot
caure en el “populisme” de
vendre els Jocs Esportius del
2019 com si fossin uns Jocs
Olímpics. Durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre, el porta-
veu de Movem Tortosa va donar
suport a l’organització dels
World Sports Games que la ciu-
tat i el territori acolliran d’aquí a
dos anys. Però Jordan va dir que
el que més li preocupa és que
Tortosa arribe en condicions al
2019, amb les obres de la piscina
acabades, havent millorat les
instal·lacions esportives de l’es-
tadi municipal, i havent solucio-
nat els problemes de la neteja i
de via pública. A banda, Jordan

va dir que la propera rehabilita-
ció d’una part de l’antic balneari
de Porcar és un dels èxits de
Movem Tortosa. El portaveu
ecosocialista va recordar que
era una de les reivindicacions
de l’anterior grup d’Iniciativa i
també del moviment veïnal. I
que, en canvi, la intenció del
govern de Ferran Bel era ende-
rrocar el complex històric per
construir-hi pisos. Finalment, la
comissió de Patrimoni va atu-
rar el projecte, i ara l’Ajunta-
ment ha anunciat que
adequarà una part de l’antic
balneari per ubicar-hi un cen-
tre d’interpretació sobre les
tres cultures per potenciar el
call de Remolins. G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Jordan mostra la foscor que hi ha en alguns carrers. / Foto: M.V.
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Sandra Zaragoza és des del
passt 13 de juny la nova alcal-
dessa de Camarles. La portaveu
de CiU i fins ara primera tinent
d’alcalde d’Hisenda, Serveis i
Ensenyament relleva en el cà-
rrec al socialista Ramon Brull
qui ha estat alcalde de Camarles
els darrers dos anys fruit del
pacte de govern assolit en el
PSC i Convergència en les elec-
cions municipals de 2015. Brull
va afirmar que era un dia histò-

ric per a Camarles perquè era la
primera vegada que es produïa
un canvi d’alcaldia dins el ma-
teix mandat, però sobretot, per-
què per primera vegada una
dona assumeix el càrrec. Brull
també va fer una valoració molt
positiva dels darrers dos anys de
govern. Zaragoza no va amagar
la seva emoció en ser procla-
mada alcaldessa de Camarles.
Un càrrec que va assegurar que
assumeix amb molta il·lusió,
amb ganes de continuar treba-
llant fort i amb una bona entesa
amb els seus socis de govern.
Un dels primers projectes que

vol tirar endavant és la creació
d’un hotel d’entitats, tot aprofi-
tant la rehabilitació dels antics
parvularis.  A més del nou casal
i de la construcció del tanatori,
altres prioritats de la nova alcal-
dessa de Camarles per al que
queda de mandat són afavorir el
turisme, eliminar els pals de la
llum a les entrades del poble, o
l’arribada de la fibra òptica. La
nova alcaldessa de Camarles,
Sandra Zaragoza, també aposta
per l’alliberament dels peatges
per solucionar l’actual col·lapse
i l’alta sinistralitat de la carre-
tera N-340.

C. Bonet / G. Moreno
CAMARLES

Relleu a l’alcaldia de Camarles
Sandra Zaragoza, del PDeCAT, ha rellevat en el càrrec

a Ramon Brull, del PSC, fruit del pacte de govern
El dia a dia, la millora dels serveis i la recuperació

dels equipaments existents seran les seves prioritats

L’Aldea confia que
la compra del
Popular reactivarà
el Mirador del Ebro

L’alcalde de l’Aldea, Dani An-
dreu, espera que la compra
del Banco Popular per part del
Santander puga servir per re-
activar la urbanització que
Martinsa-Fadesa va deixar per
construir la finca de la Palma.
La urbanització Mirador del
Ebro forma part dels actius
immobiliaris que el Banco Po-
pular va absorbir després de la
fallida de la constructora, l’any
2008, quan Fadesa va deixar
per acabar els primers 170 ha-
bitatges edificats. El projecte
havia nascut cinc anys abans, i
preveia aixecar més de 1.300
habitatges, un hotel i un camp
de golf en una superfície de
125 hectàrees, a tocar del riu i
just davant d’Amposta. Tot i

que no vol fer volar coloms,
Andreu creu que el canvi de
propietari pot afavorir la recu-
peració del Mirador del Ebro.
Al desembre, l’alcalde de l’Al-
dea ja va avançar a Canal 21
Ebre l’existència de converses
entre l’Ajuntament i la Gene-
ralitat per reactivar la urbanit-
zació. I és que els serveis del
Mirador del Ebro no es van
acabar, i per tant l’Ajuntament
no va poder atorgar les llicèn-
cies de primera ocupació.
Amb Martinsa-Fadesa en fase
de liquidació, les converses de
l’Ajuntament són amb l’Inca-
sol i amb la junta de compen-
sació. 

Brull entregant el bastó d’alcalde a Zaragoza. / Foto: E.Z.

G. Moreno
L’ALDEA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Els terrenys de la finca de la Palma. / Foto: M.V.
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La recuperació del Port de l’Es-
tany de l’Ametlla de Mar ja està
gairebé enllestida. La Generali-
tat ha invertit prop de 300.000
euros per renaturalitzar aquest
entorn. En concret, s’ha netejat
el fons marí, s’han retirat fins a
14 barques enfonsades, s’ha
prohibit el pas a embarcacions
motoritzades i s’ha enderrocat
una antiga construcció que hi
havia a primera línia de mar on
s’ha fet un mirador. També s’ha
recuperat una antiga edificació
de pedra que servia per guardar
un bot salvavides. A la zona
més interior, s’ha habilitat un
pas japonès perquè els usuaris
del sender GR-92 puguin supe-
rar aquest port. La regidora de
Medi Ambient i Platges, Maria
Marsal, va afirmar que amb
totes les actuacions realitzades
el Port de l’Estany esdevé una
autèntica piscina natural. L’al-
calde de l’Ametlla de Mar, Jordi
Gaseni, va remarcar que el Port
de l’Estany és un dels punts
més singulars de l’extens litoral
de l’Ametlla de Mar, que per la
seva formació va esdevenir port
natural de la població fins a la
construcció de l’actual. Es tracta
de la primer obra que es rea-
litza al litoral català com a pro-
jecte d’Infraestructura Verda.

Aigua excel·lent
D’altra banda, l’Agència Cata-
lana de l’Aigua ha certificat un
any més que les aigües de la
costa de l’Ametlla gaudeixen
d’unes condicions excel·lents.
Així ho demostren els últims
anàlisis que es duen a terme
arreu del litoral català per valo-
rar la qualitat de l’aigua. El

mostreig s’ha realitzat a les
platges amb bandera blava. Els
mostrejos es faran quinzenal-
ment i seran els mateixos ajun-
taments els qui col·laboraran
directament amb l’ACA a través
d’una aplicatiu. L’app,
platges.cat, permetrà als usuaris
consultar a temps real l’estat de
la mar. Davant la costa de l’A-
metlla hi ha la pradera de posi-
dònia més gran de Catalunya,
un bioindicador important de la
qualitat de l’aigua. Segons Mar-
sal si hi hagués contaminació
aquesta posidònia moriria.

Lideratge turístic
Aquestes platges tant excepcio-
nals i els atractius del municipi
porten cada any a l’Ametlla de
Mar milers de turistes. Així ho
demostren les xifres de recapta-
ció de la taxa turística. L’Amet-
lla de Mar va recaptar un 5%
més de taxa turística durant el
2016, amb un total de 147.170

euros. Aquesta xifra evidencia
que la població encapçala el
rànquing en recaptació d’a-
quest impost a les Terres de l’E-
bre. De fet, segons fonts de
l'Agència Tributària de Cata-
lunya, l’Ametlla de Mar va re-
captar el 50% més respecte el
segon municipi al territori, Sant
Carles de la Ràpita amb 77.500
euros. El gerent de l'Àrea Mu-
nicipal de Turisme, Damià Llaó,
va remarcar que les xifres posen
de manifest el lideratge turístic
de La Cala. La tercera posició
l'ocupa l'Ampolla amb 50.300
euros, i la segueixen Tortosa
amb 46.000 euros, Deltebre amb
37.900 euros, el Perelló amb
33.800 euros i Amposta amb
28.200 euros. Una part d’aques-
tes quantitats serà retornada a
cada municipi per ser invertits
en promoció turística. En el cas
de l’Ametlla de Mar, Llaó ha ex-
plicat que prèviament es par-
larà amb el sector turístic.

Renovació del port pesquer
Paral·lelament, s’ha renovat el
passeig marítim i el port pes-
quer.  L’actuació, de Ports de la
Generalitat, ha ordenat la zona
de passeig i l’aparcament.
També s’han instal·lat uns nous
pantalans per a les embarca-
cions d’arts menors i d’ús turís-
tic. Des del govern municipal
valoren molt positivament
aquesta millora que donarà
més vida a aquesta part del pas-
seig. En una segona fase es con-
templa la construcció d’un
edifici comercial a la banda de
la façana marítima. Una fase,
que es troba en vies de negocia-
ció entre Ports i Ajuntament.
Gaseni espera que l’acord arribi
amb la màxima brevetat. 

C. Bonet / M. Gavaldà
L’AMETLLA DE MAR

El Port de l’Estany després de la seva recuperació.  // FOTO: MANEL CAPELL.

L’Ametlla recupera el Port de l’Estany
S’ha netejat el fons marí, s’han retirat 14

barques enfonsades i s’ha millorat l’entorn
Aquest va esdevenir el port natural de La

Cala fins a la construcció de l’actual

Enric Roig serà
president del
Consell del
Baix Ebre  

Divendres 7 de juliol es
produirà el relleu a la pre-
sidència del Consell Co-
marcal del Baix Ebre. El
portaveu del PSC a Tortosa
i vicepresident de l’ens co-
marcal, Enric Roig, assu-
mirà el càrrec que fins ara
ha ocupat l’alcalde de
l’Aldea, Dani Andreu,
fruit del pacte de govern
que van assolir el PSC i
ERC arran les municipals
del 2015. Andreu va fer un
balanç molt positiu dels
dos primers anys del man-
dat. Així va destacar l’in-
crement en més d’un 40%
de les actuacions realitza-
des pels serveis bàsics o
de prop d’un 47% de les
accions per l’impuls de
l’economia de la comarca,
sense oblidar l’aposta per
turisme sostenible i la mi-
llora mediambiental. En-
tre les mesures concretes,
va recordar la incorpora-
ció d'un nou bus de 28
places destinat al trans-
port adaptat; l'assessora-
ment a més de 200
empreses dins del pro-
grama Baix Ebre Avant; o
la incorporació al món la-

boral de mig centenar de
joves a través del pro-
grama Fem Ocupació.
També l'impuls al projecte
de la Via Verda del Carrilet
o la reobertura de l'estació
d'Aldover. Tot plegat, en
un clima de bona entesa. 
Roig també va destacar la
bona relació que hi ha
hagut entre els dos grups,
els objectius assolits i
l’increment de l’atenció a
les persones. Quant a
projectes de futur, Roig va
destacar poder aconse-
guir un acord territorial
que permeti coordinar es-
forços pel fer avançar eco-
nòmicament la comarca.
C.B.

RELLEU

Andreu assegura
que ha superat els
objectius que
s'havia marcat en
els diferents àmbits

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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BAIX EBRE    

L'americana Jabil ha inaugu-
rat un nou centre tecnològic a
l'Aldea i l'ampliació, amb un
30% més de superfície, de la
planta de producció de l'an-
tiga companyia Plàstics Cas-
tellà, especialitzada en
embalatge pel sector de l'ali-
mentació. La inversió, pro-
pera als 8 milions d'euros,
suposarà la creació de fins a
80 nous llocs de treball a mig
termini i ubica a les Terres de
l'Ebre un nou centre Blue Sky
de recerca i investigació inter-
nacional. El delegat de Jabil a
les Terres de l’Ebre, Leandre
Aymerich, va explicar que es
tracta d’un centre tecnològic
que té per objectiu desenvo-
lupar noves solucions i pro-
ductes en el sector del plàstic

per a tot el grup a nivell inter-
nacional. 
El conseller d'Empresa i Co-
neixement, Jordi Baiget, va
agrair a la multinacional que
hagi escollit Catalunya i les Te-
rres de l'Ebre per fer aquesta
nova inversió,  i va destacar
que l'empresa americana hagi
apostat per implicar-se en una
economia catalana diversifi-
cada territorialment i secto-
rialment. El conseller també
va voler remarcar l'exemple
d'indústria que representa la
família Castellà en convertir
d'empresa familiar en un refe-
rent del sector amb la seva
col·laboració amb una multi-
nacional líder mundial.
Tant l’alcalde de Tortosa, Fe-
rran Bel, com el de l’Aldea,
Dani Andreu, van agrair l’a-
posta de Jabil pel territori.
El secretari general de la UGT,
Valentí Marín, va valorar l’o-

cupació de qualitat que poden
generar empreses tecnològi-
ques com Jabil.
La multinacional Jabil compta
amb 180.000 treballadors a ni-

vell internacional, 500 dels
quals a les instal·lacions de
Tortosa i l'Aldea, i compta
amb més de 100 seus, amb la
central ubicada a Florida.  

Cinta Bonet
L’ALDEA

Jabil obre un centre d’innovació
Està ubicat a l’Aldea i s’encarregarà de desenvolupar

noves solucions i productes en el sector del plàsitc
La multinacional americana també ha ampliat la

planta de producció de l’antiga Plàstics Castellà

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Un moment de la inauguració. / FOTO: CEDIDA.
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A l’equador del mandat, el go-
vern d’Esquerra d’Amposta ja
ha realitzat el 67% de les actua-
cions programades. Així ho va
assegurar l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, en la conferència
de balanç del mandat que va
pronunciar el 21 de juny passat,
en un acte organitzat pel
Col·legi de Periodistes de les Te-
rres de l’Ebre. Amb aquestes xi-
fres a la mà, Tomàs va voler
rebatre aquelles veus que afir-
men que el govern municipal no
està canviant res a la ciutat. 
De fet, Tomàs també va fer una
valoració positiva de la remuni-
cipalització de serveis, com ara
el transport adaptat o la cuina
de la nova residència de la gent
gran. En aquest sentit, va avan-
çar que la voluntat del govern
d’Esquerra Amposta és interna-
litzar més serveis, com la neteja,
si es demostra que d’aquesta
manera es reduiran costos. 
Tomàs també va confirmar que
els comptes municipals del 2018
inclouran una partida per poder

realitzar pressupostos participa-
tius. L’alcalde d’Amposta també
va posar de relleu la tasca realit-
zada en polítiques d’ocupació i
dinamització econòmica. 
De fet, el govern municipal
d’Amposta ha fet una valoració
molt positiva dels resultats de
l’àrea de Polítiques d’Ocupació.
En els darrers dos anys s’han
atès 1.500 persones, s’ha aconse-
guit inserir més de 250 persones

de les quals 152 continuen tre-
ballant, i s’ha impactat en 185
empreses. Tomàs va explicar
que totes les actuacions realitza-
des han portat la capital del
Montsià a liderar les xifres de
reducció d’atur i increment de
l’afiliació a la seguretat social.
De fet, va detallar que s’ha acon-
seguit passar d’un 24% d’atur al
2012 a un 14’1% durant el maig
del 2017. Tomàs va afirmar que

aquestes xifres mostren que les
coses s’estan fent bé des de
l’administració local, però
també que el teixit empresarial
està agafant múscul. L’objectiu
del govern d’Esquerra d’Am-
posta és aconseguir reduir els
1.306 aturats registrats al mes de
maig fins als 1.000 abans que
acabi l’any. Un repte “difícil”, tot
i que Tomàs assegura que  hi po-
saran “tots els esforços”. 

M
MONTSIÀ

NOU CAP DE LA POLICIA LOCAL
JOSEP MASSANA, que durant els
darrers 19 anys ha estat exercint com
a sergent dels Mossos d’Esquadra a la
regió policial de les Terres de l’Ebre, és
el nou inspector de la Policia Local
d’Amposta, un cos format actualment
per 34 efectius. Durant la seua presen-
tació pública, que va tenir lloc el 13 de
juny passat, Massana va demanar la

col·laboració dels ciutadans, de les en-
titats i de les associacions del municipi
per fer d'Amposta una ciutat amb un
model policial de proximitat. També
per evitar les conductes incíviques.
Amb tot, va dir que no són partidaris
d’aplicar multes amb voluntat recap-
tatòria, sinó de fer campanyes infor-
matives i de conscienciació. G.M.

Tomàs referma el seu compromís
per remunicipalitzar serveis

L’alcalde planteja l’opció de gestionar 
des de l’Ajuntament la neteja d’Amposta

Destaca els bons resultats del transport
adaptat i la cuina de la nova residència

Aposta pels
carrils bici i la
supressió de 
barreres

Gustau Moreno
AMPOSTA

L’Ajuntament d’Amposta ja
està treballant en la redacció
d’un nou pla de mobilitat, per
millorar el trànsit de la ciutat.
El regidor de Governació, Mi-
quel Subirats, ha explicat que
ja han començat a treballar-hi
amb el nou inspector de la
Policia Local, qui ja ha fet les
primeres aportacions per
plantejar propostes de futur.
En aquest sentit, Subirats ha
dit que Amposta no necessita
un gran pla de mobilitat com
el que es va presentar fa uns
anys per l’anterior govern,
sinó “petites modificacions

realistes” a la planificació ac-
tual. En concret, ha parlat de
millorar l’entrada a la ciutat
des del pont Penjant, però
també d’incorporar carrils
bici i d’eliminar barreres ar-
quitectòniques.
Per la seua banda, el nou ins-
pector de la Policia Local,
Josep Massana, ha assenyalat
que, per afavorir un nou
model de policia de proximi-
tat, també voldria que un
grup d’agents poguessen pa-
trullar en bicicleta. Però que
ara mateix això no és possi-
ble, tenint en compte l’actual
urbanisme de la ciutat d’Am-
posta. A banda, també han
anunciat noves campanyes
informatives i de consciencia-
ció ciutadana per evitar acti-
tuds incíviques, com ara
estacionar damunt de les vo-
reres. 

POLÍTICA

Un moment de la conferència de Tomàs, organitzada pel Col·legi de Periodistes. / FOTO: AJUNTAMENT D’AMPOSTA.

MOBILITAT

Cinta Bonet
AMPOSTA

El govern 
d’Esquerra 
d’Amposta vol 
actualitzar el pla de
mobilitat i trànsit
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La portaveu de CiU, Isabel Ferré,
i l’alcalde d’Amposta, el repu-
blicà Adam Tomàs, semblen con-
demnats a no entendre’s si no hi
ha un jutge pel mig. Ferré ja ha
presentat al jutjat una acta de
conciliació, i si després d’això
Tomàs no rectifica les seues de-
claracions sobre el pagament
d’una factura pendent de la ur-
banització Eucaliptus, i per tant
li demana disculpes, acabarà de-
nunciant-lo per injúries i calúm-
nies. Ferré es va sentir en un
primer moment “molt enfa-
dada”, però després “dolguda” i
“trista” per unes paraules de l’al-
calde d’Amposta, en què Tomàs
vinculava el pagament d’una fac-
tura de la urbanització Eucalip-
tus, dos setmanes abans de les
eleccions del 2015, amb el pre-
sumpte finançament irregular de
CiU. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, l’exregidora d’Ur-
banisme va afirmar que sempre
ha actuat dins de la legalitat i
d’acord a allò que li deien els tèc-
nics de l’Ajuntament, i va instar
de nou l’alcalde a retirar les
seues declaracions, per evitar
així la presentació de la querella
i també pel bé de la política mu-
nicipal d’Amposta. Segons Ferré,
les paraules de Tomàs  anaven
més enllà de l’atac polític, ja que
li feien mal des del punt de vista
personal: “L’alcalde d’Amposta
em fa mal personalment”.
L’exregidora d’Urbanisme va
afegir-hi que no vol pensar que
aquesta acusació de l’alcalde és
algun tipus de “revenja”, després
que CiU denúncies al ple l’exis-

tència de 96 informes desfavora-
bles per irregularitats en la gestió
municipal per part del govern
d’Esquerra d’Amposta.
Uns dies abans, l’alcalde d’Am-
posta havia assegurat, també en
declaracions a Canal 21 Ebre,
que no pensava rectificar les
seues declaracions sobre el pa-
gament d’una factura de 15.000
euros de les obres d’urbanització
d’Eucaliptus, acceptada per l’an-
terior govern només dues setma-
nes abans de les municipals del
2015. De fet, Tomàs va reiterar
que l’anterior govern de CiU es-
tava disposat a pagar una obra
que ja havia pagat el 2011, i que
ara una sentència judicial ha
donat la raó al govern d’Esque-
rra d’Amposta. Per tant, l’alcalde

va animar Ferré a presentar una
demanda si ho considera neces-
sari. Tomàs va recordar que, en
assumir el govern municipal,
Esquerra d’Amposta va decidir
aturar el pagament de la factura
ja que el contracte recollia que
les obres de millora no havien
de suposar cap cost afegit.
Aquesta decisió va suposar la
presentació d'un contenciós-ad-
ministratiu per part de l'engin-
yeria que va dirigir l'obra, i que
ara el jutjat ha desestimat.
Tomàs va assegurar que tot ple-
gat és fruit d'una “incompetèn-
cia molt gran”. Però tampoc va
descartar, “presumptament”,
que tingués relació amb un fi-
nançament de la campanya
electoral dels convergents. 

Tomàs també va dir que durant
els seus dos primers anys de go-
vern han hagut de salvar pro-
blemes heretats en forma de
factures, reclamacions i defi-
ciències en projectes pertan-
yents a èpoques anteriors. Com
a exemple, Tomàs va donar a co-
nèixer la reclamació rebuda
aquest mes de juny de part d'un
grup de treballadors de l'Escola
d'Art perquè se'ls reconeguin
antiguitats, cotitzacions a la Se-
guretat Social o jubilacions.  

G. Moreno / C. Bonet
AMPOSTA

Isabel Ferré i Adam Tomàs, en les seues compareixences per abordar aquesta polèmica.  // FOTO: M.G. / ACN

Una factura de 15.000 euros
enfronta Tomàs i Ferré

L’alcalde vincula un pagament de les obres
d’Eucaliptus amb el finançament irregular de CiU

L’exregidora d’Urbanisme presentarà 
una querella contra l’alcalde per injúries

La falta del 
director de 
Lo Pati és 
“molt greu”

L’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, va confirmar que el di-
rector del Centre d’Art Lo Pati,
Vicent Fibla, té obert un expe-
dient sancionador per haver
emès factures a una empresa
pròpia. Segons l’alcalde, l’ins-
tructor de l’expedient ha tipi-
ficat la falta com a “molt greu”,
i en les properes setmanes es
decidirà quina és la sanció que
caldrà aplicar.  El tema es va
destapar després que la regi-
dora no adscrita Rosa Pertegaz
denunciés presumptes irregu-
laritats en la gestió del Centre
d’Art Lo Pati, quan va detectar
que un treballador municipal
havia facturat diversos serveis
a través d’una empresa prò-
pia. En aquell moment, a l’a-
bril passat, Pertegaz va preferir
no revelar que aquest treballa-
dor era el mateix Fibla.
Sí ho va fer, en canvi, el porta-
veu del PSC d’Amposta, Fran-
cesc Miró, qui va demanar
responsabilitats polítiques per
les irregularitats al Centre
d’Art Lo Pati. El 6 de juny, du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre, Miró va afirmar que, du-
rant l’actual mandat del repu-
blicà Adam Tomàs, el director
de Lo Pati es va “autofacturar”
en diverses ocasions, cosa que
era incompatible. Miró va afe-
gir-hi que hi ha factures que el
govern municipal no va aturar,
i va advertir que el ple acaba
d’aprovar la declaració de
compatibilitat del mateix tre-
ballador, tot i que tenia un ex-
pedient disciplinari obert.
Segons el portaveu del PSC,
l’alcalde Adam Tomàs està
fent “vestits a mida”.  Miró va
descartar acudir als tribunals,
però ha demanat responsabi-
litats polítiques a l’alcalde i a
la regidora de Cultura. En
aquest línia, el portaveu del
PSC va dir que caldrà esperar
a la resolució de l’expedient,
perquè l’alcalde acabe impo-
sant la sanció que pertoque.
En aquest mateix sentit, la
portaveu de CiU, Isabel Ferré,
va demanar actuar amb con-
tundència en relació al Centre
d’Art Lo Pati. Així, Ferré va la-
mentar que el govern d’Es-
querra d’Amposta vulga
atribuir la situació a la “deixa-
desa” del govern anterior,
quan ja fa dos anys que go-
verna el municipi. Segons
Ferré, el govern d’Adam
Tomàs hauria d’actuar amb
contundència i prendre les
mesures oportunes. G.M. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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La Ràpita votarà
al juliol els 
pressupostos 
participatius

Les votacions es faran del 12 al 16 de
juliol en tres punts de la població

L’Ajuntament de la Ràpita
durà a terme, del 12 al 16 de
juliol, els primers pressupos-
tos participatius. Ho farà amb
una consulta on la ciutadania
podrà proposar i decidir en
què es destinen 100.000 euros
del pressupost municipal. La
consulta inclourà tres propos-
tes i també deixa una resposta
oberta per a que els votants
aportin la seua. Les tres op-
cions proposades pel consis-
tori de la Ràpita són un
aparcament d’autocaravanes,
la transformació del carrer del
Pou de les Figueretes en una
nova zona de vianants, i la re-

modelació de l’avinguda dels
Esports. “És la primera ve-
gada que a la Ràpita destinem
una partida als pressupostos
participatius, perquè volem
treballar per apropar la gestió
municipal a la ciutadania i
anem incorporant processos
d’aquest tipus”, va valorar el
regidor d’Hisenda, Albert Sal-
vadó.  Els llocs de votació
seran l’edifici de l’Ajunta-
ment, la biblioteca municipal
i l’Oficina de Turisme. El re-
compte es farà el proper 17 de
juliol a les 13 hores, en un acte
públic a la sala de juntes de
l’Ajuntament. C.B.

Mostrar les arts tradicionals de
pesca o oferir visites ornitològi-
ques als visitants són algunes
de les accions que Sant Jaume
d’Enveja vol realitzar a la finca
del Violí, per tal de potenciar tu-
rísticament aquest espai. Per
això, l’Ajuntament vol formar
part del conveni entre l’Incasòl
i el Ministeri de Medi Ambient
a través del projecte Life. En
aquesta línia, l’Ajuntament s’ha
compromès a aportar els recur-

sos necessaris pel manteniment
de la Finca del Violí, un espai de
més de 60 hectàrees que l’Inca-
sòl va recuperar l’any 2015. Se-
gons l’alcalde, Joan Castor
Gonell, es podria obrir al públic
aquest mateix estiu. Gonell
també ha lamentat les “limita-
cions” històriques per obrir el
Delta al turisme.  La finca del
Violí formava part de la llacuna
de l’Alfacada i està situada al
costat de la Tancada, un dels ai-
guamolls amb més interès eco-
lògic del Delta.
A banda, Sant Jaume d’Enveja
ha participat en la campanya

‘Per un delta Net’, amb l’objec-
tiu de reduir els residus que es
generen a les platges. I és que
Sant Jaume compta amb tres
platges naturals i verges, de
grans dimensions. Són les plat-
ges de Migjorn, del Serrallo i de
la Platjola, que destaquen pel
seu valor paisatgístic. En el cas
de Migjorn, l’Ajuntament ofe-
rirà un any més servei de bar.  

Sílvia Alarcón
SANT JAUME D’ENVEJA

Obrir la finca del Violí al turisme
Sant Jaume d’Enveja vol oferir visites ornitològiques 

o mostrar les artes tradicionals de pesca en aquest espai
L’Ajuntament demana formar part del conveni 

entre l’Incasol i el Ministeri de Medi Ambient

La finca del Violí. / Foto: M.C.
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T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

RELLEU A L’ALCALDIA DE VILALBA
AQUEST MES DE juny es va produir
el relleu al capdavant de l’Ajuntament de
Vilalba dels Arcs fruit del pacte assolit en
les municipals del 2015. La ja exalcal-
dessa, Teresa Mariné, de Compromís per
Vilalba, i el nou alcalde, Isidre Sampé,
d’Units per Vilalba, van escenificar la
bona entesa que hi ha entre els dos
grups que formen el govern. Mariné va
fer un balanç molt positiu dels dos pri-

mers anys del mandat. Una etapa que as-
segura que s’han assolit les fites marca-
des i s’ha treballat en projectes que en
breu veuran la llum. Sampé va afirmar
està molt orgullós de ser el nou alcalde
de Vilalba i ha avançat que seguirà una
línia continuista. Entre les obres previstes
hi ha el centre de dia, el canvi de la il·lu-
minació del poble amb un sistema led i
la millora del paviment dels carrers. C.B

Forta polèmica
als regants de
la Terra Alta
Els presidents de les comuni-
tats de regants de Batea i
Corbera d’Ebre han denun-
ciat les presumptes irregula-
ritats en la gestió de la
comunitat del reg oriental de
la Terra Alta. Xavier Galcerà i
Jaume Descarrega asseguren
que també tenen el suport
del president dels regants de
Vilalba dels Arcs, i qüestio-
nen la falta de transparència
i la mala gestió dels actuals
dirigents del reg de la Terra
Alta, en el càrrec de manera
provisional des que al des-
embre va morir el president
Joan Baptista Esteve. Les
eleccions havien de celebrar-
se al febrer, però no s’han fet
fins aquest mes de juny. Gal-
cerà i Descarrega van acusar
la junta del reg de la Terra
Alta de vulnerar la llei d’ai-
gües i el mateix reglament de
la comunitat. A més, van la-
mentar que encara no s’han
tancat els comptes del 2016 i
que no hi ha pressupost del
2017, tot i que s’està realitzant
una obra de 5 milions d’euros
a través de la llei Òmnibus de
la Generalitat.  L’estiu passat,
3.000 hectàrees del terme de
Batea van quedar-se sense
aigua per deficiències en el
manteniment. Tot seguit, la
junta provisional va voler
signar un nou contracte de
més de 2 milions d’euros
amb una empresa que en-
cara no existia. Però Batea,
Corbera i Vilalba, que repre-
senten el 70% dels regants,
van utilitzar el seu vot pon-
derat per frenar l’operació.
Reclamaven la celebració
d’un concurs i la presentació
de més ofertes. Els regants
crítics amb la   gestió del reg
oriental de la Terra Alta van
denunciar que ja s’han pagat
factures per mig milió d’eu-
ros pel manteniment de la
xarxa. A més, asseguren que
els regants estan pagant més
car el preu de l’aigua, sense
tenir l’acord real de l’assem-
blea general. G.M. 

L’alcalde d’Horta de Sant Joan
va explicar que afronten l’estiu
amb preocupació per les altes
temperatures i la sequera. A
final de l’estiu passat, l’Ajunta-
ment ja va haver d’aplicar res-
triccions d’aigua fora del nucli
urbà, sobretot a granges i
masos. Les restriccions s’apli-
caven a les nits, quan es va de-
manar als propietaris que
utilitzessin els dipòsits per
abastir els animals. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Joaquim Ferràs va detallar que
durant el darrer any s’han
pogut fer millores importants
per garantir el subministra-
ment d’aigua a la població. 
De fet, Ferràs va apuntar que
per solucionar la falta d’aigua
a mig termini, tant Horta de
Sant Joan com Arnes voldrien
disposar de part de la conces-
sió del reg oriental de la Terra
Alta. Sobretot, per garantir el
subministrament a les nom-
broses granges de la població,
que són grans consumidores
d’aigua.

Obres al nucli antic
D’altra banda, Ferrà va assen-

yalar que l’aparició de diverses

dificultats tècniques retarda-
ran algunes setmanes l’acaba-

ment de les obres de millora
del nucli antic. Unes obres que
han posat al descobert noves
pistes sobre el passat medieval
de la vila.  En concret, van apa-
rèixer tres nous murs sota l’ac-
tual plaça de Sant Salvador,
que no encaixen amb la mura-
lla de tancament de la vila me-
dieval. Les obres també han
permès localitzar la base de
l’antiga Creu de Terme, que
podria ser una creu de fossar, i
vestigis d’habitatges anteriors
al segle XVI. Les obres afecten

a la plaça de Sant Salvador i la
plaça de l’Església i a diversos
carrers del nucli antic. Amb
tot, la previsió de l’Ajuntament
és que la plaça ja estarà pavi-
mentada a l’agost, que és quan
s’espera l’afluència de més tu-
ristes a la població. 

Horta vol aigua per a les granges
SEQUERA

L’estiu passat, l’Ajuntament va aplicar
restriccions d’aigua fora del nucli urbà

Gustau Moreno
HORTA DE SANT JOAN

Ferràs durant una entrevista a Canal 21 Ebre. // FOTO: EDUARDO BERTOLÍN.

Horta i Arnes voldrien disposar de part de
la concessió del reg oriental de la Terra Alta

BATEA

L’Ajuntament
preveu acabar les
obres de la plaça
de Sant Salvador a
l’agost, quan hi ha

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

INVESTIGUEN PIÑOL PER COBRAR DOS SOUS 
LA SEGURETAT SOCIAL i Fiscalia
estan investigant si l’alcalde de Móra
d’Ebre, Joan Piñol, ha comès irregulari-
tats per rebre un sou de l’empresa Ac-
tiva Mutua 2008 mentre tenia dedicació
exclusiva com a diputat provincial del
PDeCAT. Segons va publicar el diari El
País, aquesta presumpta irregularitat
s’hauria produït durant més de cinc
anys i formaria part d’un cas més ampli

al voltant del funcionament d’aquesta
mútua, per presumpte ús irregular de
fons públics procedents de les cotitza-
cions socials i després de la denúncia de
diversos extreballadors. Piñol hauria
estat cobrant simultàniament els dos
sous fins al mes de maig. Un sou de
mitja jornada pel treball a Activa Mutua
i la dedicació exclusiva de la Diputació
de Tarragona de 58.751 euros bruts

anuals. Com a alcalde de Móra d’Ebre
només rep les retribucions per assistèn-
cia a plens, entre d’altres complements.
Piñol assegura que els tres llocs de tre-
ball, a Activa Mutua, com a alcalde i
com a diputat provincial, són “perfecta-
ment compatibles”. També assenyala
que a la seva declaració d’activitats apa-
reix tota aquesta informació i que mai
li han dit que no fos correcte.  C.B.

La nau del
polígon del
Molló continua
sense activitat
El ple del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre va apro-
var excloure de la licitació
l’única empresa que final-
ment es va presentar per
l’arrendament amb opció
de compra de la nau del po-
lígon industrial del Molló.
La presidenta de l’ens co-
marcal, Gemma Carim, va
explicar que es tractava
d’una empresa que es volia
dedicar a l’obtenció d’un
producte a través dels resi-
dus però que la Mesa de
Contractació va decidir ex-
cloure-la del procés en con-
siderar que la seva
solvència econòmica no es-
tava justificada. Així, la lici-
tació per ocupar la nau,
construïda des de fa quatre
anys, ha quedat deserta. En
cas que alguna nova em-
presa s’interessi per la nau
s’iniciarà un nou procés de
licitació. D’altra banda, l’al-
calde de Móra d’Ebre, Joan
Piñol, va afirmar que el te-
rritori ha de saber adminis-
trar de forma assenyada els
12 milions d’euros que
rebrà cada any a partir del
nou impost nuclear de la
Generalitat. Piñol va dir
que Móra d’Ebre aposta pel
camp de les empreses
emergents o start-up, pro-
jectes empresarials amb
futur que comencen i que
necessiten d’un primer fi-
nançament. També va dir
que la Mesa d’Alcaldes de
l’Energia ha de reclamar a
la Generalitat, per a la zona
d’Ascó, la possible implan-
tació d’una planta de Tesla a
Catalunya. C.B / G.M.

L'Ajuntament de Tivissa s’ofe-
reix a acollir noves instal·lacions
eòliques al seu terme munici-
pal, on disposa de dues zones
aptes per implantar aerogene-
radors, fins a 200 megawatts
(MW) de potència. Es tracta de
la cinquena Zona de Desenvo-
lupament Prioritari (ZDP) i d'un
espai municipal on Tivissa va
intentar un primer concurs pú-
blic d'implantació eòlica l'any
2004. L’alcalde de Tivissa, Jordi
Jardí, va afirmar que el municipi
aposta per les energies renova-
bles i que compta amb les ca-
racterístiques orogràfiques i de
vent idònies. 
Jardí va dir que l'oferiment es fa
ara per contraposar també el re-
buig, “legítim”, d'altres indrets
del país, com és el cas de la
Terra Alta  on es preveu cons-
truir tres parcs eòlics més, de 30
megawatts cadascun, a Batea,
Vilalba dels Arcs i la Pobla de
Massaluca.  “No ens posem en
contra de ningú però estem a
favor de les energies renovables
i del desenvolupament del te-
rritori”, va apuntar Jordi Jardí.
“Pensem que en un espai on hi
ha un vent extraordinari, amb

els mesuraments fets i on hi ha
les condicions ambientals que
requereix un projecte d'aques-
tes característiques i magnitud,
l'Ajuntament s'ha d'oferir per
albergar projectes que poden
ser d'interès municipal”, va afe-
gir. En aquesta línia, Jardí va de-
fensar que el país no es pot

permetre “perdre aquesta opor-
tunitat”. 
Segons l’alcalde de Tivissa, la
Generalitat veuria amb bons
ulls aquesta oferta. De fet, l’al-
calde de Tivissa va destacar que
els tràmits per dur a terme nous
projectes eòlics estan molt
avançats ja que les dues zones

disposen dels informes am-
bientals i els convenis necessa-
ris.  

Tivissa s'ofereix a acollir parcs eòlics
ENERGIA

L’oferiment es fa, en bona part, pel rebuig de la Terra
Alta a acollir tres noves centras eòliques de 30 MW

Cinta Bonet / ACN
TIVISSA

La zona que Tivissa ofereix per implantar nous parcs eòlics. // FOTO: AJ. TIVISSA

El municipi de la Ribera d’Ebre compta amb dues
zones que podrien acollir fins a 200 MW de potència

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Riba-roja d’Ebre busca gene-
rar noves oportunitats per al
municipi a través del Pla es-
tratègic Impulsa 20.30. Un
projecte en què els protago-
nistes seran les empreses i en-
titats, i els veïns en general,
per generar una dinàmica de
treball en xarxa i orientar el
futur del poble d’una manera
compartida. El consultor ex-
tern Xavier Mas ha plantejat
una metodologia de treball

basada en cercles concèntrics,
de baix a dalt, i amb grups pe-
tits que es van ampliant en els
àmbits de la cultura i patri-
moni; l’agricultura i els ali-
ments de qualitat; el riu i els
esports; i la comunicació i
promoció. Així ho va explicar
el regidor de Promoció Econò-
mica, Josep Maria Piñol, du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre. “Hem volgut fugir de
l’habitual pla a partir de la
contractació d’una consultora,
donar-li la volta i definir entre
tots les accions a realitzar”, va
dir Piñol. En realitat, el pla es-

tratègic no ha fet més que co-
mençar a caminar, amb els
grups que es reuniran periò-
dicament i amb trobades
mensuals amb el consultar,
per tal d’avaluar l’evolució del
projecte. Piñol va remarcar
que Riba-roja d’Ebre neces-
sita el pla estratègic, i que les
accions més importants s’apli-
caran durant el 2018. 

G. Moreno
RIBA-ROJA D’EBRE

Pla estratègic per a Riba-roja d’Ebre
L’Ajuntament busca generar noves oportunitats per

al municipi a través del pla Impulsa 20.30
Els protagonistes seran les empreses, les entitas, i els

veïns en general, a partir d’un treball en xarxa 

Les empreses de
l’Ebrebiosfera
intercanvien més   
experiències

La Ribera d’Ebre acull el fòrum formatiu
per empreses acreditades amb el segell  

El Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre va acollir el
segon fòrum formatiu adre-
çat a empreses acreditades
amb el segell Reserva de la
Biosfera de les Terres de l’E-
bre. Un total de 110 empreses
del territori ja compten amb
aquest segell, 13 de les quals
de la Ribera d’Ebre. La presi-
denta del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, Gemma
Carim, va posar de relleu els
esforços que s’estan fent per
potenciar productes de la
terra dels sectors agroali-
mentari, turístic i comercial, i
la importància que té un dis-
tintiu de qualitat com la
marca Reserva de la Biosfera.

Els responsables de dues de
les empreses de la Ribera
d’Ebre ja acreditades, Helga
Harbig de Biopaumerà de
Rasquera i Josep Suñer de
Vins i Olis Suñer de Gines-
tar, van fer un balanç positiu
i també van destacar la im-
portància de crear sinèrgies i
sumar esforços per donar a
conèixer els productes i el te-
rritori. Com a exemple d’a-
quests esforços, la tècnica de
Desenvolupament Turístic
del Consell Comarcal, Mò-
nica Sabaté, va explicar als
assistents un dels projectes
en els quals s’està treballant
des de la Ribera: el Camí de
Sirga o GR-99. C.B. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El fòrum formatiu celebrat a la Ribera d’Ebre. FOTO: M.MARGALEF

Reunió on es va presentar el pla. / Foto: AJ. RIBA-ROJA D’EBRE
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i ELS PORTS

NOVES RESTES DE DINOSAURES
MORELLA troba noves restes de di-
nosaure al jaciment del Mas de Romeu
en molt bon estat de conservació.
Aquests fòssils pertanyen a un dino-
saure de la família dels Sauròpodes
d’uns 20 metres de llargària des del cap
fins a la cua, un animal que faria uns
vuit metres d’altura. Els experts daten
les restes de 125 milions d’anys d’anti-
guitat i han trobat un total de 80 ossos.

Amb aquesta troballa, el jaciment del
Mas de Romeu es converteix en un dels
més importants d’Europa per la quanti-
tat de restes i pel seu estat de conserva-
ció. El paleontòleg morellà José Miguel
Gasulla ha destacat que “hem trobat
restes molt interessants que permeten
veure i comparar totes les restes de la
comarca i veure les similituds i diferèn-
cies de la vida en aquesta zona". A.P.

La Plataforma Ciutadana en De-
fensa de les Terres del Sénia ha fet
un pas més per reclamar que es
depuren responsabilitats per la
gestió i les conseqüències econò-
miques del fiasco del projecte Cas-
tor. Representants del moviment
social han presentat al Tribunal de
Comptes una sol·licitud perquè
s'investiguen els costos del pro-
jecte, les condicions d'adjudicació,
les desviacions pressupostàries o
la "compensació" de 1.350 milions
d'euros rebuda per l'exconcessio-
nària Escal UGS, que el govern del
PP ha carregat al rebut del gas dels
consumidors al llarg dels pròxims
30 anys –arribant a suposar un cost
total d'uns 3.280 milions d'euros-.
La Plataforma, que estava acom-
panyada a Madrid per senadors i
diputats de Compromís, Podem, i
els catalans d’ERC i PDeCAT,  ha
reclamat als partits que s’afegis-
quen i reforcen la petició al Tribu-
nal de Comptes per delimitar
responsabilitats i evitar que la ciu-
tadania haja d'assumir la factura
d’aquesta "mala gestió".

"Podíem haver iniciat una cam-
panya pels comptes clars. Però
pensem que ara és el moment
ideal i oportú, quan hem comen-
çat a pagar als rebuts aquesta so-
bretarifa, per aquesta exigència de
responsabilitat: a banda de la
qüestió ambiental, que no té pre-
cedents, també depurar responsa-
bilitats en l'àmbit econòmic", ha
raonat la portaveu de la Plata-
forma del Sénia, Cristina Reverter,

poc després de registrar a la seu
de l'organisme, a Madrid, el re-
queriment per treure l'entrellat
dels costos d'un projecte "inviable
medi ambientalment i econòmi-
cament".
Una investigació que hauria d'a-
bastar la "compensació" de 1.350
milions d'euros –més del 110 que
Escal UGS havia cobrat provisio-
nalment el 2012- aprovada pel go-
vern del PP en el moment

d'acceptar la renúncia a la conces-
sió, però també "depurar" les res-
ponsabilitats en la gestió i
supervisió del projecte que va
propiciar que ACS es convertís en
constructora –en un procediment
"sense concurrència ni garanties",
la manca de separació d'activitats
per part d'aquesta empresa –que,
al mateix temps, exercia de con-
cessionària a més de contractista i
subcontractista-.  

La Plataforma del Sénia demana
investigar el cost del Castor

Sol·liciten al Tribunal de Comptes aclarir
també les condicions de l’adjudicació

La Plataforma ha rebut el suport de
parlamentaris d’esquerra valencians i catalans

Plena ocupació
laboral

Amb el començament de
l’estiu, l’Agència d’Ocupació
i Desenvolupament Local de
l’Ajuntament de Peníscola
ha fet balanç i previsions de
la situació de l’ocupació la-
boral en la localitat.
Atenent les últimes xifres fa-
cilitades pel Servef i les
dades de l’últim baròmetre
de rendibilitat i l’ocupació
de les destinacions turísti-
ques d’Exeltur, l’àrea d’Ocu-
pació preveu que “durant el
quadrimestre de la tempo-
rada alta turística, Peníscola
compte amb xifres de plena
ocupació tècnica, al voltant
del 5% d’atur”, així ho ha
manifestat el regidor de Tu-
risme, Comerç i Ocupació,
Rafael Suescun.
Durant el 2016, l’ocupació
laboral turística va créixer
un 6,1% respecte a l’any an-
terior, que ja va créixer un
11% respecte a l’altre; el
2016 es van crear a Peníscola
més de 1600 llocs de treball
associats al turisme.
Quant a les xifres d’aturats,
enguany Peníscola està regis-
trant variacions interanuals
que redueixen els percentat-
ges de desocupats al voltant
d’un punt per davall de l’any
anterior, “tendència que pa-
reix que es consolidarà durant
els mesos d’estiu, reduint la
taxa per sota del 5%”.
Les últimes xifres oficials del
Servef, corresponents al mes
de maig, identifiquen 359 de-
mandants de treball, 206
homes i 153, dones. Per trams
d’edat, de menors de 25 anys,
n’hi ha únicament 19 aturats;
entre els 25 i els 44 anys, 156
demandants de treball, i de
més de 44 anys, 186. A.P.

CAS CASTOR

A.P. / ACN
VINARÒS

La Plataforma a Madrid. FOTO: CEDIDA

PENÍSCOLA
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VINARÒS

El regidor d'Ordenació del Te-
rritori, Jan Valls, ha informat
que pròximament Vinaròs
rebrà 1.045.323 euros de la Ge-
neralitat Valenciana per a la re-
modelació dels tres principals
polígons industrials de la loca-
litat: el de Capsades, el d'Ull-
decona i el de la part alta del
Portal del Mediterráneo.
Aquests treballs hauran d'es-
tar finalitzats abans del 2018 i
es duran a terme en tres eixos
d'actuació: la millora de la se-
guretat (instal·lació de càmeres
i sistemes per al control d'in-
cendis), la millora de la mobi-
litat (senyalitzacions, una xarxa
de carril bici interconnectada,
asfaltat, majors zones verdes i
d'aparcament) i, finalment, la
millora de la visibilitat de les
empreses a través d'una pà-
gina web i de cartells informa-
tius.
L'alcalde Enric Pla ha indicat
que aquesta és una molt bona
notícia per a la ciutat, ja que
aquestes inversions vénen a
fomentar i a diversificar l'eco-
nomia local. "Encara que no
ens conformem només amb
això, aquest és un pas enda-
vant important que servirà per
a potenciar el nostre sector in-
dustrial i afavorir tant l'ocupa-
ció directa com indirecta", ha
assenyalat.
Quant a l'ocupació, la regidora
d'Ocupació, Maria Cano, ha
celebrat també l'aprovació d'a-
quests ajuts, que ha qualificat
de molt positius per a la mo-
dernització d'infraestructures,
el que ajudarà a fer que les
empreses actuals es donen a

conéixer i atraurà també a pos-
sibles inversors. S'espera que
les obres generen també ocu-
pació.
Cano ha explicat que aquesta
ajuda se suma a la confirmació
que  Vinaròs també rebrà
114.000 euros del programa
Avalem Joves Plus, que perme-
trà a l'Ajuntament contractar
almenys 14 joves menors de 30
anys durant 12 mesos a jor-
nada completa en diversos
llocs de l'administració pública
local.

També per al Collet
L'Institut Valencià de Compe-
titivitat Empresarial (IVACE)
ha concedit una ajuda de
365.112,51 euros per a la mi-
llora, modernització i dotació
d'infraestructures per al Polí-
gon Industrial El Collet de
Benicarló. L'ajuda subven-
ciona en un 100% el projecte
presentat per l'Ajuntament
de millora de l'eficiència
energètica i la senyalització.
L'objectiu del consistori és
activar les àrees empresa-

rials, des del punt de vista de
les millores viàries i paisat-
gístiques, mediambientals i
relacionades amb la mobilitat
sostenible i la seguretat.  
L'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles, s'ha mostrat
molt satisfeta per la conces-
sió d'unes ajudes que, ha as-
segurat, “repercutiran de
manera molt positiva en les
empreses que estan
instal·lades i també en les
que es vulguen instal·lar en
un futur”. 

Albert Pascual
VINARÒS

Polígon Industrial a Vinaròs.  // FOTO: ALBERT PASCUAL

Inversió als polígons industrials
Vinaròs rep més d’1 milió per actuacions a

Capsades, Ulldecona i Portal del Mediterráneo
El Collet de Benicarló també tindrà una

inversió de 300.000 euros per a millores

Torna
la Nit en Vetla
El regidor de Cultura, Josep
Barberà, ha avançat la potent
programació d'una nova edi-
ció de La Nit en Vetla, que
tindrà lloc el 14 de juliol i
comptarà amb espectacles i
companyes de primera fila.
Teatre, circ, concerts, dansa i
representacions per a tots els
gustos se succeiran pels ca-
rres de la ciutat, que vol con-
vertir-se en una gran
espelma que il·lumine la nit
amb l'eficient combustible
de la cultura. El regidor de
l'àrea ha recordat que “la
cultura és una indústria que
contribueix decisivament a la
millora de l'economia, ja que
genera un enorme retorn
que repercuteix en nombro-
sos sectors, com el comerç, el
turisme o l'hostaleria”.
En aquest context, 130 co-
merços i 24 bars i restaurants
de Benicarló s'han adherit a
la nit en vetla i mantindran
les seues portes obertes al
llarg de la gran festa noc-
turna de la cultura. Barberà
ha animat als comerciants a
implicar-se en el projecte,
perquè “els comerços han
d'aprofitar i beneficiar-se de
la programació que s'ha bas-
tit des de l'Ajuntament, ja
que és també una bona
oportunitat de negoci”.
La programació de la Nit en
Vetla comptarà amb com-
panyies teatrals, de circ i de
dansa del prestigi. El plat
estel·lar del menú de pro-
postes se servirà després de
la mitjanit a la plaça Consti-
tució amb Transports Excep-
cionels, un espectacle de
dansa a duo on el paper de la
ballarina principal és repre-
sentat per una enorme exca-
vadora. 
La Nit en Vetla comptarà
també amb altres atractius,
com l'apertura nocturna del
MUCBE, i el concert de la
Coral Kylix a la flamant i re-
centment restaurada capella
del convent. Dissabte i diu-
menge la iniciativa tindrà
continuïtat amb visites guia-
des pel centre històric i el
poblat iber del Puig de la
Nau, ja en horari diürn.
El regidor de Cultura ha de-
clarat que la Nit en Vetla “és
un reclam que referma la po-
sició de Benicarló com a ca-
pital cultural de les
comarques del nord”, i ha in-
cidit en què “la seua progra-
mació és la punta de llança
de la resta d'activitat cultural
i museística de la ciutat, que
molts descobriran gràcies a
la nit del 14 de juliol”.   A.P.

BENICARLÓ
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Les darreres excavacions al po-
blat iber del Castellot de la
Roca-roja de Benifallet han per-
mès localitzar un fossat ibèric i
també la part més antiga de la
muralla ibèrica. El Castellot de
la Roca-roja és un dels poblat
ibèrics millor conservats de Ca-
talunya, ocupat entre els segles
VI i II aC i situat sobre un turó
rocallós a la riba Esquerra del
riu Ebre. Des de l’any 1998
s’han realitzat diverses cam-
panyes d’excavació i consolida-
ció. Recentment, un equip
d’arqueòlegs de la Universitat
de Barcelona ha finalitzat una
nova fase d’excavacions durant
la qual van comprovar que el ja-
ciment creix cap al subsòl.

Excel·lent estat de conservació
L'assentament de la Roca Roja
no és un cas aïllat, ja que s'ha
identificat tota una xarxa d'as-
sentaments de característiques
similars en el curs inferior de
l'Ebre. Ara bé, té un tret dife-
rencial: el seu extraordinari
estat de conservació. Segons
l’arqueòlg Jaume Noguera, el
poblat compta amb sistema de-
fensiu “desproporcionat” tenint

en compte que hi vivien una
quarantena de persones. Se-
gons arqueòleg, aquest fet els
porta a pensar que hi vivia una
elit guerrera.
L’Ajuntament de Benifallet vol

potenciar aquest espai per com-
plementar l’oferta d’actius tu-
rístics a la població, vinculant
els passejos fluvials amb el lla-
gut a la seva visita o a la de les
Coves Meravelles. 

És un dels poblat ibèrics millor conservats de Catalunya, ocupat entre els segles VI i II aC

C U LT U RA

C
NOU DISC DE PEPET I MARIETA

Localitzen un fossat ibèric al
Castellot de la Roca-roja

BENIFALLET

PEPET I MARIETA ha iniciat la gira
del seu nou disc “La revolució dels som-
nis”. Va ser a casa seva, a les Jornades
Musicals de l’Ermita de la Pietat d’Ullde-
cona. De fet, el cantant, Josep Bordes, va
valorar molt positivament poder presen-
tar el disc en un entorn com el de l’Er-
mita. El seu últim treball arriba com un
“cant” a les revolucions del dia a dia, com

la democràcia participativa, l’escola ac-
tiva o el mateix somriure. La revolució
també ha arribat al grup, amb l’entrada
de noves veus i temes d’altres membres
de la banda i amb nous registres com el
hip-hop, el dance hall o l’electrònica. En
el disc participen veus com les de Mireia
Vives de l’Amor fora de mapa o Josep
Montero d’Oques Grasses.  S.A. 

EL CONVENT de Santa
Clara de Tortosa comença
la seva construcció a mit-
jans del segle XIII. La pri-
mera comunitat de
religioses que hi vingué a
viure procedien de Barce-
lona; aquí foren conegu-
des amb el nom de
Menoretes. Hi contribuï-
ren a aquest fet el bisbe i
el capítol de la Catedral.

SEGONS LA TRADICIÓ,
la fundació del convent
es coetani a la Verge fun-
dadora de Santa Clara
(1253), tot i que no s’ha
comprovat del cert, ja
que la historiografia tra-
dicional situa la fundació
del convent entre 1233 i
1267. El que sí podem
afirmar es que es va fun-
dar i construir a l’extrem
est de la ciutat en una
zona  situada sota el turó
del Sitjar, prop d’on hi ha
l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta. 

EL CONVENT i la comu-
nitat de religioses es
mantenien gràcies a les
abundants donacions en
metàl·lic i es espècie pro-
cedents del municipi,
amb qui mantenien una
bona relació, tant amb la
seva població com amb el
capítol i el govern de la
ciutat.

EL CONVENT també fou
la seu de diferents con-
fraries de la ciutat, tals
com la confraria de llau-
radors i bracers de Tor-
tosa.  

Del convent de
Santa Clara

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

1
PINZELLADA DE TORTOSA

Cinta Bonet
BENIFALLET

Imatge aèria del poblat ibèric del Castellot de la Roca-roja de Benifallet. FOTO: AJ. BENIFALLET.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Convertir el Museu del Ferroca-
rril de Móra la Nova en un refe-
rent català del patrimoni
ferroviari.  Aquest és el pla de
futur dissenyat pel departament
d'Economia de la URV junt amb
el departament de Cultura, el
Museu de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya i l'Associació per
la Preservació del Patrimoni Fe-
rroviari i Industrial de Móra la
Nova. El seu president, Jordi
Sasplugas, va explicar que
aquest pla es reforça amb el
projecte del tren turístic Lo Cas-
polino que està previst entri en
servei l'estiu del 2019. Des de
l'Ajuntament de Móra la Nova,
el seu regidor de Turisme, Jordi
López, considera el projecte im-
portant per la diversificació del
turisme obrint nous mercats.
El Pla estratègic recull l'inven-
tari de 1.500 elements del patri-
moni ferroviari català. A més,
l'estudi recull el full de ruta del
futur museu amb la incorpora-
ció dels edificis històrics, actual-
ment sense ús, que hi ha als
terrenys de l'estació. Uns béns
que es buscarà siguin cedits o
llogats per part del propietari
actual: l'Adif. Actualment, el
museu consta de la torre d'en-
clavament, i les cotxeres i tallers
de manteniment.
El projecte constaria de dife-
rents edificis temàtics recupe-
rats a banda i banda de la platja
de vies que quedarien units per
un pas elevat. A més, es cons-
truiria una nau central a la ro-
tonda ferroviària per exposar la
col·lecció de material. Un futur
museu que busca consolidar-se
com a referent amb la posada
en valor del patrimoni ferroviari

dels últims 169 anys de ferroca-
rril al nostre país. 

Restauren tres nous cotxes
A principis de juny van arribar
a les instal·lacions del Museu
del Ferrocarril de Móra la Nova,
tres cotxes de viatgers de la
sèrie 6000. Uns vehicles que
Renfe va posar en servei als
anys 50 i van rodar durant més
de 40 anys. Amb la decoració
verda oliva amb franja groga ca-
racterística d'aquell entranya-
ble passat ferroviari, els tres
6000 reformats als anys vuitanta
eliminant els compartiments
originals, seran restaurats per
passar a formar part del futur
tren turístic Lo Caspolino.  
Juntament amb la restauració
dels anomenats Luckyes, s'es-
pera l'arribada d'una locomo-
tora elèctrica Alstom de la sèrie

7600, anomenada la francesa o
formigonera pel seu soroll.
Aquesta màquina acompanyarà
a la locomotora dièsel 10800, l'a-
nomenada “yeye”, en l'inici del
servei de tren turístic. Depenent
dels diners, es podria posar
també en funcionament la joia
de la corona, la locomotora a
vapor Mikado. Segons Sasplu-
gas, el tren turístic podria
sumar 20.000 viatgers l'any un
cop posat a rodar entre Tarra-
gona i Casp. 

Riba-roja també hi aposta
També el regidor de Turisme de
Riba-roja d’Ebre va afirmar que
el projecte del tren turístic que
s’impulsa des de Móra la Nova
és “estratègic per a la comarca”.
De fet, també va dir que tant per
al poble com per a la Ribera
d’Ebre també és molt important

tenir la via en bones condicions
i un bon servei ferroviari. Du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre, Josep Maria Piñol, va afir-
marque la comarca ha de ser
“valenta” i apostar per projectes
aglutinadors, com ara el tu-
risme al voltant del riu Ebre, el
GR-99 o el mateix tren turístic.

Tren temàtic dedicat al vi
La Fundació del Ferrocarril de
Móra la Nova també estaria tre-
ballant en l'adquisició de cotxes
restaurants per mirar de tirar
endavant un nou tren turístic
temàtic dedicat al vi.  

A. Pascual / G. Moreno
TORTOSA

Els tres nous cotxes que han arribat a l’estació de tren de Móra la Nova.  // FOTO: A. PASCUAL

Impuls al Museu del Ferrocarril 
Móra la Nova vol ampliar la projecció del

museu a partir d’un pla estatègic de la URV
També es restauraran tres nous cotxes que

s’incorporaran al tren turístic Lo Caspolino

La Cala mostra
els naufragis
de la Primera
Guerra Mundial

L’Ametlla de Mar ha obert
una exposició sobre el cen-
tenari de l’enfonsament des
vaixells durant la Primera
Guerra Mundial al golf de
Sant Jordi per part dels sub-
marins alemanys. La mostra
projecta un vídeo que ex-
plica com van ser els enfon-
saments i es poden veure
imatges inèdites de l’estat
actual dels vaixells, que eren
de càrrega i transport mili-
tar. Aquesta tasca va comen-
çar fa més de deu anys de la
mà de l’historiador i docu-
mentalista submarí, Josep
Maria Castellví, qui va expli-
car que davant la costa de
l’Ametlla de Mar han loca-
litzat fins a 12 vaixells enfon-
sats entre els 54 i 105 metres
de profunditat. L’exposició,
que es pot veure al Centre
d’Interpretació de la Pesca,
també recull els objectes
dels vaixells recuperats per
gent del poble i una mostra
sobre modelisme on es pot
veure el Cavour, un dels vai-
xells més coneguts enfon-
sats durant el període
1914-1918 . C.B.

EXPOSICIÓ

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Soul Machine i
La Vella
Dixieland, a
Ascó al juliol

Ascó Jazz Festival, aquesta
és la nova proposta d’estiu
de l’Ajuntament d’aquesta
població riberenca. Es
tracta d’un cicle de dos con-
certs que tindran lloc el di-
vendres 21 i dissabte 22 de
juliol al casal municipal
d’Ascó i a partir de les 21
hores. Obrirà el festival La
Vella Dixieland. L’endemà
serà el torn del grup de Fal-
set, la Soul Machine, qui va
interpretar la cançó de l’es-
tiu de l’any passat de TV3
“Fes-te l’Estiu”.  L’alcalde
d’Ascó, Josep Maria Bui-
xeda, va afirmar que l’ob-
jectiu és oferir una
proposta cultural i lúdica
de primer nivell, que Ascó
estigui a l’agenda cultural
de l’estiu a Catalunya i
atreure visitants. L’Ascó
Jazz Festival comptarà, a
més, amb un espai gastro-
nòmic. C.B.

JAZZ
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Ajuntaments i propietaris
estudien quin ús donar a les
coeteres del delta de l’Ebre,
recentment declarades com
a Bé Cultural d'Interès Na-
cional. Es tracta d’edificis
singulars, construïts entre
els anys 50 i 70, que servien
per emmagatzemar els coets
utilitzats per lluitar contra
les tempestes i pedregades
que podien malmetre la co-
llita de l’arròs. Tot i que
només una dotzena comp-
ten amb la figura de màxima
protecció del patrimoni ca-
talà, hi ha documentades 38
coeteres a la zona. El direc-
tor general de Cultura Popu-
lar, Lluís Puig, aposta per
donar-los una nova utilitat,
com crear rutes turístiques,
lúdiques o de divulgació.
L’Ajuntament d’Amposta,
amb dues coeteres protegi-
des i diverses més escampa-
des pel seu terme municipal,
ja ha mostrat la seva volun-
tat de preservar aquestes
construccions i poder-les in-
tegrar en alguns projectes
que les permetin obrir al tu-
risme. C.B / ACN

Estudien quin
ús donar a les
coeteres 

PATRIMONI

La tradicional Trobada Ge-
gantera que se celebrarà a
Tortosa el 27 d’agost incorpo-
rarà enguany un element més
de celebració. Es tracta del
60è aniversari de la creació
d'una de les parelles de ge-

gants amb que compta el mu-
nicipi, Rufo i Rubí, protago-
nistes de la coneguda
llegenda de la Cucafera, i que
van ser estrenats l'any 1957. El
president de la Colla Gegan-
tera, Joan Carles Bonfill, va
explicar que la trobada tindrà
caràcter nacional. En el marc
de la programació festiva, es
podrà veure una exposició fo-

togràfica de la història gegan-
tera de la ciutat, per a la qual
la regidora de Cultura, Dolors
Queralt, va demanar la col·la-
boració de la ciutadania ce-
dint imatges del seus fons
particulars. També s’està tre-
ballant en la restauració de la
cucafera que es va trobar al
balneari del Porcar i que serà,
a més de la més gran, la ter-

cera amb què comptarà el se-
guici festiu de la ciutat. Bon-
fill va avançar que estarà a
punt per al Ban Cavalcada de
les Festes de la Cinta. 

Cinta Bonet
TORTOSA

LITERATURA

Els gegants Rufo i Rubí de
Tortosa compleixen 60 anys

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’exposició “Cine Fèmina”,
que es pot veure fins al 8 de ju-
liol als Reials Col·legis de Tor-
tosa, permet a l’espectador, a
través del seu fons documen-
tal, fer-se una idea de com era
l’últim cinema emblemàtic de
la ciutat. A l’exhibició es mos-
tren cartells, fotogrames o pro-
grames de mà, a més de la
documentació interna del ci-
nema que ensenya el dia a dia
de la gestió empresarial. El di-
rector de l’Arxiu Comarcal del
Baix Ebre, Albert Curto, va ex-
plicar que l’exposició mostra
fins i tot com treballava la cen-
sura en aquells temps. 
El cine Fèmina, que obria por-
tes l’any 43 i les tancava al 98,
va projectar milers de pel·lícu-

les i són molts els tortosins i
tortosines que encara el tenen
a la memòria.
L’exposició, inaugurada el Dia
Internacional dels Arxius, té
l’objectiu d’atansar a la gent el
món dels arxius perquè es vegi
la seva funció transcendental
per entendre la història.

120 anys de cine a l’Ebre
La del Fèmina no és la única
exposició sobre cinema que es
pot veure a la ciutat. Fins al 16
de juliol, la sala Antoni Garcia
del Museu de Tortosa acull
l’exposició “Aquelles tardes:
120 anys de cine a les Terres de
l’Ebre”. L’exposició està cen-
trada en les antigues sales co-
mercials del territori, i en part
ja es va poder veure fa uns
mesos al Museu de les Terres
de l’Ebre, a Amposta. La prin-
cipal novetat és la projecció de

la pel·lícula “El cinema i Tor-
tosa en capítols”, produïda pel
documentalista Quimo Panise-
llo. De fet, és un homenatge a
tots els treballadors, empresa-
ris, i altres professionals que
van estar relacionats amb el ci-
nema durant tot el segle XX a
Tortosa, on van arribar a coe-
xistir fins a cinc sales comer-
cials. A l’exposició de Tortosa
es pot veure el projector del
Centre del Comerç, així com
les butaques de l’antic cinema
de Xerta. També hi ha una es-
pectacular maqueta del Coli-
seum, el gran cinema que hi
havia a plaça Alfons XII de Tor-
tosa.

Dibuix del cinema del passat    
Fins al 8 de juliol, els Reials Col·legis de Tortosa

acullen l’exposició que recorda l’antic cine Fèmina
Es mostren cartells, fotogrames o programes de mà,

a més de la documentació interna del cinema

EXPOSICIÓ

Detall de l’exposició sobre el cine Fèmina. / Foto: G.M.

M. Gavaldà / G. Moreno
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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A G E N D A

US RECOMANEM
DELTEBRE DANSA

DEL 10 AL 22 DE JULIOL
13a edició del festival Deltebre Dansa, l'epicentre durant
quinze dies de la dansa, les arts escèniques i el circ contem-
porani, amb formació de qualitat i excel·lència per als pro-
fessionals del sector, sota la direcció de Roberto Olivan,
fundador del Festival; al mateix temps que oferint una àm-
plia programació d'espectacles d'avantguarda.
www.deltebredansa.cat/espectacles

Música

Roquetes
Festes Majors
Fins el 9 de juliol

L’Ampolla
Festes del Carme
Del 13 al 16 de juliol

Sant Jaume d’Enveja
Festes Majors
Del 20 al 30 de juliol

Camarles
Festes Majors
Del 21 al 28 de juliol

Tivissa
Festes Majors
Del 21 al 26 de juliol

Torre de l’Espanyol
Festes Majors
Del 20 al 25 de juliol

La Ràpita
Festes Majors
Del 21 al 29 de juliol

Miravet

Sopa de Cabra
Concert
Dissabte, 8 de juliol - 21h.

En el marc de la nova edició del festival Mirarock de
Miravet, concert dels gironins Sopa de Cabra portant
el seu directe de la gira que han batejat com ‘Sopa de
Cabra tanca el cercle’.

Poesia

Tortosa
XXIV Mostra de
Jazz de Tortosa

Música

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

Diumenge 2 de juliol: Zulu Zulu + Anacardos Lata
Diumenge 9 de juliol: La iaia
Diumenge 16 de juliol: Shirley Davis & The Silverbacks
Dissabte 22 de juliol: Taller Reactable Kids

Música

Del 3 al 8 de juliol

Menjar i beure

Festes

La Ràpita
L'hora del Vermouth
Musical al Mercat
Dissabte, 8 de juliol a les 12.00h

Pobla de Massaluca
IV Eclipsi de la Garnatxa
Blanca
Dissabte, 8 de juliol a les 20.30h6

Gandesa
Poesia als balcons
Dies 14 i 15 de juliol
Música, exposicions, perfor-
mance, balconades obertes,
poesia d’acció, cercaviles,
relats curts, bandeeroles
poètiques, poesia visual,
poesia a la fresca i molt
més. 

Lindy hop & swing

Tortosa
Lindy Night Tortosa
Dissabte, 8 de juliol

En el marc de la XXIV Mostra de Jazz de Tortosa, nit dedicada al
swing i al lindy hop amb diverses activitats obertes a tothom:
21:00h | Master Class de Lindy Hop a càrrec dels germans Roger i
Eduard Casasampere. 22:00h | Actuacions de diversos grups, asso-
ciacions i agrupacions relacionades al Swing i al Lindy Hop.
22:30h | Swing Jam en viu a càrrec del grup Farsants of Suing.

Festes

24a edició de la Mostra de
Jazz de Tortosa, amb una set-
mana d'actuacions musicals
d'alt nivell com Ara Malikian
o Vicente Amigo, entre d’al-
tres, a més d'activitats
paral·leles com exposicions,
la fira del disc i la mostra de
cuina cajún. 
Més informació: 
www.jazztortosa.com

Espectacles

La iaia

Tortosa
XXII Festa del Renaixement
Del 20 al 24 de juliol 
Un viatge en el temps en què la ciutat
antiga es transforma en un gran escenari
on músics i rodamóns, comediants i
dames ens porten l’esperit d’una època.

Tortosa
El mag d’Oz
Dies 15 i 16 de juliol
Representació teatral del musi-
cal 'El Mag d'Oz', basat en la
novel·la de L. Frank Baum, a cà-
rrec dels alumnes de l'Escola
d'Arts Escèniques Cecília Aymí,
amb música en directe de l'Or-
questra de Cambra de l'Ebre.
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NOCTURNA FREDES-PAÜLS
EL PARC NATURAL DELS PORTS va
tornar a ser l’escenari de la travessia noc-
turna Fredes-Paüls sota la lluna plena, amb
un recorregut de 48 quilòmetres. Una
marxa que és tot un clàssic i que en
aquesta edició ha congregat un total de
600 participants. Fredes, al Baix Mestrat, on
viuen una vintena de persones, va veure
omplir els seus carrers de gent preparant-

se per la caminada. Iniciada la marxa, poc
més de la meitat aconsegueixen arribar a
Paüls. El primer classificat era Daniel Colom
en 4:22 i en dones, Àngels Centelles en
6:07. Una marxa una mica més lenta que en
anys anteriors i on els darrers participants
van arribar poc després de les set del matí
després de més de 13 hores d’intensa, però
agradable marxa. M.G. / S.A.   

FUTBOL

Unes 250 persones del món
del futbol van participar, el
dimecres 21 de juny al Cen-
tre Cívic de Ferreries, en
l'entrega de premis als cam-
pions i campiones de la lliga
2016-2017, la tradicional Nit
de Campions.
A la gala també es van ator-
gar els premis especials, en-
guany dedicats a la jugadora
Immaculada Serrano, de l'O-
límpic Móra d'Ebre. Serrano
és la futbolista més veterana
de la lliga amb 53 anys i que,
a més, comparteix vestuari
amb la seva filla. 
El futbol femení va estar molt
present al llarg de tota la gala
i és que la Federació Cata-
lana de Futbol té especial in-
terés en potenciar ara el
futbol 11 femení.
L'altre premi especial va ser
per a la delegada del futbol
femení a les Terres de l'Ebre,
Rocío Zapater, una persona
molt vinculada al futbol de
dones des dels seus inicis
com a jugadora i després com
a entrenadora, delegada i se-
leccionadora.
Durant la gala també es va
fer un reconeixement als di-

rectius que aquesta tempo-
rada han deixat el càrrec. Per
aquest motiu, la Federació
els ha volgut fer un petit ho-
menatge per agrair la seva
tasca al capdavant dels clubs
de futbol i contribuir a mi-
llorar l'esport.
També protagonista va ser
l'esport base. La representant

territorial de l'esport, Cinta
Espuny, va reflexionar sobre
com és de positiu l'esport en
el nostre dia a dia: "No en-
tenc l'esport sense valors, és
una base fonamental, només
crec que a través de l'esport
es pot aconseguir adquirir els
valors, elements fonamentals
per a una formació integral

de la persona, i a més transfe-
rible a la vida, la feina, l'en-
torn personal i d'amistat"
A més, també s'ha volgut de-
dicar un premi al fair play a
l'equip benjamí de l'Ebre Es-
cola Esportiva, per la seva ac-
titud encomiable tot i no
haver guanyat cap partit du-
rant el campionat.  

El futbol tanca la temporada
amb la Nit de Campions
Albert Pascual / Sílvia Alarcón
TORTOSA

Premiats a la Nit de Campions 2016-2017. // FOTO: FCF

Dissabte 8 de juliol
Sortida nocturna en caiac
Deltebre

Dissabte 15 de juliol
2a Travessia del Carme
l’Ampolla

Diumenge 16 de juliol
Aquarun Sprint 2017
Benicarló

Fins al 14 de juliol
Campus triatló infantil
Vinaròs

Fins al 28 de juliol
Campus d’estiu GEPEC
Roquetes / Caro

AGENDA
ESPORTIVA

Després d’un partit d'anada a
Falset que va acabar amb
empat a un gol, el Jesús Catalò-
nia ho tenia tot de cara per
aconseguir l'esperat ascens a
Segona Catalana.
Amb un únic gol, el Cata va
aconseguir vèncer als del Prio-
rat en un partit marcat per les
emocions però poc vistós. 
L’encontre començava amb
nombroses ocasions per a l'e-
quip local que no s'acabaven de
materialitzar amb encert fins al
minut 41, moment el qual Cris-
tian Arasa arreplegava una pi-
lota de banda, aconseguia
desmarcar-se de la defensa del
Falset i en un xut creuat mar-
cava l'únic gol del partit que do-
naria l'ascens a l'equip verd.
Cap al final del partit, patiment
per l'empenta del Falset inten-
tant anar a la pròrroga en uns
minuts travats i de molta tensió
que van acabar amb nombro-
ses targetes grogues per a ju-
gadors de tots dos equips.
Amb el xiulit final, invasió de
camp, i celebració de l'ascens
per part dels jugadors i l'afi-
ció aplegada a l'estadi, també
del Masdenverge, equip que
pujava automàticament a ter-
cera. A.P. / J.B. / E.Z.

El ‘Cata’,
a segona

FUTBOL
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Primera victòria de Ragna Debats
en una prova de la Copa del Món:
l'Olympus Marathon de Grècia.
L'holandesa representant de la
Cameta Coixa de Miravet va fer
una gran cursa sense donar opció
a les seves rivals: va ser primera
en categoria femenina i dotzena a
la general completant l'exigent
recorregut amb pujada al món
Olimp en 5:18:20.
Aquesta 14a edició de l'Olympus
Marathon significava l'entrada de
la cursa al circuit de les Skyrun-
ner World Series. En total van
participar 1300 esportistes de 21
països diferents en una prova de
44 kilòmetres i més de 3000 me-
tres de desnivell.
En acabar la cursa Ragna es mos-
trava molt satisfeta per l'experièn-
cia d'aquesta cursa: “Estic molt
contenta i agraïda. Em vaig sentir
segura durant tota la cursa, però

no sabia com acabaria. Vaig fer una
bona pujada i les vistes des de dalt
de l'Olimp són meravelloses. La
baixada va ser molt llarga però les

cames van aguantar bé i vaig
poder córrer de pressa”.
El pròxim 8 de juliol participarà a
França a la High Trail Vanoise, i el

22 de juliol a la Dolomitas Skyrace
italiana. L'Agost estarà ocupada
amb una cursa a Noruega i la So-
lomom Ultra Pirineu. 

Albert Pascual
REDACCIÓ

CURSES PER MUNTANYA

Ragna Debats venç amb autoritat
l’Olympus Marathon grega

Ragna Debats a l’Olimp.  // FOTO: IANCORLESS.COM / SWS

ESPORTS 

Acabats els World Sport
Games, els participants
ebrencs a Riga fan una bona
valoració d'aquesta competi-
ció amateur i tornen orgullo-
sos amb els resultats
aconseguits, amb medalles
en atletisme i natació i bons
resultats en altres modalitats
com bàsquet o tenis taula.
Els esportistes Toni Jiménez
(atletisme), Eric Castell (nata-
ció) i Pol Garcia (bàsquet)
han valorat la seva experièn-
cia a Riga, tots ells amb bona
nota per a l'organització le-
tona, destacant l'experiència
amb esportistes d'altres paï-
sos però lamentant la falta de
promoció per augmentar la
presència de públic en les
competicions.
Eric Castell és un dels meda-
llistes catalans amb dos me-
dalles de plata en les
modalitats de natació de 200
metres esquena i 200 estils.
També la nedadora Carme
Valls tornava amb dos meda-
lles, la de plata en els 100 me-
tres esquena i la de bronze en
200 esquena. Finalment, en
atletisme, la medalla de
bronze en els 3.000 obstacles
ha estat per a Gerard Monte-
verde. També l'equip de bàs-
quet o els participants de
tennis taula han arribat a
avançats nivells de competi-
ció, quedant-se a les portes
de les semifinals. A.P.

Ebrencs a Riga
WSG 2017

L'augment de ciclistes acci-
dentats a les carreteres ha
fet reaccionar Claudio
Franco, membre de la
Penya Ciclista Baix Ebre,
s’ha implicat en la iniciativa
solidària "Somos Vidas"
que du a terme de manera
conjunta amb la fundació A
víctimas de tráfico, amb
l’objectiu de conscienciar
els usuaris de la carretera, a
tots, vianants, ciclistes, au-
tomobilistes, etc. sobre la
importància de reduir els
accidents de trànsit.
Per una major repercussió,
Claudio va participar a la
Powerade Non Stop Series
de Sant Sebastià a Barce-
lona fent la BTT en 28 hores
i passejant la polsera solidà-
ria que busca recaptar fons
per a les víctimes d’acci-
dents de trànsit. A.P. / S.A.

La causa
solidària de
Claudio Franco

CICLISME

Sant Jaume d’Enveja vol ins-
tal·lar un camp de regates de
rem albà amb l’objectiu d’a-
collir competicions a nivell
català i estatal i donar cober-
tura als clubs de rem de les
Terres de l’Ebre.

El regidor d’Esports de Sant
Jaume d’Enveja i president
del Club de Rem Delta, Joan
Bertomeu, ha explicat que el
tram del riu on es vol cons-
truir és idoni per aquest tipus
d’instal·lació esportiva.
En aquests moments l’Ajun-
tament de Sant Jaume d’En-
veja ja ha rebut les autorit-
zacions del Ministeri de Fo-

ment, de Capitania Marí-
tima, de Costes i del Parc
Natural del delta de l’Ebre i
compta amb el suport de les
federacions catalana i espan-
yol de rem. Pel que fa al su-
port del territori, Sant Jaume
ja ha rebut el recolzament
dels ajuntaments de Sant
Carles de la Ràpita i de Tor-
tosa.

Bertomeu també ha explicat
que els Jocs del Mediterrani
haguessin estat una bona
oportunitat per estrenar el
camp de regates, tot i que no
confien que estigui instal·lat
a temps.
L’Ajuntament preveu que el
cost del camp sigui aproxi-
madament d’1 milió i mig
d’euros. 

Sílvia Alarcón
SANT JAUME D’ENVEJA

REM

Sant Jaume d’Enveja vol fer
un camp de regates de rem
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J. F. Polo

J.F. Polo,  quan el 
moble esdevé art
Més de 40 anys de creació

Entendre el moble com una peça d’art.
Aquesta és la filosofia de l’empresa J.F.
Polo, situada a Santa Bàrbara i amb més
de 40 anys d’experiència.

J.F. Polo es diferencia de la resta de bo-
tigues de mobles convencionals. El prin-
cipal motiu recau en el fet que realitzen
tot el procés d’elaboració d’un moble:
començant pel disseny i la seva creació,
seguint per la seva fabricació i acabant
pel muntatge a l’espai final de la casa.
Tot això amb un treball conjunt amb el
client, per tal de plasmar la idea inicial
amb un moble fet a mida i del gust del
client final. 

Això permet que l’estil del moble sigui
totalment lliure i adaptable al que vol el
client. Tot i poder elaborar qualsevol
tipus d’espai, J.F. Polo està especialit-
zat amb mobles d’estil clàssic, anglès i
contemporani, oferint un catàleg variat
amb mobles de luxe, artesans, fets a
mida i peces úniques i exclusives. Però,
responent a la varietat d’estils que ac-
tualment ofereix el mercat, en els da-
rrers anys J.F. Polo ha treballat per
introduir nous dissenys i més actuals.
Per tant, qualsevol peça que el client
desitgi la pot aconseguir a J.F. Polo. 

A banda, J.F. Polo també ofereix als
clients la possibilitat de realitzar estudis
integrals d’interiorisme i decoració, que
permetin donar un equilibri al conjunt de
la llar amb mobles totalment personalit-
zats.

Per la seva feina ben feta, J.F. Polo ha
rebut importants reconeixements dintre
del sector mobiliari. El primer guardó va
ser el 1982 al Concurs Nacional de Dis-
seny de Mobles convocat per la Fira del
Moble de València. J.F.Polo també ha
exposat una de les seves taules a la sala
Jordi Alomar del Palau de la Generalitat.
Però un dels premis més especials el
van rebre l’any 2010 amb el diploma de
mestre artesà a José Fernández Polo, el
màxim guardó que la Generalitat atorga
als artesans, per la seva dedicació i es-
forç en el món de l’art. 

Maria José Fernández
Maria José Fernández és la gerent de J.F. Polo,
una empresa que compta amb més de 40
anys d’història. J.F. Polo va né  ixer de la mà del
seu pare, professor d’ebenisteria, qui va iniciar-
se en aquest món amb petits treballs d’encà-
rrec i l’any 1983 va decidir engegar un nou
projecte de vida i crear J.F. Polo. Amb el seu
esforç i el dels seus successors, l’empresa és
tot un referent en mobiliari a dia d’avui.

Santa Bàrbara

càpsulescomercials

J.F. Polo
C/Amposta núm.5 de Santa Bàrbara - 620 89 60 97
http://www.muebleartesanodelujo.com

J.F. Polo ofereix
peces úniques i 
exclusives als seus
clients amb 
disseny i fabricació
pròpia
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"Penso passar-me
tot l’estiu a la pis-
cina de Vinebre i
vull tirar-me pel
tobogan. Per des-
comptat que
també menjaré molts gelats!”

P
PETITS ARTISTES

L’ESTIU
LES ERES de Vinebre és l'escola encarregada aquest
any per fer l'especial vacances d'estiu dels nostres Pe-
tits Artistes. Què fan els xiquets i xiquetes de Vinebre
durant més de dos mesos de vacances? És època de
piscina i festa major, també de fer excursions a les
platges de la costa o a les muntanyes del Pirineu. Al-
guns van a visitar a familiars a grans ciutats i altres
dediquen el temps lliure al seu esport preferit.
Per descomptat tots hauran de dedicar uns minuts

cada dia per fer els deures. En aquesta edició fins i tot
coneixerem dos xiquetes que marxaran a uns campa-
ments per aprendre anglès!

“Hasnaa Chakthina
"Jo aniré al Marroc a passar l’agost de vacan-
ces. Aniré a veure la família i visitar el poble
però em sentiré com a casa perquè igualment
farà molta calor!"

“A les vacances
d’estiu aniré al
Pirineu amb la
família. Estarem
ben prop d’An-
dorra, al Pallars

on les temperatures són molt més
fresquetes que a Vinebre!”

2 PINZELLADES

Núria Porta

Loutfi Amlaf

“Durant les va-
cances se cele-
bra la Festa
Major de Vine-
bre. M’agrada
anar cada any a
tirar-me pel tobogan d’aigua!"

“A finals de juny
marxo de colò-
nies a Girona.
Més tard aniré a
entrenar vela al
mar i també

aniré de vacances a la platja amb
els meus pares."

Queralt Alonso

Hèctor Torné

“Jo aniré amb la
Lídia a l’English
Summer i a més,
l’últim dia ani-
rem a Port Aven-
tura i ens ho
passarem molt bé!”

“Aquestes va-
cances d’estiu
aniré a la piscina
on em divertiré
molt! Hi ha una
de gran i una

altra de petita. A Vinebre tenim de
tot per a tot el món!”

Abril De la Vega

Daniel Torres

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“El que més m’a-
grada de l’estiu
són les Festes
Majors de Vine-
bre on fan un
gran concert mu-
sical!”

Paula R. Cubells
“Aquest estiu
aniré per primer
cop a veure la fa-
mília que tinc a
Madrid on aniré
amb els meus co-
sins a la piscina!”

Edgar Delgado
“Jo aniré de va-
cances a l’Hospi-
talet de l’Infant.
Aniré a les rega-
tes de la Costa
Daurada i també
faré natació.”

Max Torné
“Aquestes vacan-
ces aniré a l’Hos-
pitalet de l’Infant,
aniré a la platja i
també a sopar als
restaurants del
poble amb la meva família.”

Jawad Gadari

"Jo a finals de juliol aniré a l'English Summer
de Poblet amb una amiga. Hi haurà moltes
coses: jocs, piscines i el més important, gent
amb qui parlar i aprendre anglès!"

Lídia Vila »

»

»
"Aquestes vacances d’estiu m’agradaria anar
a banyar-me a l’embarcador de Vinebre amb
els meus amics i amigues. Ens ho passarem
súper!"

Alba Porta
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P
PEDREGADA AL MONTSIÀ

8 MINUTS DE PEDREGADA van
ser suficients per danyar més de 500
hectàrees de cultiu a la comarca del
Montsià. La tempesta va tenir lloc el pas-
sat dissabte 3 de juny a la tarda i va
afectar finques d’ametllers, oliveres, cí-
trics i cereals, sobretot als municipis de
la Sénia, Godall i Ulldecona. Precisament
a la Miliana d’Ulldecona els pagesos
Tomàs Bertomeu i Teresa Serra són els

propietaris d’una finca de fruitals, que
va patir la virulència de la pedregada.
Bertomeu no recorda una pedregada
així al mes de juny. Serra va explicar que
aquesta pedregada ha ocasionat danys
que s’arrastraran tota la temporada, ja
que l’afectació en el cas dels fruits és
total. Unió de Pagesos ja va demanar
Agricultura indemnitzacions per als
afectats. S.A.PAGESIA

VI

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va inaugu-
rar el celler de Les Vinyes del
Convent, el nou celler d’Elies
Gil, un empresari i viticultor
que prové d’una família d’-
Horta de Sant Joan dedicada al
vi des de fa més de dos segles.
Puigdemont va poder visitar
les instal·lacions que comptem
amb una sala museu on s’ex-
posa tota la col·lecció d’estris
relacionats amb la viticultura
de diferents èpoques, per tal
de fer divulgació de la cultura

del vi. Al voltant del celler
també es van plantar diferents
vinyes que volen ressaltar cinc
tipus diferents de garnatxa:
blanca, negra, peluda, tintorera
i alta. Gil, que té altres empre-
ses dedicades al món de vi
com la Vinícola de Gandesa, va

afirmar que amb l’obertura del
celler d’Horta fa un home-
natge als seus avantpassats. 
Gil també va explicar que el
celler compta l’última tecnolo-
gia i que, per tal d’aconseguir
la major qualitat en el seus
vins, s’han plantant fins a cinc

vegades més de vinyes de les
que necessita el celler per tal
de fer una selecció acurada del
millor raïm.
Los Ceps de la Via Verda Blanc,
Los Ceps de la Via Verda
Negra, Els Costums Blanc, Els
Costums Negre i Mas de Soto-

rres, són els vins d’aquest ce-
ller terraltí. 

Obren el primer celler d’Horta
El viticultor Elies Gil inaugura a Horta de

Sant Joan el celler Les Vinyes del Convent
El president de la Generalitat va visitar les

instal·lacions, que incorporen una sala museu

Puigdemont, acompanyt de Gil, visita les instal·lacions del nou celler d’Horta de Sant Joan. // FOTO: M.V.

Cinta Bonet 
HORTA DE SANT JOAN

Un projecte
de la UB
estudia arròs
tolerant a la
salinitat 

C. Bonet
AMPOSTA

El projecte, de finançament
europeu, NEURICE ha co-
mençat a monitoritzar la sa-
linitat de quatre camps
salins del delta de l'Ebre per
fer assajos de camp amb
noves varietats d'arròs tole-
rants a la salinitat. Liderat
per la Universitat de Barce-
lona (UB), s'està obtenint la

llavor d'un centenar de lí-
nies d'arròs seleccionades
de milers de creuaments
entre arròs del Delta i les
varietats més tolerants a la
salinitat. La sembra de l'a-
rròs en sec, sense inundació,
retarda la presència de la
plaga del caragol maçana
però genera problemes de
salinitat, de la mateixa ma-
nera que ho fa la inundació
dels camps amb aigua del
mar. El gestor del projecte i
investigador de la UB, Xa-
vier Serrat, va explicar que
es vol aconseguir varietats
tolerants a la salinitat i que
no afectin a la producció. En
el projecte hi participen
centres de recerca de sis
països diferents. L’any vi-
nent es faran els primes as-
sajos en condicions d’alta i
baixa salinitat, i en camps
del Delta, Itàlia i França. 

INVESTIGACIÓ

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

S’està obtenint l
lavor d’un centenar
de línies d’arròs

L’any vinent es faran
els primers assajos

Gil assegura que es
farà una selecció
acurada del millor
raïm de les vinyes
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

25 ANYS DE LES MOLES
Un compte que arriba al principi i que és co-
mestible; una piruleta d’oli d’oliveres mil·le-
nàries d’Ulldecona amb sal del Delta, o el
cafè, copa i puro mostren el camí que Les
Moles i la seua gent han fet durant 25 anys. 25
anys reflectits a un menú que el xef i estrella
Michelin, Jeroni Castell, considera que ex-
pressa la filosofia i l’essència de Les Moles.
Castell assegura que cada plat té una història
al darrere i un simbolisme, com l’escrita amb

suquet mariner, que li recorda a la seva mare
quan li feia el plat de menut. Així, tots aquests
que s’atansen a les Moles descobriran la tra-
jectòria del restaurant a través del paladar. La
celebració dels 25 anys comença amb aquest
menú però continuarà amb un sopar concert
amb el grup musical Jarabe de Palo. A més,
Castell ha anunciat que a finals d’any publi-
caran un llibre amb les vivències d’aquests 25
anys del restaurant i un receptari.  M.G.

Ingredients

• 2 kg. de musclos
• 1 llima
• 5 porros tendres
• 1 got de vi blanc sec 
• 1 cullerada de mostassa 
• 1 cullerada de farina 
• 1/2 got d’oli d’oliva 
• 1 fulla de llorer
• 2 salses coentes
• sal i julivert

Musclos
amb salsa de vi

Elaboració

Netegeu bé els musclos.
En una cassola de fang,
poseu a escalfar l’oli i feu
un bon sofregit amb la fulla
de llorer, ben triturada, els
porros tallats a trossets, la
llima trossejada, la mos-
tassa, la cullerada de farina,
les salses coentes i el got de
vi. Remeneu-ho tot per mes-
clar els sabors, poseu la sal i
el julivert. Aboqueu els
musclos a la cassola i els
mescleu be ́ amb la salsa.
Quan comencen a obrir-se,
tapeu la cassola i traieu-los
del foc. Tingueu en compte
que la salsa ha de quedar
lleugerament espessa, mai
aigualida. Serviu-los amb
cassoletes de terra indivi-
duals.
Un plat de musclos aporta
les mateixes proteïnes que
un bistec de vedella.

LA CUINA DEL

DELTA

Gelat de torró

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

El gelat d'avui és el
gelat "estrella" a casa
nostra, el gelat de
torró. Ara, també us
ho dic, com més bo
sigui el torró de 
Xixona amb el que el
prepareu més bo surt
el gelat. Ho vam 
comprovar! 
Si no teniu geladora a
casa us recomano que
feu la inversió. Al
mercat hi ha de molt
assequibles i que us
faran un bon servei. 
Vinga, us l'explico! ”

“

• 500ml de llet • 200ml de nata (35%MG) • 50g de mel • 300g de torró de Xixona • 3 rovells d'ou 

INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ
1. Preparem un bol ample amb
glaçons de gel i aigua. L'utilitza-
rem per refredar ràpidament la
crema preparada. 
2. En un cassó posem a bullir la
nata, la mel i la llet. Quan co-
mença a borbollejar afegim el
torró desfet i ho deixem reposar
uns minuts. Tornem a posar al foc.
Removem fins que el torró està
desfet del tot (veureu que si el
torró és bo us quedaran trossets

d'ametlla). Apartem un moment
del foc. 
3. A banda, batem els 3 rovells
d'ou i els incorporem a la crema de
torró calenta sense deixar de reme-
nar. Tornem a porta a foc mig. Re-
movem sense parar fins que
veiem que la crema s'espesseix. 
4. Passem la crema per un "bany
fred" (introduïm el cassó en el bol
amb gel que hem preparat i remo-
vem de tant en tant per a que la
crema es refredi més ràpidament).

Reservem a la nevera dins un reci-
pient hermètic fins al dia següent. 
5. Introduïm la crema dins la gela-
dora i seguim les instruccions (la
meva, 30 minuts). 
6. Una vegada finalitzat el pro-
grama passem el gelat a un envàs
hermètic i ho posem al congela-
dor. 
7. Traiem el gelat del congelador
uns 10 minuts abans de servir-lo. 
Us asseguro que fer gelats a casa...
també enganxa!!! 
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L’Institut Català de la Salut
(ICS) ha iniciat una campanya
informativa per millorar l’ac-
cessibilitat dels pacients a    l’-
Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta i als centres d’atenció
primària (CAP) de les Terres de
l’Ebre. L’objectiu és evitar cues
i desplaçaments innecessaris, i
donar a conèixer les vies més
ràpides per fer tràmits i con-
sultes relacionades amb la
salut, tant a través d’internet
com del telèfon. La principal
novetat és la creació del correu
e l e c t r ò n i c
gerencia.ebre.ics@gencat.cat,
que permetrà realitzar diver-
ses gestions. El compromís de
l’ICS és respondre els usuaris
dins de les 24 hores següents.
“Ens poden demanar informa-
ció tant de l’hospital com del
CAP sobre intervencions qui-
rúrgiques, visites d’especialis-
tes o un justificant de visita”,
va dir la coordinadora de Ges-
tió Administrativa de Pacients
a les Terres de l’Ebre, Empar
Navasquillo.

Anul·lar les visites
La campanya també busca re-
marcar la importància
d’anul·lar la visita mèdica
quan algú no pot assistir-hi, ja
que ara el 10% dels pacients no
acudeixen a la seua cita amb el
metge.  Navasquillo va afegir
que l’altre objectiu és apropar
l’administració de la Salut a la
ciutadania, així com als ajunta-
ments i a les entitats. “És im-
portant que ens donin suport a
les campanyes per tal de tenir
el major ressó possible. Estem
intentant que arribi per correu
electrònic o presencialment als
centres, però els ajuntaments i
entitats socials tenen un con-
tacte molt proper a la ciutada-
nia. També voldríem participar
en activitats formatives”, va dir
Navasquillo.  
A banda, per ampliar l'acces-
sibilitat als serveis sanitaris i
potenciar la comunicació
d'una forma confidencial i se-
gura, Salut necessita que els
usuaris signin un document
que s’anomena e-consenti-
ment. D’aquesta manera, ac-
cepten rebre informació
sanitària i comunicacions per
via telefònica, per missatge de

text o per correu electrònic.
Navasquillo va dir que a l’Ebre
ja l’han signat el 62% dels
usuaris. “Estem molt contents
perquè és una iniciativa que
l’usuari ha rebut molt bé. Per
exemple, des de casa un pa-
cient es pot imprimir un pla de
medicació sense necessitat

d’anar a la consulta. És un
avenç”, va concloure Navas-
quillo. 

El vestíbul del CAP del Temple en una imatge d’arxiu . // FOTO: M.V.

S
S A L U T

NOU CENTRE D’ATENCIÓ INFANTIL
EL CENTRE DE Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç de la Ràpita
(CDIAP) de Sant Carles de la Ràpita
s’ha traslladat per oferir un millor ser-
vei als usuaris. Aquest centre ocuparà
ara unes dependències de l’edifici de
serveis mèdics situat al costat de l’au-
ditori municipal, entre els carrers Val
de Zafan, Rosselló i Arxiu de Siman-

cas. El centre, que gestiona la coope-
rativa d’atenció a les persones Suara,
atén a xiquets entre 0 i 6 anys que pa-
teixen algun trastorn de desenvolupa-
ment.  Amb aquest centre, la Ràpita
complementa l’equipament sanitari
que ja ofereix els servei de rehabilita-
ció i d’atenció a malalties neurodege-
neratives. C.B.

Campanya per millorar l’accessibilitat
als CAP i al Verge de la Cinta

GESTIÓ

La principal novetat és la creació del correu electrònic
gerencia.ebre.ics@gencat.cat, per respondre en 24 hores

L’objectiu és evitar cues i desplaçaments innecessaris, i
donar a conèixer vies ràpides per fer tràmits i consultes

Gustau Moreno
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

També es vol
apropar

l’administació de la
Salut al ciutadà



cop d’ull Juliol  2017 // 37

SALUT 

SEGURAMENT has sentit parlar dels seus
beneficis per a la pell, especialment per a les
cremades, però sabies que aquesta planta té
moltes altres aplicacions? Tot seguit anem a
veure algunes afeccions  habituals i com
podem curar-les amb àloe vera.

AFECCIONSde la pell èczemes, fongs: Fric-
cionar repetidament durant el dia les parts
sensibles amb gel de àloe vera pur. 

BUTLLOFA REBENTADA: Netejar i desin-
fectar acuradament la butllofa abans d’un-
tar-la amb gel d’àloe vera. Deixar-la respirar
uns moments a l’aire lliure abans de tapar-
la amb una gasa. 

BUTLLOFA formada: Rebentar-la amb una
agulla estèril (posada al foc) i omplir-la de
gel de àloe. Tapar-la amb una gasa.

CAIGUDAdel cabell: Fregar el cuir cabellut
amb una mescla de polpa fresca de àloe i de
vi blanc dolç, cada nit abans de ficar-se al llit.
Utilitzar un xampú de àloe. 

CASPA: Friccionar regularment el cuir cabe-
llut amb polpa d’àloe i rentar el cabell cada
dia amb xampú d’àloe. 

TALLS, ferides, cremades, rascades: Rentar
la ferida amb aigua i sabó abans d’untar-la

amb gel de àloe vera pur. Deixar que la fe-
rida respiri uns moments a l’aire. 

CURES de la boca: Per tractar el sagnat de
genives o de mucoses de la boca: fregar acu-
radament les genives amb un raspall tou i
una mescla de polpa d’àloe i mel. 

ESQUINÇOS, torcements, lumbagos, luxa-
cions, tendinitis: Col·locar primer una bossa
de gel sobre la zona adolorida. Després untar
la part inflada amb gel de àloe pur. Un truc
utilitzat pels esportistes consisteix a congelar
tota la fulla d’àloe i fregar acuradament la
part adolorida amb la gelatina de la fulla
congelada. 

ESQUERDES: Untar acuradament l’es-
querda tres vegades al dia amb gel de àloe
vera.

T’ANIMES a preparar un gel d’àloe vera?
Seguint aquests passos aconseguirem un
excel·lent gel d'àloe vera pur, que ens valdrà
per tractar tots els casos anteriorment trac-
tats. Ingredients: Oli (girasol, ametla, oliva),
suc de llima, fulles d’àloe vera, farina. Mate-
rials:  cullera, ganivet, espremedora, bate-
dora. Primerament, extrau el gel de les fulles,
aquest et servirà de mesura per posar des-
prés la mateixa quantitat de farina, oli i llima.
És a dir, a parts iguals. Per extraure el gel de

la fulla cal ajudar-se d’un ganivet. Llevem la
pell d’una cara de la fulla i les dents de la
vora. Queda la carn a soles, que podem aga-
far amb una cullera. Veuràs que és com un
gel, després la posarem en un got i, atenció!
aquest got serà la mesura per als altres in-
gredients. També podem extraure el gel ta-
llant la fulla en trossos de dos centímetres i
llevant-los la pell, o fent un tall transversal.
Una vegada tenim el got ple del gel d’àloe,
el posem en un recipient adequat per a la
batedora. A continuació omplim el mateix
got amb la farina, per mesurar-la, i la posem
al mateix recipient. El mateix got amb suc de
llima (que funciona com antioxidant i con-
servador de la crema) i l’afegim també junt
a la mateixa quantitat d’oli. Acte seguit ho
batem tot fins que quedi una crema homo-
gènia.

TOT SEGUIT, posem la crema d’àloe en un
pot, millor que no sigui transparent, per pre-
servar-la de la llum solar. Podeu aprofitar per
a reciclar algun pot de crema o un pot de
plàstic opac. Dissenyeu una etiqueta crida-
nera i bonica, i li poseu la data i la composi-
ció. Com que aquesta crema es manté
només d’una setmana a deu dies al frigorífic,
és millor no fer-ne molta. Però podeu fer-ne
tantes vegades com la necessiteu. Ja pots uti-
litzar-la! Sempre amb cura perquè és un
producte medicinal, a més de natural.

Coneixes l’àloe vera? 

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

TESI DOCTORAL

Dones amb parella, perfil dels
intents de suïcidi atesos a l’Ebre

SERVEIS SOCIALS

El Montsià se suma a 
l’aplicació Salut+Social

El Consell Comarcal del Mont-
sià ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS) per a la
implementació de l’aplicatiu
informàtic Salut+Social. Es
tracta d’una eina que permet la
comunicació àgil i fluïda entre
els serveis de salut i els serveis
socials que depenen dels ajun-
taments o dels consells comar-
cals, per tal de fer un millor
seguiment dels pacients. Du-
rant la signatura del conveni, la
presidenta del Consell Comar-
cal del Montsià, Carme Nava-
rro, va remarcar el benefici que

suposarà per a les persones.
Per la seua banda, el gerent te-
rritorial de l’ICS a les Terres de
l’Ebre, Carlos Tobar, va desta-
car la importància de la vessant
social en la salut d’un pacient.
De la mateixa manera, també
va posar de relleu que amb la
implementació de l’aplicatiu al
Montsià, es complementa el
seu desplegament al conjunt
de les Terres de l’Ebre. El pro-
jecte Salut + Social es va iniciar
a Amposta al 2014.  

C. Bonet
AMPOSTA

Els intents de suïcidi atesos
pels serveis d'urgències a les
Terres de l'Ebre són protago-
nitzats, en un 62,4% dels casos,
per dones majoritàriament ca-
sades o amb parella. Aquesta
és una de les conclusions a les
quals arriba la tesi doctoral de
Georgina Casanova, de la Fa-
cultat d'Infermeria del Cam-
pus Terres de l'Ebre de la URV.
Casanova ha investigat un
miler de casos per determinar

el perfil clínic i psicosocial de
les persones que han protago-
nitzat algun intent de suïcidi al
territori per desenvolupar un
programa de prevenció eficaç
d'aquestes conductes. En con-
cret, s’ha fet un anàlisi compa-
ratiu entre 498 individus que
han estat atesos a la unitat de
salut mental de la Fundació
Pere Mata al territori per un
intent de suïcidi, i 502 que hi
ha acudit per altres motius.
Així, l’estudi recull que les
persones que han acudit per
un intent de suïcidi al centre
són un 62,4% dones, mentre
que en l’altre grup la xifra és

només d’un 47%. L'estudi
també constata que en el cas
de les persones que havien in-
tentat treure's la vida, un
35,1% no tenien feina i un 33%
patien dificultats econòmi-
ques. També és significatiu
que només un 28% dels casos
atesos per intent de suïcidi ha-
vien tingut ingressos psiquià-
trics previs. Casanova insisteix
que cal establir estratègies
d’intervenció que tinguin en
compte la perspectiva de gè-
nere. La tesi és el primer es-
tudi sobre aquest problema
que s'efectua a les Terres de
l'Ebre.  

Cinta Bonet
TORTOSA

Georgina Casanova, al centre de la imatge amb jersei blanc, el dia de la lectura de la tesi. // FOTO: URV.

La signatura del conveni, al Consell Comarcal. // FOTO: URV.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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DIÒCESI DE TORTOSA

D I V ER S

D
PREMIS al cinema turístic

L’ESPOT TELEVISIU “Gracias Tie-
rra” de l’agència de publicitat DEC
BBDO i el documental “Mountaineering
to Yushan” van ser els grans triomfa-
dors de la primera edició del festival te-
rres Catalunya-International Eco &
Tourism Film Festival, celebrat a Tortosa.
El director del certamen, Santi Valldepé-
rez, va valorar molt positivament

aquesta primera edició d’un festival in-
ternacional especialitzat en turisme,
únic a Catalunya i a l’Estat.  “Mountai-
neering to Yushan” del director taiwa-
nès Seanwen Yang, és un documental
filmat al Parc Nacional de Taroko, a Tai-
wan, mostra el punt de vista d’un guia
de muntanya aborigen sobre les activi-
tats que s’hi poden fer.  M.G.

Càritas Diocesana de Tortosa ha
presentat la memòria del 2016 on les
xifres continuen mostrant que la si-
tuació de crisi econòmica encara no
s'ha superat. Durant l'any passat,
Càritas ha atès 3.648 famílies que re-
presenten 10.720 persones, una sei-
xantena menys que l'any anterior.
D'aquestes, 350 famílies són noves
incorporacions d'aquest 2016, un
gruix que representa el 10% de les
atencions de l'entitat. Malgrat tot,
més de la meitat de les persones que
necessiten de l'assistència de Càritas
són famílies que reclamen l'ajut des
de fa més de tres anys. El secretari
general de Càritas, Agustí Adell, va
afirmar que el gran problema és
aquesta cronificació de la necessitat.
De les noves famílies que han recla-
mat l'ajuda de Càritas durant el da-
rrer any, el perfil és el d'una persona
amb fills a càrrec i que no té feina o
amb un sou que no li permet arribar
a fi de mes. El 52% d'aquests ciuta-
dans són de nacionalitat espanyola,

i el 56% són dones. A més, un 80%
tenen estudis de primària o infe-
riors, un 13% amb estudis de secun-
dària, un 5% amb estudis de
Formació Professional, i un 2% amb
estudis universitaris. 
El pressupost total de Càritas durant
el 2016 va ser de 2,3 MEUR, dels
quals només un 9,6% provenen de
subvencions. D'aquests, el 76% del
volum d'activitat, 1,8 MEUR, ha estat
orientada a cobrir primeres neces-
sitats a través dels sis projectes de
caràcter assistencial. Una altra part,
244.000 euros, un 10% del pressu-
post, s'han dedicat a projectes de
promoció i empoderament com l'a-
collida i l'acompanyament persona-
litzat, la promoció i capacitació per
al món laboral, promoció de la famí-
lia, infància, gent gran, entre altres.
El Bisbe de Tortosa, Enrique Bena-
vent, va destacar que la tercera part
dels diners del Bisbat es destinen a
Càritas. També va remarcar el vo-
luntariat que permet tirar endavant
Càritas, així com el fet que enguany
s'hagi inaugurat la nova seu de l'en-
titat, ubicada al Palau Episcopal de
Tortosa.  

Cinta Bonet
TORTOSA

350 noves famílies reben ajuda de Càritas 

TECNOLOGIA

La nova tecnologia 4’5G,
ja disponible gràcies a Vodafone

per Jaume Querol

Vodafone España és la primera operadora en anun-
ciar al nostre territori la posada en marxa de la nova
tecnologia de connexió per a mòbils 4’5G. Sens
dubte, aquest fet constitueix un primer pas tecno-
lògic vital, per al que esdevindrà en el proper futur
en el nou estàndar 5G, actualment en fase final de
desenvolupament i que és també conegut com
“l’internet de les coses”.
El 4’5G combina les funcions actuals 4G amb
Massive MIMO, tecnologia que ja va ser provada a
l’entorn real en el passat Mobile World
Congress de Barcelona i que fa possible multiplicar
la velocitat i les connexions actuals sense la neces-
sitat d’ocupar nous espectres de freqüència.
Però, quines millores ens aporta? És cert que el 4G
actual, sota les condicions de cobertura adients, ja
ens permet molt bones velocitats de 100-150Mbps,
si bé és cert que en aquestes dades també influei-
xen els serveis de l’operador i la qualitat del senyal.
El 4’5G de Vodafone promet velocitats de fins a 700
Mbps de descàrrega i fins a 150 Mbps de pujada,

cosa realment excepcional, arribant a superar les
actuals connexions de fibra. Aquesta tecnologia
Massive MIMO també permet gestionar amb molta
més eficiència grans concentracions de connexions,
fet molt interessant quan ens trobem esdeveni-
ments massius amb molts usuaris (concerts, actes
esportius, zones turístiques, etc).
De moment, com sol passar quan apareix una nova
tecnologia de connexió, la disponibilitat del 4’5G de
Vodafone serà força limitada. Però és important que
la primera connexió ja estigui en funcionament al
centre de Madrid i en breu s’anirà fent el desplega-
ment a altres capitals com Barcelona, València, Mà-
laga, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, A Coruña,
Salamanca, i més, segons la demanda.
Un dels altres inconvenients del 4’5G seran els ma-
teixos dispositius, ja que molt pocs telèfons són
compatibles amb aquesta tecnologia. Per fer-nos
una idea, una petita llista d’alguns models actuals
seria la següent:
iPhone 6 (o superior), Samsung Galaxy S6 (o supe-

rior) , Huawei P8 i P9, Sony Xperia Z5 i X, HTC 10,
LG G4 (i superior), Nexus 5 i algun més.
Per últim, assenyalar que per accedir a aquesta
nova tecnologia no serà necessari efectuar cap
canvi en la configuració dels nostres dispositius, ja
que si disposem d’una SIM d’última generació, la
connexió es farà totalment automàtica quan la
xarxa estigui disponible.

El Bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, i el director de Càritas Tortosa, Agustí Castell.  // FOTO: AJ. TORTOSA
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08.00 Calaix de sastre
08.30 Anem de festa
09.30 La RDP
Segona part del recull de
les rodes de premsa de la
setmana, emeses íntegra-
ment.
12.00 Repetició de les
festes d’estiu del teu
poble i agenda cultural

13.00 Petits artistes

13.30 Recull de notícies
15.30 Documentals

16.00 Repetició de les
festes d’estiu del teu
poble i agenda cultural

17.30 Ple municipal de
Tortosa / Anem de festa

20.30 Recull de notícies
22.00 Anem de festa

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

L'organització de la Festa del
Renaixement de Tortosa està
intensificant els preparatius
perquè del 20 al 23 de juliol
tot estigui a punt per la 22a
edició. Des de fa unes setma-
nes ja es poden adquirir les
entrades pels espectacles de
pagament que organitza l'A-
juntament i a partir de l'1 de
juliol també es podran com-
prar per aquells produïts per
entitats que col·laboren en la
Festa. En total són deu es-
pectacles de pagament, un
d'ells, reclamat pel visitant i
que en l'edició passada no va
participar, com és la dansa
del Dervitx amb la compan-
yia Tornals. El regidor de
Festes de Tortosa, Domingo
Tomàs, va avançar que en-
guany com a novetat es
podrà veure també un tor-
neig cavalleresc a les Avan-
çades de Sant Joan. Quant als
espectacles, a més del caba-
ret de “Les Dragons du
Comyr”, la Dansa del Dervitx
o el torneig de cavallers de la

Confraria de Sant Jordi,
comptaran novament amb el
clàssic “La Taverna d'En-
rico”, que repeteix ubicació a
la plaça Menahen Ben Saruq.
L'escola municipal de teatre
presenta enguany “El Merca-

der de Venècia”, que s'em-
plaça al pati del Palau Epis-
copal, “Les llegendes de la
Cucafera”, i “Els mals d'a-
mor de Pantalone” a la cripta
de la Reparació. El cor La Bi-
nota presenta “La pazzia se-

nile", al pati del convent de
la Puríssima”, el cor Flumine
produeix “La cantina canto-
rum” al Casal Tortosí, i Pro-
duccions La Jueva presenta
“Els amagats”, també al
Casal Tortosí.

Pel que fa a la imatge de la
Festa d’enguany, la dissenya-
dora i il·lustradora tortosina
Marta Viladrich ha ideat com
una composició de fotogra-
fies que recreen el matí,
tarda i nit de la Festa. El re-
gidor de Festes va explicar
que la imatge de la Festa és
un homenatge als anteriors
cartells i una proposta que
pretén explicar com la Festa
del Renaixement s'adapta a
les necessitats de tothom. La
Taverna d'Enrico, els aban-
derats, la gastronomia local,
les famílies nobles, els perso-
natges fantàstics i l'exotisme
que impregna Tortosa durant
aquests dies protagonitzen el
cartell. A més, a partir d’a-
quest 1 de juliol es pot con-
sultar la nova pàgina web
festadelrenaixement.cat,que
millora continguts i usabili-
tat, fent-la adaptable a tot
tipus de dispositius mòbils. 

DIVERS 
RECREACIÓ HISTÒRICA

La Festa del Renaixement inclou un torneig
cavalleresc i recupera la dansa del Dervitx
Cinta Bonet
TORTOSA

El regidor de Festes, Domingo Tomàs, i l’autor del cartell, Marta Viladrich.  // FOTO: M. VELÁZQUEZ.
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08.00 Calaix de Sastre
08.30 Anem de festa
09.30 Què fem?
10.00 Recull de notícies
10.30 Anem de festa
L'espai on gaudirem de les
festes majors de cada
poble.
12.30 Petits Artistes
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
Tota l’agenda actualit-
zada d’aquest estiu per-
què sàpigues què fer.
15.30 Anem de festa
16.30 Tens un racó dalt
del món
17.00 Anem de festa
18.30 Fet aquí
19.00 Anem de festa
20.00 Calaix de Sastre
20.30 L’informatiu
21.00 Documentals
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
22.30 Anem de festa
00.00 L’informatiu

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Anem de festa
09.00 L’informatiu
09.30 Què fem?
10.00 L’informatiu
10.30 Anem de festa
12.30 Fet Aquí
Un espai per a la cultura i
la societat de les Terres de
l’Ebre, amb la veu de la
gent d’aquí.
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
15.30 Documentals
15.45 Anem de festa
17.00 Fet aquí
Albert Pascual et mostra la
cultura de les nostres te-
rres i els seus productes
més característics.
17.30 Anem de festa
18.30 Plens
20.00 Tens un racó dalt
del món
20.30 L’informatiu
21.00 Què fem?
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
22.30 Anem de festa
00.00 L’informatiu

08.00 Anem de festa
09.00 L’informatiu
09.30 Què fem?
10.00 L’informatiu
10.30 Anem de festa
12.30 Calaix de Sastre
Nova entrega del pro-
grama infantil i juvenil,
conduït per Joan Iniesta i
amb el pallasso Muniatto.
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
Tota l’agenda actualitzada
d’aquest estiu perquè sà-
pigues què fer.
15.30 Anem de festa
16.30 Petits artistes
17.00 Tens un racó dalt
del món
17.30 Anem de festa
18.30 Calaix de sastre
19.00 Anem de festa
20.00 Fet Aquí
20.30 L’informatiu
21.00 Què fem?
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
22.30 Anem de festa
00.00 L’informatiu

08.00 Anem de festa
09.00 L’informatiu
09.30 Què fem?
10.00 L’informatiu
10.30 Anem de festa
12.30 Tens un racó dalt
del món
Espai dedicat a la litera-
tura, amb converses amb
gent de les lletres,  amb
jocs literaris, amb lectures
de fragments i amb moltes
coses més.
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
15.30 Anem de festa
16.30 Petits Artistes
17.00 Calaix de Sastre
17.30 Anem de festa
18.30 Tens un racó dalt
del món
19.00 Anem de festa
20.00 Fet aquí
20.30 L’informatiu
21.00 Què fem?
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
22.30 Anem de festa
23.30 Ple / Anem de
festa

PROGRAMACIÓ DE CANAL 21 EBRE La televisió d’aquí, feta aquí.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Anem de festa
L'espai on gaurirem de les
festes majors de cada
poble.
09.00 L’informatiu
09.30 Què fem?
10.00 L’informatiu
10.30 Anem de festa
12.30 Fet aquí
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
15.30 Anem de festa
17.00 Fet aquí
17.30 Anem de festa
18.30 Tens un racó dalt
del món
19.00 Anem de festa
20.00 Petits artistes
20.30 L’informatiu
21.00 Què fem?
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
Tota l’agenda actualitzada
d’aquest estiu perquè sàpi-
gues què fer.
22.30 Anem de festa
00.00 L’informatiu

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 Repetició de les
festes d’estiu del teu
poble i agenda cultural

13.00 Fet Aquí

13.30 Recull de notícies
Les principals notícies de la
setmana, per posar-te al
dia de l’actualitat ebrenca.

15.30 Documentals

16.00 Ple municipal de
Batea / Anem de festa

18.30 Repetició de les
festes d’estiu del teu
poble i agenda cultural

20.30 Recull de notícies

22.00 Anem de festa

00.00 Recull de notícies
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La PDE avisa el 
govern català que no
cedirà a les pressions

La Generalitat crea la
Taula de Mobilitat, que
deixa fora Trens Dignes
i sindicats

Bel assegura que el
pont de l’Estat estarà
del tot acabat per a les
festes de la Cinta

Sandra Zaragoza 
relleva Ramon Brull i 
es converteix en la 
primera alcaldessa 
de Camarles

Jabil obre un centre
d’innovació a l’Aldea i
amplia a Tortosa

Sant Jaume d’Enveja
vol obrir la finca del
Violí al turisme 

Horta vol aigua del
reg de la Terra Alta per
garantir l’abastament a
les granges i masos de
la població

La Festa del 
Renaixement inclou un
torneig cavalleresc i 
recupera el Dervitx
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