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L’alcalde de Batea
planteja marxar a
l’Aragó per 
pressionar el Govern

Puigdemont
inaugura 
l’edifici de les
delegacions
El nou edifici de la Generalitat, 
construït al cor del nucli antic 
de Tortosa, ja és una realitat després
de més de set anys d’obres. 
Concentra delegacions i unifica els
serveis a la ciutadania.

La Taula de Mobilitat naix amb crítiques de Trens Dignes, alcaldes i veïns #p8
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P ELS PARCS RECUPEN L’EDUCACIÓ AMBIENTAL
ELS PARCS NATURALS de les Te-
rres de l’Ebre han recuperat, després de
sis anys de retallades, el programa
d’activitats lúdiques i educatives adre-
çades a escoles, instituts, entitats i po-
blació local. A més, han reforçat els
serveis d’informació al visitant. En con-
cret, el Parc Natural dels Ports i el Parc
Natural del Delta de l’Ebre invertiran

284.000 euros anuals en millorar la in-
formació al visitant i en l’organització
de més de mig miler d’activitats educa-
tives i interpretatives cada any. D’una
banda, el nou programa local d’educa-
ció ambiental dissenyat al Parc Natural
del Delta de l’Ebre inclou més de 260
activitats d’un dia i de mitja jornada. A
més, durant tot l’any s’amplien els ho-

raris dels centres d’informació Ecomu-
seu i Casa de Fusta. D’altra banda, al
Parc Natural dels Ports l’oferta d’activi-
tats d’educació ambiental comprèn
més de 265 accions cada any, de dia
complet i de mig dia, que inclouen ac-
tivitats a l’aula, sortides a la natura, ta-
llers, senderisme interpretatiu, sortides
temàtiques, xerrades i jocs. G.M.PORTADA

160 persones
treballen ja 
al nou edifici

En les darreres setmanes, el
nou edifici de la Generalitat
a les Terres de l’Ebre ha anat
incorporant, de manera gra-
dual, els diferents departa-
ments i serveis. Es tracta d’un
edifici de 4.354 metres qua-
drats que ha suposat una in-
versió de 14,8 milions
d’euros. La seu acull tots els
departaments de la Genera-
litat que fins ara estaven en
règim de lloguer, a més de
serveis com l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (OAC), que
concentra els serveis d’aten-
ció a la ciutadania que fins
ara prestaven de manera se-
parada els serveis territorials
dels diferents departaments.
Això ha de facilitar i agilitzar
els tràmits administratius
que han de fer els ciutadans.
A partir d’ara també acull,
entre d’altres, l’Institut per al
Desenvolupament de les Co-
marques de l’Ebre (IDECE),
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya o l’Agèn-
cia Catalana del Consum. 
Segons la Generalitat,
aquesta concentració de ser-
veis també ha suposat la cre-
ació de 27 llocs de treball
nous. En total, 160 persones
treballen al nou edifici, que
també ha suposat la creació
d’una nova plaça al cor del
nucli antic de Tortosa, dedi-
cada al poeta Gerard Vergés.
En paral·lel també s’ha rees-
tructurat el Palau Albària,
que acull la Delegació del
Govern de la Generalitat a
les Terres de l’Ebre, i els de-
partaments de Vicepresidèn-
cia, d’Interior i de Gover-
nació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge. 

Carles Puigdemont va inaugurar
el 21 de juliol el nou edifici de la
Generalitat a les Terres de l’Ebre,
que el govern ha construït al ca-
rrer Montcada de Tortosa. L’edi-
fici de les delegacions ha suposat
una inversió de més de 14 mi-
lions d’euros, però les obres
s’han allargat durant més de set
anys pels problemes financers
de la Generalitat. La inauguració
va convertir-se en un esdeveni-
ment de ciutat i de territori, amb
una gran representació política,
social i ciutadana de Tortosa i de
la resta de les Terres de l’Ebre.
Puigdemont va destacar que el
nou edifici “busca la màxima efi-
ciència en centralitzar serveis i,
alhora, descentralitzar poder”.
Segons el president, el nou edi-
fici aconsegueix “apropar al
màxim l’administració als ciuta-
dans i als seus ajuntaments, per-
què les decisions més rellevants
es puguin prendre aquí”.
L’edifici, dissenyat per l’arqui-
tecta Carme Pinós, aplega en un
únic espai la majoria dels serveis
territorials de la Generalitat. Una
concentració que permetrà estal-
viar uns 579.000 euros anuals. El
president es va mostrar conven-
çut que el model, que segueix el

que es va posar en marxa a Gi-
rona el 2010, repetirà el mateix
èxit i permetrà un important “es-
talvi de lloguers i de despeses de
funcionament, perquè se simpli-
fiquen, se centralitzen i són més
eficients”. Puigdemont va desta-
dar també que es tracta d’un
equipament “modèlic”, perquè
s’ha pensat perquè puga “oferir

un servei eficient, eficaç i mo-
dern, que permeti que el repte
l’aproximació entre ciutadania i
administració sigui molt millor, i
es reforci amb uns equipaments
que estan a l’alçada de la dignitat
amb què un país ha de poder
tractar els seus ciutadans”. 
Durant la inauguració, Puigde-
mont va estar acompanyat pel vi-

cepresident del Govern, Oriol
Junqueras; pel delegat de la Ge-
neralitat, Xavier Pallarès, i per
l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel. 
El nou edifici de la Generalitat
era operatiu des de la setmana
anterior a la inauguració, i fa uns
anys ja va entrar en funciona-
ment el pàrquing subterrani del
carrer Montcada. 

La ‘seu de seus’ ja funciona
LA GENERALITAT A LES TERRES DE L’EBRE

La concentració de serveis territorials permetrà que 
el govern estalvie uns 579.000 euros anuals en lloguers

Gustau Moreno 
TORTOSA

Un moment de la inauguració del nou edifici de les delegacions. // FOTO: ACN.

El president de la Generalitat inaugura el nou edifici
de les delegacions a Tortosa, que ha costat 14,8 milions



3Agost  2017 // cop d’ull

PORTADA
LA GENERALITAT A LES TERRES DE L’EBRE

La inauguració del nou edidifi
de les delegacions, després de
més de set anys d’obres, tot i
que el projecte té més d’una dè-
cada, va ser també l’escenari
perfecte per reivindicar l’acció
del govern de Junts pel Sí a les
Terres de l’Ebre, més enllà del
dia a dia del procés. El mateix
Carles Puigdemont va voler
posar en valor les inversions de
la Generalitat en un context de
"gran hostilitat i "deslleialtat
per part de les administracions
de l'Estat" espanyol. “És molt
important: és l'avançada de la
manera que tenim d'entendre
la modernitat al segle XXI, en
l'era de les telecomunicacions i
la globalització, de com ens
hem de governar", va voler re-
marcar Puigdemont, tot expli-
cant la fórmula que ha de
permetre dotar els diferents te-
rritoris de capacitat pròpia de
decisió: "Ho hem de fer així:
amb una xarxa cada cop més
densa de nodes administratius
que aproximin administració,
capacitat de decisió al territori,
per empoderar-lo, per portar-li
també aquesta capacitat que
reivindiquem tots de poder de-
cidir", va assenyalar.
Puigdemont també va recordar
el caràcter "modèlic" i "disrup-
tiu" de l'obra, i va comparar el
nou edifici de les delegacions
amb les noves estacions de Fe-
rrocarrils de la Generalitat que
el dia anterior havia inaugurat a
Sabadell, pel "canvi profund"
que generen dins de la comuni-
tat en la qual presten el servei,
en termes socials, urbanístics i
econòmics. El que no va dir
Puigdemont és que els nous

serveis ferroviaris de Sabadell,
que han arribat amb cinc anys
de retard, han suposat una in-
versió total de 430 milions d’eu-
ros. L’edifici de les delegacions,
14,8.
L'acte de Tortosa va comptar
amb la presència de nombrosos
alcaldes, regidors, represen-
tants de partits i d'entitats de
les Terres de l'Ebre. Davant de
tots ells, l'alcalde de Tortosa, Fe-
rran Bel, va voler defensar la so-
vint qüestionada tasca
inversora del Govern, en matè-
ria d'equipaments i infraestruc-
tures, a les Terres de l'Ebre. En

aquest sentit, Bel va assegurar
que malgrat els esforços en el
procés per decidir el futur polí-
tic de Catalunya, la Generalitat
no ha oblidat les inversions per
"millorar la qualitat de vida
dels ciutadans". 
Així, el nou edifici de la Gene-
ralitat o el nou palau de Justícia
que ja ha començat a construir-
se al carrer de la Mercè van ser
alguns dels exemples que Bel
va citar. "Vull desmentir que
només hem estat pel procés",
va assegurar Bel, tot recordant
que la seu de les delegacions
s'ha executat en un moment de

"crisi econòmica i ofegament de
les finances de la Generalitat".
“Avui, un altre dia treballant pel
procés. Pel procés de tenir una
administració millor (Tortosa) i
una sanitat millor”, va escriure
Puigdemont més tard al seu
Twitter, amb dues fotos de la in-
auguració de l’edifici de les de-
legacions i del nou CAP de
Roquetes. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Carles Puigdemont, acompanyat per Oriol Junqueras i el delegat Xavier Pallarès.  // FOTO: GENERALITAT.

Hi ha govern més enllà del procés
Puigdemont i Bel coincideixen a reivindicar

l’acció de la Generalitat a Tortosa i a l’Ebre
El president compara el nou edifici 

amb les tres estacions noves de Sabadell

“Em pensava
que em rebríeu
vestits de 
Renaixement”

LA CRÒNICA

En un carrer Montcada
guarnit perquè Tortosa cele-
brava la Festa del Renaixe-
ment, tothom esperava
l’arribada del cotxe oficial
de Puigdemont. Un retard
d’uns pocs minuts, que res
tenien a veure amb els més
de set anys que han trigat en
acabar-se unes obres que
van començar al febrer del
2010, i que només havien de
durar 18 mesos per al pàr-
quing i 30 mesos més per a
l’edifici. Més de set anys
després, ja havia arribat el
dia. Ferran Bel, el mateix al-
calde que aleshores posava
la primera pedra amb el vi-
cepresident Carod-Rovira,
ara compartia confidències
amb Oriol Junqueras. Els se-
guia, molt atenta, la regidora
d’Urbanisme i diputada del
PDeCAT, Meritxel Roigé,
una mica acalorada i fent
servir el ventall en un dia
que Tortosa s’havia desper-
tat amb núvols però amb
una xafogor inevitable. 
Va arribar el cotxe presiden-
cial i també les salutacions
de rigor. Puigdemont els va
comentar que es pensava
que l’alcalde i la resta del
seguici el rebrien vestits d’è-
poca, amb la roba del Renai-
xement. Després d’una breu
visita al Palau Abària, on el
president va saludar els tre-
balladors de la Generalitat,
Puigdemont i la resta d’au-
toritats van entrar a prendre
un cafè en un nou local que
s’ha obert just davant del
nou edifici de les delega-
cions. L’arribada de Puigde-
mont va sorprendre la
clientela de la cafeteria-res-
taurant. En sortir, Puigde-
mont i companyia van fer-se
una foto amb els propietaris
del local, que curiosament
es diu La Vegueria. 
Tot seguit, Puigdemont va
cap al nou edifici de les de-
legacions, on també va salu-
dar el personal de la casa.
Una altra de les imatges de
la jornada es va produir
aquí, quan van obsequair el
president de la Generalitat
amb el joc de taula de les Te-
rres de l’Ebre. Després de la
inauguració, també una
mica passada per aigua,
Puigdemont no va parar de
fer-se fotografies amb al-
guns assistents a l’acte. L’al-
calde Ferran Bel, amb el
mòbil, va haver de fer de fo-
tògraf improvisat.  G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 
POLÍTICA

L'alcalde de Tortosa i diputat al
Congrés pel PDeCAT, Ferran
Bel, va assegurar que l'Ajunta-
ment que encapçala farà tot el
possible perquè el proper 1
d'octubre es puga votar "amb
normalitat". En una entrevista
concedida a l'Agència Catalana
de Notícies (ACN), Bel va lloar
la tasca feta per l’exconseller
Jordi Baiget i la seua "fidelitat"
al procés. Bel va ser un dels
molts que va agrair, a través del
seu compte de Twitter, la tasca
feta pel conseller Jordi Baiget
quan es va conèixer el seu ces-
sament. L’alcalde de Tortosa sap
que va ser una decisió que el
president Carles Puigdemont
va prendre amb "molt dolor i
neguit", i va afegir-hi que se
sent molest davant les crítiques
"alegres i banals" que alguns
han fet sobre l'exconseller. "Va
ser el secretari del Govern que
va signar el 9-N i entenc que el
reivindiqui, jo també el reivin-
dico, i crec que no és una cosa
de la que podem prescindir", va
assenyalar Bel.
De fet, l'alcalde de Tortosa va
assegurar que ell també té
“dubtes” sobre l'1-O, i que de la
mateixa manera està preocupat
per situacions que es poden
produir en l'àmbit personal o
familiar; però que això "no treu
un centímetre" de la seua "de-
terminació" per tirar endavant
l'1-O amb èxit. "Qui digui que
no li preocupa o és un incons-
cient o està enganyant, i no és el
cas del senyor Baiget. Jo també
tinc dubtes però li asseguro que
tant de bo tots els alcaldes del
país tinguessin la determinació
que tinc jo en possibilitar el

vot", va manifestar. Sobre la
tasca del PDeCAT al Congrés,
Bel va reivindicar-la i va reco-
nèixer estar "esgotat" pel fet
que el seu posicionament res-
pecte algunes propostes que es
debaten a Madrid són objecte
de "controvèrsia" constant. 

Suport dels alcaldes
Precisament, uns 500 alcaldes
van participar en l’acte celebrat
al paraninf de la Universitat de
Barcelona per exhibir la unitat
del món local sobiranista en
favor de l’1-O. Per boca de nou
alcaldes i dels presidents de
l'Associació Catalana de Muni-
cipis (ACM) i de l'Associació de
Municipis per la Independència
(AMI), els batlles van garantir el
seu compromís amb l'organit-
zació de l'1-O, malgrat les ame-

naces de l'Estat. És el cas de l’al-
calde de Tivissa, Jordi Jardí, del
PDeCAT, però també de l’al-
calde de l’Ametlla de Mar, Jordi
Gaseni, d’ERC.

Campanya per la República
D’altra banda, el parc del Garbí
de la Ràpita va acollir el 9 de ju-
liol l'acte ‘Construir una nova
República’. Sí’, que forma part
de la precampanya d’ERC pel
referèndum. Els republicans
van explicar per què és impor-
tant anar a votar l’1 d’octubre,
tant si es fa pel sí com pel no. El
secretari d’Hisenda, Lluís Sal-
vadó, va destacar que a les
urnes no es parlarà d’indepen-
dència, sinó de democràcia. 
Salvadó va explicar amb xifres
la viabilitat d’una futura Repú-
blica Catalana. Segons va dir, el

govern català podria disposar
de 60.000 milions d’euros per a
les prestacions dels ciutadans,
uns diners que surten dels
75.000 milions d’euros que ara
els catalans aporten a l’Estat es-
panyol en forma de tributs. Per
la seua banda, l’alcalde de la
Ràpita, el també republicà Josep
Caparrós, va garantir als seus
ciutadans que l ‘1 d’octubre po-
dran anar a votar als quatre
col·legis habituals de la pobla-
ció. Per a Caparrós, són els ajun-
taments els que han de garantir
el dret a vot dels ciutadans. 
A l’acte també va assistir-hi la
diputada d’Esquerra al Con-
grés, Ester Capella, que va cri-
dar a la participació ciutadana
per fer possible el sí i la procla-
mació de la República després
de l’1 d’octubre. 

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

Una imatge de l’acte d’ERC al parc del Garbí de la Ràpita.  // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.

Dubtes i determinació amb l’1-O
Bel assegura que farà el possible per posar les

urnes, tot i que admet neguits pel referèndum   
ERC inicia a la Ràpita la precampanya 

per demanar el ‘Sí’ a la República

Ruiz (PSC) diu a
Tortosa que cal
una reforma de
la Constitució

L’alcalde de Viladecans i se-
cretari d’Indústria, Comerç i
Turisme del PSOE, Carles
Ruiz, va visitar la Festa del
Renaixement per primera
vegada, convidat pel PSC de
Tortosa. Ruiz va assegurar
que les Terres de l’Ebre són
un territori amb moltes pos-
sibilitats, però que li manca
inversió per créixer. Ruiz
també va voler deixar clar el
seu punt de vista pel que fa
a la relació actual entre Ca-
talunya i l’Estat espanyol,
amb l’1-O com a teló de
fons. Així, Ruiz els va acusar
de “jugar a fet i amagar” i
els va demanar que se solu-
cionen els problemes dels
catalans. Segons Ruiz, són
els ciutadans els que en sur-
ten perjudicats. El socialista
va indicar que el seu partit
és l’alternativa i va assegu-
rar que afrontarien la situa-
ció amb diàleg i una reforma
de la Constitució.  M.G.

POLÍTICA

Els socialistes
Roig i Miró,
presidents 
comarcals 

El socialista Enric Roig ha
pres el relleu del republicà
Dani Andreu com a presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre. Roig, porta-
veu del PSC a Tortosa i fins
ara vicepresident de l’ens
comarcal, va refermar el
pacte d’esquerres i va desta-
car els reptes que se li pre-
senten. Sobretot, per
treballar per la gent de la co-
marca en polítiques socials.
Per la seua banda, el també
socialista Francesc Miró ha
estat nomenat nou presi-
dent del Consell Comarcal
del Montsià en substitució
de la regidora d’ERC d’Alca-
nar, Carme Navarro. Aquest
relleu també és fruit del
pacte de govern que van as-
solir el PSC i ERC arran de
les municipals de 2015.
Miró, que també és portaveu
del PSC a Amposta, va asse-
gurar que continuaran amb
la tasca que van iniciar ara fa
dos anys i va demanat unió i
complicitat als grups que
s’han quedat a l’oposició. Fi-
nalment, també va dir que el
seu objectiu és “l’atenció les
persones”.  M.G.



5Agost  2017 // cop d’ull



6 // Agost  2017 cop d’ull

El Departament d’Agricultura i
la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) han acordat prohi-
bir la pesca fluvial, netejar la ve-
getació i realitzar prospeccions
fins la tardor, per frenar el nou
focus de caragol maçana al riu
Ebre, al seu pas per Miravet. La
plaga es va detectar a finals de
juny i fins al 18 de juliol passat
s’havien extret un total de 24
adults i unes 200 postes. De fet,
aquell mateix dia submarinistes

del GEAS de la Guàrdia Civil
van participar en les prospec-
cions, per tal de retirar el caragol
adult que durant el dia es troba
al fons del riu. Tot plegat hauria
d’ajudar a impedir que aquesta
espècie invasora s’acabi esca-
pant a partir d’aquest punt, evi-
tant que arribi a la captació dels
canals de regadiu del Delta, a
l’altura de l’assut de Xerta. Una
altra de les mesures acordades
serà la instal·lació d’una malla
flotant en aquest tram de riu. La
instal·lació, que coordinarà
l'empresa pública Forestal Cata-
lana, hauria de permetre els tèc-

nics continuar prospectant la
zona amb una major intensitat.
Així es va decidir en una reunió
celebrada a Xerta en la qual
també van participar tècnics de
les comunitats de regants i re-
presentants de l'Institut per al
Desenvolupament de les Co-
marques de l'Ebre (Idece), a més
dels diferents organismes de la
Generalitat implicats. 

Sílvia Alarcón
MIRAVET

Mesures dràstiques al riu Ebre
Es prohibeix la pesca fluvial, netejar la vegetació i

realitzar prospeccions per combatre el caragol poma
Instal·laran una malla florant en un tram de riu 

a Miravet, per evitar que puguen arribar a l’assut

El Delta acollirà
un fòrum sobre
desenvolupament
sostenible

Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i
Barcelona seran les seus de les jornades 

Les Terres de l’Ebre i Barce-
lona acolliran el II Fòrum In-
ternacional Creant Futur de
Desenvolupament Sosteni-
ble i Saludable, que es va
presentar el 19 de juliol a
Tortosa. Les jornades sobre
territori i activitat econòmica
es faran a la sala d’actes d’A-
rrossaires del Delta, a Delte-
bre, i a l’auditori municipal
de Sant Jaume d’Enveja els
dies 29 i 30 de setembre. Tot
seguit, la jornada sobre ciu-
tat i empresa responsable
seran el 2 d’octubre a l’audi-
tori del CaixaForum de Bar-
celona. A més, hi haurà tota
una sèrie d’activitats com-
plementàries a les jornades.

El director de l’Idece, Joan
Martín Masdéu, va aprofitar
per destacar la gran implica-
ció d’empreses i institucions
del territori. De fet, un dels
organitzadors, Manuel Bes-
traten, també va remarcar
que per tirar endavant
aquest fòrum internacional
ha estat necessària la coope-
ració de diverses empreses,
fundacions i instituts públi-
ques. G.M. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Un moment de la presentació. FOTO: CLAUDIO ENA.

Els submarinistes de la Guàrdia Civil, a Miravet. / Foto: E. BERTOLÍN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

PORTADA
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PORTADA 

Moviments veïnals que recla-
men la gratuïtat de les auto-
pistes catalanes i del País
Valencià rebutgen la proposta
de la Generalitat d'implantar
una vinyeta per circular per
les infraestructures viàries.
"Ja hem pagat prou les auto-
pistes dels nostres impostos",
afirma el president de la Fe-
deració d'Associacions de
Veïns d'Amposta, Llorenç
Navarro. Les entitats, que van
trobar-se fa uns dies a Reus
per abordar una estratègia
comuna, responen així la pro-
posta que el conseller Josep
Rull va presentar al Grup de
Peatges. Així, consideren que
la substitució dels peatges
per una "tarifa plana" no és
una bona proposta per als di-
ferents territoris. Per això,
continuen reclamant l'accés
lliure a la xarxa. “Descartem
la vinyeta, no és una bona
proposta per als veïns. Per un
territori més reequilibrat te-
rritorialment i amb alternati-
ves, les barreres s'han de
suprimir", ha subratllat Na-
varro.  G.M. / ACN

Els veïns 
rebutgen la
nova vinyeta

MOBILITAT

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
ha fet una valoració molt posi-
tiva de la proposta presentada
per la Generalitat per solucio-
nar el col·lapse i reduir la sinis-
tralitat a l’N-340. Després de
l’anunci del principi d’acord
amb Foment, Bel s’ha mostrat
convençut que la solució adop-
tada també afavorirà el sector
del transport. Així, l’alcalde ha
recordat que la solució pactada
és "transitòria", a l'espera que
el govern de l'Estat complisca
amb les inversions en infras-
tructures compromeses. També

ha afegit que la solució afavo-
reix els transportistes i els usua-
ris habituals d'aquesta via al
territori. L'alcalde, però, ha ma-
tisat que el trànsit pesant no és
el generador del problema, sinó
que aquest rau en l'alta densitat
que registra l’N-340. A més, ha
posat en valor el percentatge de
bonificació a camions que s'ha
assolit, millorant el que s'aplica
actualment a l'N-II de Girona.  I
és que, a diferència de la pro-
posta inicial, aquest cop s'ha
ampliat la bonificació que s'a-
plicarà als transportistes per
utilitzar l'autopista, que final-
ment serà d'entre el 42,5% i el
50% -en funció del tipus de des-
plaçament-. 

Així mateix, recorda que el
principi d'acord amb el Minis-
teri de Foment compleix amb
allò que van demanar els alcal-
des afectats a la conselleria de
Territori, essencialment un sis-
tema de gratuïtat per al trànsit
recurrent intern al nord i sud de
la demarcació, i que el cost d'a-
questa iniciativa no repercuteixi
en el pressupost de la Genera-
litat. De fet, el ministre de Fo-
ment, Íñigo de la Serna, s'hauria
compromès personalment a
aplicar i finançar aquestes dues
mesures per descongestionar
l'N-340. A més, Bel ha recordat
que des del territori també es
demanava que es mantinguin
els compromisos inversors esta-

tals en infrastructures. "Confio
que tot plegat sigui una realitat
com més aviat possible, com a
molt tard al novembre, perquè
és una mesura que afavoreix a
tothom, però essencialment a
les persones residents a les Te-
rres de l'Ebre", Finalment, Bel
ha agraït la feina als consellers
Rull i Forn, a l'exconseller Jané,
al temps que ha reconegut la
disposició al diàleg del Minis-
teri de Foment. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Bel recorda que és una solució ‘transitòria’

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Els alcaldes de les Terres de l'E-
bre, el Camp de Tarragona i el
Penedès van donar, el 24 de ju-
liol, el seu aval a la proposta de la
Generalitat per reduir l'acciden-
talitat de l'N-340. Suposa desviar
obligatòriament els camions cap
a l'AP-7 amb un descompte als
peatges, alhora que es vol boni-
ficar el 100% dels trajectes in-
terns que els residents facin
utilitzant l'autopista. En una reu-
nió amb els consellers de Terri-
tori i d'Interior, Josep Rull i
Joaquim Forn, els alcaldes van
acceptar el projecte del Govern i
van emplaçar-se al setembre per
concretar-ne els detalls i l'aplica-
ció. Durant la trobada, Rull va as-
segurar que el Ministeri de
Foment va donar el vistiplau a les

dues mesures proposades. La
Generalitat resta ara a l'espera
d'aconseguir l'entesa amb els
transportistes. 
Pel que fa al territori, a la reunió
van assistir-hi els alcaldes i re-
presentants municipals d'Alca-
nar, Amposta, l’Aldea, Camarles,
l'Ampolla, el Perelló, Tortosa, l'A-
metlla de Mar, Vandellós i l'Hos-
pitalet de l'Infant, l'Ametlla de
Mar, Altafulla, Mont-roig, Vila-
seca, Cambrils, Torredembarra,
Roda de Berà, Creixell, l'Arboç,
Bellvei, el Vendrell, Castellet i la
Gornal, Cunit, Santa Margarida i
els Monjos, Vilafranca del Pene-
dès i Subirats. Per la seua banda,
l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, va valorar positivament la
proposta que defensa la Genera-
litat, entesa també com una me-
sura provisional i supeditada a
l'existència futura de l'autovia
gratuïta. "No és la solució òp-

tima, la que ens agradaria, vol-
dríem que fos universal i per a
tot el trànsit, però és la que està
disposat a acceptar Foment", va
dir. Tot i això, considera que po-
sicionar-se en contra d'aquesta
oferta "si s'acaba plasmant i com
a provisional", resultaria "difícil"
perquè, actualment, pot perme-
tre que "molts veïns i veïnes que
treballen per la província de Ta-
rragona" puguen utilitzar l'auto-
pista sense pagar "mentre no
tinguem una via ràpida i segura
que sigui gratuïta com l'A-7".
Quedava pendent, però, conèixer
la posició dels transportistes.
Tomàs va recordar que els ajun-
taments han estat fent front
comú amb la Federació d'Auto-
transport de Tarragona (FEAT),
molt crítica davant les mesures
que impliquen l'obligatorietat
del desviament amb la bonifica-
ció parcial dels peatges. 

Principi d’acord per l’N-340    
Foment accepta la proposta de la Generalitat de

desviar els camions a l’AP-7 i la gratuïtat a residents
El Govern buscarà ara assolir una entesa amb els 

transportistes, contraris a les bonificacions parcials

MOBILITAT

Un moment de la reunió entre Rull i els alcaldes. / Foto: ACN.

G.M. / ACN
AMPOSTA
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PORTADA
TAULA DE MOBILITAT

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, va presidir
el 6 de juliol la constitució de la
Taula de Mobilitat de les Terres
de l’Ebre. Ara, el principal ob-
jectiu del nou organisme és re-
dactar un nou pla director de
mobilitat per al territori, que es
preveu que estarà finalitzat du-
rant l’any 2018.
Segons la Generalitat, la Taula
de Mobilitat treballarà amb
una diagnosi prèvia per estu-
diar els elements de mobilitat
interna i externa. A més, també
realitzarà una planificació en
matèria d’infraestructures i de
serveis te transport públic. Rull
també va afegir-hi que la Taula
també s’encarregarà de realit-
zar un seguiment de totes les
accions en matèria de transport
públic i de mercaderies. 
A més, el conseller va defensar
que la planificació s’ha de fer
de manera “articulada i con-
sensuada”. De fet, Rull també
va avançar que la redacció del
nou pla de mobilitat tindrà una
part de participació pública, a
través de grups de treball. Així,
va dir que podran col·laborar-
hi organitzacions, entitats i ins-
titucions que han “acreditat
que tenen coneixement, volun-
tat i ganes” de treballar per la
millora de la mobillitat. 

Una Taula i no una ATM
De fet, Rull també va explicar
que s’ha descartat la creació
d’una Autotitat Territorial de
Mobilitat (ATM) per evitar les
despeses d’una nova estructura
i perquè al 2019 es preveu que
Catalunya tindrà una ATM
única. En aquest sentit, Trens

Dignes va lamentar que les Te-
rres de l’Ebre es queden sense
l’ATM. La plataforma va afir-
mar que la Taula no és execu-
tiva ni té capacitat de gestionar
el finançament, i que està con-
cebuda com a transitòria, ja
que la previsió és que “s’extin-
girà” quan es pose en marxa la
T-Mobilitat. Segons Trens Dig-
nes, el territori “ha rebut un
succedani” amb 14 anys de re-
tard, i la Taula de Mobilitat
només és “un intent de distrac-
ció”. Amb tot, la portaveu de
Trens Dignes, Montse Castellà,
va lamentar que no se’ls convi-
dés a la constitució de la Taula
de Mobilitat, però va apuntar
que la plataforma serà present
a totes les “taules de treball”
que se’ls convoque en el futur.

Recurs del moviment veïnal
D’altra banda, el moviment
veïnal per una AP-7 gratuïta va

presentar el mateix dia un re-
curs de reposició contra la
Taula de Mobilitat. El portaveu
del moviment veïnal, Llorenç
Navarro, va lamentar que en
aquesta taula només hi formi
part l’administració, i que fi-
nalment s’haja deixat al marge
les plataformes i els sindicats.
Segons Navarro, això suposa
un incompliment de la llei ca-
talana de mobilitat, i per això
va demanar una rectificació als
dirigents polítics.

Malestar d’ajuntaments
A la nova Taula de Mobilitat,
presidida pel delegat del Go-
vern, Xavier Pallarès, hi ha re-
presentants dels ajuntaments
de Tortosa i Amposta, així com
dels consells comarcals del
Baix Ebre, del Montsià, de la
Terra Alta i de la Ribera d’Ebre.
Però aquesta representativitat
no acaba d’agradar els alcaldes

d’altres municipis ebrencs que
tenen estació de trens, com ara
Móra la Nova, l’Aldea i Ullde-
cona. “En poblacions com l’Al-
dea, el transport ferroviari té
un paper vital i capital”, va as-
senyalar l’alcalde, Dani An-
dreu. “Estem molestos perquè
no és la manera d’avançar per
solucionar els problemes, ja
que s’han deixat fora ajunta-
ments amb estació i també pla-
taformes d’usuaris i sindicats”,
va dir Núria Ventura, l’alcal-
dessa d’Ulldecona.  Menys mo-
lest estava el moranovenc
Francesc Moliné, que confia en
la “bona interlocuió” amb
Gemma Carim, presidenta del
consell de la Ribera d’Ebre. 

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

Una imatge de la constitució de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.  // FOTO: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Molt embolicats amb la mobilitat
La nova Taula de Mobilitat redactarà ara un

pla director que ha d’estar enllestit el 2018
Crítiques de Trens Dignes, els veïns de 

l’N-340 i alguns alcaldes amb estació 

ERC denuncia
el Via Crucis de
l’N-340 a les 
Terres de l’Ebre

La Federació de l’Ebre
d’ERC ha iniciat la cam-
panya Viacrucis N-340, per
exigir l’alliberament dels
peatges de l’AP-7. La cam-
panya se centra amb el web
viacrucisn340.cat, que per-
met adherir-se a un mani-
fest que exigeix que l’Estat
espanyol contempli inter-
vencions urgents que aturin
el degoteig de morts i que
garanteixin unes bones con-
dicions de seguretat, i per
alliberar els peatges. Amb
aquesta campanya, diversos
electes republicans es volen
sumar a les reivindicacions i
accions que altres movi-
ments veïnals estan realit-
zant. El president de la
federació ebrenca d’ERC,
Alfons Montserrat, va fer
una crida a signar el mani-
fest i a compartir amb la
resta d’usuaris qualsevol in-
cidència que observi a l’N-
340. Sobre la possibilitat que
quan s’acabi la concessió del
peatges el 2019, la Generali-
tat puga aplicar la vinyeta a
les vies ràpides, Montserrat
ha dir que “tenen clar que
els serveis s’han de pagar”
però va advertir que no ac-
ceptaran “greuges compara-
tius”. C.B.

POLÍTICA

Nova parada
entre Horta i
Arnes, i més
busos a Tortosa

Territori i Sostenibilitat ha
construït una nova parada
de bus a la cruïlla d'accés al
municipi de Lledó des de la
carretera T-330, entre Horta
de Sant Joan i Arnes. Els tre-
balls s’han fet durant el mes
de juliol i l'obra té un pres-
supost de 60.000 euros. Els
secretari d'Infraestructures i
Mobilitat, Ricard Font, va
destacar que aquesta parada
permetrà millorar la segure-
tat, la connectivitat amb el
vehicle privat i donar servei
als usuaris de la Via Verda. A
més, també va anunciar
l'ampliació, amb tres noves
freqüències més per sentit,
del servei de la línia regular
de transport en bus entre
Vall-de-roures, al Mata-
rranya, i Tortosa, també els
cap de setmana. C.B.
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PORTADA 

Renfe va haver d’activar el 13 de
juliol un servei alternatiu per ca-
rretera entre les estacions de
Móra la Nova i Reus, de la línia
R-15 de Rodalies, després que
tres vagons d’un tren de merca-
deries van sortir de la via entre
els Guiamets i Marçà. El descarri-
lament, que no va causar danys
personals, va obligar Renfe i Adif
a desplaçar-hi tècnics i maquinà-
ria fins al punt de la incidència,
on precisament feia poc que s’hi
havia treballat per solucionar una
limitació temporal de velocitat. A
conseqüència del descarrila-
ment, el tren que havia sortit de
Flix cap a Barcelona va haver d'a-
turar-se amb 36 usuaris a bord.
La circulació de trens per aquesta
línia, una de les que acumula
més incidències de Catalunya, no

es va reprendre fins al cap de
quatre dies, un fet que va provo-
car moltes molèsties a uns usua-
ris cada vegada més indignats.
Mentrestant, continua la lluita
dels alcaldes de l’R15 per la mi-
llora de la línia ferroviària. L’al-
calde de Móra la Nova, Francesc
Xavier Moliné, va explicar que
Adif i el govern espanyol els han
assegurat que "no hi ha cap pla
per desmantellar la línia", però
en canvi sí que han reconegut
una "baixa inversió" en el man-
teniment de l’R-15. En aquest
sentit, els alcaldes del front insti-
tucional han sol·licitat ja una reu-
nió amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull, per tal
que els doni suport en la de-
manda d’uns millors combois
per l’R-15. A banda, Moliné
també ha reivindicat la millora de
les comunicacions, per tal d’evi-
tar la despoblació a l’Ebre. Se-
gons l’alcalde de Móra la Nova,

"el territori té un problema pel
que fa a les comunicacions, que
se suma a un nivell del PIB més
baix i a la baixa demografia a les
Terres de l’Ebre". 
A més, després de l’estiu, els al-
caldes de l’R15 sol·licitaran una
nova reunió amb el subdelegat
del govern espanyol a Tarragona,
Jordi Sierra, per entregar les dife-
rents mocions aprovades pels
ajuntaments on es reclamen mi-
llors horaris, el manteniment de
les estacions i més inversions. 
De fet, el front institucional es va
constituir el mes d’abril passat
amb la participació d’alcaldes de
setze municipis de la línia ferro-
viària R-15, entre les Borges del
Camp i Casp, per donar suport a
les demandes de millora per a la
línia de trens nord de les Terres
de l’Ebre, el sud del Camp de Ta-
rragona i el Baix Aragó, que
també fa temps que reivindica la
Plataforma Trens Dignes.  

C.B. / G.M. / S.A.
MÓRA LA NOVA

Creix la indignació a la línia R-15
El nou descarrilament d’un tren de mercaderies

torna a posar de manifest l’estat precari de la via
Els alcaldes del front institucional volen reunir-se

amb Rull i amb el subdelegat espanyol a Tarragona

El tren de mercaderies descarrilat a la línia R-15. / FOTO: TV3.
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FA UN TEMPS es va fer viral
(quasi un milió i mig de visio-
nats) un vídeo de la Yolanda
Domínguez, «Poses» (el podeu
trobar a YouTube) , que mostra
imatges de models posant de
maneres impossibles i després
altres dones (”normals”, ja que
les que no són normals en
aquest cas són les models) que
posen de manera semblant al
carrer. L’efecte sobre la gent és
ben evident, la campanya té
per objectiu provocar i visibilit-
zar l’absurd i l’artificial que és
el món del glamour i la moda
que venen les revistes, ja que
difonen una imatge distorsio-
nada de la dona a través de
models molt allunyades de la
realitat. 

UN ALTRE VÍDEO de la Yo-
landa Domínguez que vull
destacar aquí és “Niños vs.
Moda” on es mostren imatges
de models a xiquetes i xiquets
i se’ls demana què hi veuen;
les respostes de la innocència
són que si està malalta, espan-
tada, se sent sola, té temor, té
gana, si estan abusant d’ella, se
sent culpable, plora, s’ha des-
maiat, està drogada, s’ha mort,
que s’anime que no estiga
trista... Aquesta és la imatge de
les models que veuen els in-

fants. I jo, que fa vora 30 anys
que treballo amb adolescents,
sóc molt conscient que aquesta
mirada innocent canvia en fer-
se grans i moltes aspiren a
voler ser com elles, malgrat l’a-
parença de debilitat i submis-
sió d’aquests ideals de bellesa
“impossibles”. 

AMB L’ARRIBADA de l’estiu
patim el bombardeig de l’ope-
ració biquini, que com tot bom-
bardeig no deixa de ser una
forma de violència: dietes per
perdre pes, gimnasos, cremes
reductores, facials, centres
d’estètica i de cirurgia estètica,
com fer que el sol no ens des-
trosse la melena... i rebaixes
perquè consumim de valent.
Les dones, i els hòmens cada
vegada més, som víctimes d’un
sistema que ens imposa una
pressió estètica a través d’a-
quests estereotips de dones
impossibles, que en alguns
casos arriben a causar trastorns
alimentaris que poden posar la
vida de les persones en perill.
La indústria de la imatge té un
gran mercat, però afecta d’una
manera molt més radical les
dones, d’això ja se’n fa càrrec el
patriarcat que ens educa per
agradar els altres abans que a
nosaltres mateixes, des de ben

menudes, i a pensar que som
valorades pel nostre aspecte i
no pel que som. I no només a
l’estiu! 

QUAN NO ES SEGUEIXEN els
cànons de bellesa sovint arri-
ben els insults, sobretot (no
només) a les dones públiques,
enteneu aquí públiques de la

mateixa manera que si escri-
gués hòmens públics, no li fem
el joc al llenguatge masclista.
Gorda, bruta, porca, vaca...
puta! Les dones no demanem
què se’n pensa del nostre cos,
ni ens ha d’importar el que di-
guen. Recuperem el nostre cos
com una sobirania més, amb
alegria, amb somriures i posem
la vida al centre de tot. 

EN EL PROJECTE d’allibera-
ment nacional i feminista hem
de ser capaces d’això, i repe-
teixo, de posar la vida al centre
de tot, que allò que sosté la
vida estiga fora de la lògica de
les lleis del mercat, acabar amb
totes aquestes microviolències
publicitàries de propaganda
sexista i capitalista. Amb la
participació activa del movi-
ment feminista podrem dispu-
tar al patriarcat i al mercat
espais d’alliberament, el nostre
cos ha de ser un espai alliberat,
perquè no som objectes, no
som mercaderies. 

QUE AQUEST ARTICLE ser-
veixe per donar suport a la
campanya engegada arreu
dels Països Catalans, “Ens
passem l’operació biquini per
la xona!”.
#MunicipisFeministes... 

O
O P I N I Ó

TONI COMÍN, ACTOR SECUNDARI
EL 6 DE JULIOL va ser el dia escollit
perquè el conseller de Salut, Toni
Comín, anunciés oficialment l’ampliació
de 4.000 metres quadrats de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta, així com el
nou aparcament vertical de darrera de
l’antic cinema Fèmina. “Una solució
intel·ligent per un nou hospital del
segle XXI”, va afirmar l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel. De fet, es podria dir

que l’encarregat de fer l’anunci va ser
l’alcalde, i que el conseller només va es-
devenir un actor secundari d’una po-
sada en escena que va fer-se a la sala de
premsa de l’Ajuntament. És a dir, un en-
torn perfectament controlat i sense in-
trusos que poguessin enterbolir la
festa. No hauria estat més normal fer
aquest mateix anunci a la zona on s’ha
de construir el nou aparcament, o al

mateix hospital Verge de la Cinta?
En realitat, Comín va aportar poques
novetats. Feia mesos que se sabia que
no hi haurà nou hospital, i que els pro-
blemes d’accessibilitat de l’actual es
volen resoldre amb un pàrquing i un as-
censor. Tampoc va concretar quin és el
pressupost del projecte, ni va dir si el
nou aparcament serà o no de paga-
ment. Eleccions a la vista? Fum? G.M.

CARME ABRIL
PORTAVEU 
DE LA CUP A LES 
TERRES DE L’EBRE

L’operació bikini

Equitatives a l’hora de posar noms
CARME ABRIL, professora, fa una crí-
tica molt constructiva i ben feta a la
proposta de noms per tal de canviar el
nom de l’Institut Joaquim Bau. És d’a-
grair que hi hagi dones en l’àmbit de la
docència que es comprometin i facin
crítica, des d’una mirada feminista, de
situacions injustes, en aquest cas, en
l’àmbit formal, crítica que afecta a tota
la població en general i que no és pas
un tema específic i exclusiu de l’insti-
tut, dels professors del claustre o dels
alumnes. 

FA BÉ DE DIR que en la proposta d’un
nom nou per l’Institut Joaquim Bau, no
es pren en consideració l’equitat de gè-
nere perquè en la intenció que es té de
canviar el nom del centre, no es fa cap

proposta de noms de dones. Carme
Abril veu i diu, encertadament, que les
dones, com a classe, patim una clara in-
visibilització fora de l’àmbit domèstic i
això es veu en tots els àmbits. El tema
de les propostes dels noms que es vol
posar a l’Institut és només la “punta de
l’iceberg” d’una greu problemàtica so-
cial que afecta la salut i vida de les per-
sones. 

L’ANDROCENTRISME, com a plante-
jament centrat en l”andros”, en l’home
com a grup social dominant es veu cla-
rament en la proposta de noms, només
masculins. 

L’AUGE del moviment feminista i
LGTBI, diu, és un indicador molt clar

de la situació social d’involució en
que estem immerses perquè un mo-
viment social només sorgeix en si-
tuacions de necessitat, com és la
nostra.

EL FEMINISME com a proposta polí-
tica, afirma, és clau per tal de poder as-
solir una societat més justa i defensa
una nova mirada des de l’epistemolo-
gia feminista, una mirada crítica com a
clau de volta del canvi. 

TOT I QUE ÉS molt clar que posar
noms implica arribar a una societat
justa, és cert que és un primer pas per
poder assolir altres fites. 

PER LA MEVA BANDA, qüestiono una

de les peticions de Carme Abril, la pe-
tició que fa referència a proposar noms
de tortosines il·lustres. Penso que és
“necessari i forçós” que el classisme de
gènere vagi junt amb el classisme social
i així, no es proposin només “tortosines
il·lustres” sinó també noms de tortosi-
nes no-il·lustres però que hagin pogut
contribuir a fer millor la ciutat. Perquè
és clar que la invisibilització va més
enllà del gènere. 

DES DEL MEU PUNT de vista, el femi-
nisme ha de defensar l’equitat i això vol
dir proposar noms d’homes i dones de
forma equitativa i, fins i tot, prendre en
consideració la discriminació positiva
com a plantejament per arribar a l’e-
quitat. 

Les dones, i els
hòmens cada
vegada més,
som víctimes
d’un sistema
que ens imposa
una pressió 
estètica a 
través 
d’estereotips
de dones 
impossibles”

“

MONTSERRAT FABÀ. DOCENT
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El malestar de Batea amb 
la Generalitat ve de lluny

Més de set anys per
construir un edifici

Un projecte per recuperar
l’antic camí de sirga

EDITORIALS

a polseguera medià-
tica per la proposta de
l’alcalde de Batea de
deixar Catalunya i pas-

sar a l’Aragó no pot amagar
que a l’Ajuntament d’aquesta
població de la Terra Alta hi ha
un profund malestar amb el
govern català. El senti-
ment de greuge no és
nou: fa anys que el go-
vern de Batea afirma
que se sent maltractat,
discriminat, atacat i per-
seguit pel govern de
CiU, primer, i després
pel govern de Junts pel
Sí. L’alcalde de Batea, Jo-
aquim Paladella, ha es-
clatat i ha anunciat una
mesura dràstica. Però és
una proposta  que altres ja han
plantejat abans, en públic o en
privat, quan s’han sentit mal-
tractats per la seua comunitat
autònoma. Fa exactament set
anys, l’entitat Els Ports en Mo-
viment va organitzar una con-
sulta per proposar l’annexió
amb Catalunya d’aquesta co-
marca del nord del País Valen-
cià. En aquell cas, va ser una
consulta simbòlica que va aple-
gar 229 votants i on va guanyar
el sí amb un 85% dels vots.

LA PROPOSTA de Paladella
en cap cas qüestionava la cata-

lanitat de Batea, però alguns
han volgut veure, interessada-
ment, un atac al procés sobira-
nista. La cosa no anava d’això,
tot i la coincidència en el temps
amb els preparatius del refe-
rèndum de l’1 d’octubre. I més
que un globus sonda o un

‘farol’, ha estat un crist de
“Prou!”. El més recent és la tra-
mitació dels nous parcs eòlics
de Batea, la Pobla de Massaluca
i Vilalba dels Arcs, que la Gene-
ralitat està “imposant” a la
Terra Alta, sense tenir en
compte l’opinió dels municipis
i el clam del món del vi. En
paral·lel, Batea té obert un litigi
amb Gandesa pel seu terme
municipal, on sembla que el
govern català decanta la ba-
lança en favor de la capital de la
comarca. Però la gota que ha fet
vessar la paciència de l’alcalde
és l’incompliment a l’hora de

concertar les noves places de la
residència per a la gent gran.   

A BATEA es veu amb impo-
tència que el govern de Junts
pel Sí afirma que el Parlament
es sobirà per tirar endavant el
procés i el referèndum, mentre

s’ignoren les resolu-
cions del mateix Parla-
ment per obrir 30
noves places a la resi-
dència, segons un
conveni signat el 2012.
A més, una de les es-
menes al pressupost
de la Generalitat
aprovada pels grups
de l’oposició és la que
reserva una partida
per concertar les pla-

ces de la residència de Batea, un
equipament construït des del
primer semestre del 2011, però
que no va obrir les seues 30 pri-
meres places fins al gener del
2013. Quatre anys després, la
falta de resposta del govern ca-
talà és el que ha provocat la pu-
jada de to de Paladella, sempre
disposat a defensar els interes-
sos de Batea amb tots els meca-
nismes legals al seu abast. El
canvi de comunitat hauria de
votar-se a través d’una consulta
veïnal. Però si s’arriba a aquest
extrem, el Govern també tindrà
una part de responsabilitat.

EL CONSELL Comarcal de la
Ribera d’Ebre impulsa el pro-
jecte ‘Ribera d'Ebre: camí de
sirga, camí de riu'. El projecte,
que permetrà millorar la fa-
çana fluvial de set municipis
riberencs, es desenvoluparà
fins al 2020, i suposa una in-
versió d'1,2 milions d’euros,
dels quals 630.000 seran apor-

tats pel fons europeus Feder.
Durant la presentació, la con-
sellera Meritxell Borràs, va fer
bé de destacar la “bona feina
dels alcaldes que aposten per
treballar en la transformació
dels municipis i fer valer el
seu patrimoni”.  I és que con-
sell i ajuntaments s’han impli-
cat a fons en el projecte.

Sisco Pepió
PRESIDENT DEL 

C.B. CANTAIRES

EL MUR

El govern ha ignorat
les resolucions del 
Parlament sobre la 
residència de Batea

SERÀ NOTÍCIA

L

El club de la capital del
Baix Ebre podrà dis-
putar la lliga EBA a
partir de la nova tem-

porada. Una fita per al bàsquet
ebrenc. En la primera jornada, el
23 de setembre, el Cantaires ju-
garà a la pista del Masnou.

Roger Aviñó
ALCALDE 

DE XERTA

L’Ajuntament de Xerta,
amb el suport del Con-
sell Comarcal del Baix

Ebre,  ha enllestit la recuperació
de la trinxera del barranc dels
Fornets. Veïns i visitants ja en van
poder veure el resultat en una re-
creació històrica, el 23 de juliol.

Carles 
Puigdemont
PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT

El president Puigde-
mont va inaugurar el
21 de juliol el nou edi-

fici de les delegacions de la Gene-
ralitat, després de més de set anys
d’obres al nucli antic de Tortosa.
Tot seguit, també va inaugurar el
nou CAP de Roquetes.

Enric Roig
PRESIDENT DEL

CONSELL 

COMARCAL

DEL BAIX EBRE

El Consell Comarcal del
Baix Ebre desplega un
servei d’atenció integral

per a les persones LGTBI. El Baix
Ebre és la tercera comarca del
país en tenir aquest servei, però
la primera en què es fa específi-
cament a través del Consell.

Roc Black
Block
ARTISTA

L’artista ha realitzat
una intervenció d’art
urbà a la plaça Sant

Joan de Tortosa, al solar on hi
havia la casa natal del músic
Felip Pedrell.  Al mural s’hi pot
veure un retrat de Pedrell i altres
elements sobre la seua figura.

EL PRESIDENT Carles Puig-
demont va inaugurar el 21 de
juliol el nou edifici de la Ge-
neralitat a les Terres de l’Ebre.
Han estat més de set anys d’o-
bres al cor del nucli antic de
Tortosa, per un projecte que
va començar a realitzar-se al
febrer del 2010. Unes obres
que havien de durar 18 mesos
per al pàrquing del carrer
Montcada i 30 mesos més per
a l’edifici de l’anomenada
“seu de seus”. De fet, les
obres de l’edifici de les dele-
gacions ja van començar amb
més de dos anys de retard
sobre el calendari previst.

ÉS CERT que la crisi econò-

mica i l’ofegament de les fi-
nances de la Generalitat han
condicionat el desenvolupa-
ment de les obres. Però també
ho és que les obres van estar
tres anys aturades, mentre sí
que s’invertia en altres parts
del país on els projectes en
marxa no es van aturar. A
més, el govern va voler redi-
mensionar el projecte i abara-
tir en dos milions d’euros el
cost dels treballs, i això va
provocar un conflicte amb
l’empresa constructora. Final-
ment, les obres es van repren-
dre al desembre del 2015 i ara
l’edifici ja és una realitat. Ara
veurem si marca un abans i
un després al nucli antic.

EL 5 d’AGOST, si no hi
ha imprevistos, és la data es-
collida per a la reobertura
del mercat d’Amposta. La
causa d’aquest tancament
han estat els treballs previs
a la reforma de la coberta i
altres obres de millora del

mercat municipal. Des del 26
de juliol passat s’han
instal·lat les bastides que
han de permetre fer les
obres sense afectar l’activi-
tat diària. A més, el mercat
exterior de dimarts i dis-
sabte tampoc es veu alterat.
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FA UNES DIES coneixíem una
gran notícia, al final es tirarà en-
davant el projecte del CRT de
Vila-Seca i Salou, el projecte de
la companyia americana Hard
Rock serà una realitat. 

PER AL CONJUNT de la de-
marcació de Tarragona, i també
per al conjunt del país, no
deixa de ser una gran notícia.
La demarcació de Tarragona,
completa i millora la seva po-
tencialitat turística, i enforteix
la seva projecció europea i
mundial com un pol turístic de
primer ordre. El sector turístic
segurament sigui un dels pi-
lars econòmics del territori, i
també un dels sectors econò-
mics que ens ha ajudat a
aguantar durant els anys més
durs de la crisi. L’aposta del
CRT de Vila-Seca i Salou era
l’aposta pel futur d’aquest sec-
tor i per enfortir encara més la
seva importància dins del PIB
de la demarcació, conjunta-
ment amb d’altres sectors es-
tratègics al territori. 

LES MARQUES de les Terres de
l’Ebre, la Costa Daura i l’Enotu-
risme Penedès, complementen
encara més la seva oferta amb el
projecte del Hard Rock Enter-
tainment World. Les Terres de
l’Ebre cada any van consolidant
la seva oferta turística, amb l’E-
bre com a eix vertebrador, els
paisatges i l’originalitat del seu
territori com a grans actius. La
Costa Daurada cada cop sembla
un dels destins més consolidats
al sud d’Europa: Port Aventura,
Ferrari Land i ara Hard Rock,
però també hotels, càmping i
cases rurals, fan de la Costa
Daurada una destinació ideal
per als turistes que volen gaudir
de l’oci que ofereix el territori.
També l’Enoturisme Penedès,
mica en mica va consolidant-se
com a destinació pont i comple-
mentaria de la Costa Daurada i
de la Costa Barcelona. A cavall
d’aquests dos actius turístics
dels sud d’Europa, Barcelona i
la Costa Daurada, el Penedès
ofereix la possibilitat de viure
intensament la cultura del vi i

de gaudir d’un paisatge i d’unes
platges ideals per al turisme fa-
miliar. 

PER AL PARTIT Demòcrata
(PDeCAT), l’aposta pel turisme
és clara i contundent. Som
conscients de la importància
d’aquest sector econòmic per al
nostre territori i per a la nostra
gent, i som conscients que hem
de saber desenvolupar les mi-
llors habilitats perquè els que
ens visiten se sentin com a casa
i vulguin tornar en properes
ocasions. La tendència del tu-
risme, el bon clima que tenim al
territori i la complementarietat
entre les tres marques turísti-
ques que tenim a la demarca-
ció, fan del turisme un sector de
futur. 

PERÒ HEM de ser conscients
que turisme va lligat a sosteni-
bilitat, a qualitat de vida per als
residents, i a una contínua for-
mació per poder oferir el millor
dels nostres territoris i que al
final de tot plegat, el turisme

permeti desenvolupar econò-
micament la demarcació de Ta-
rragona. Celebrem doncs
l’arribada del projecte del Hard
Rock al mateix temps que des-
itgem també que aquesta tem-
porada vagi molt bé per a tots
els integrants del sector turístic
de les Terres de l’Ebre, la Costa
Daurada i l’Enoturisme Pene-
dès. 

*L'article també està signat per
Josep Maria Cruset, president
del PDECAT de Tarragona, i per
Jaume Casañas, president del
PDECAT del Penedès.

Hard Rock i el Turisme, un motor 
econòmic pel territori

MÒNICA SALES
PRESIDENTA DEL
PDECAT A LES 
TERRES DE L’EBRE

EL PASSAT dilluns 10 de juliol el
Govern de la Generalitat de Ca-
talunya va obrir el sobre B
(Sobre. B. Ai las!) del concurs
d’allò que es coneixia com a
BCNWorld, i el govern en ple va
sortir a aplaudir-ho. També
membres de les territorials del
PDCat i d’ERC han sortit en de-
fensa del projecte per construir
dos macrohotels i un macroca-
sino. 

RESULTA, però, que allò que al
2012 es va anunciar que havia
d’ocupar 480 hectàrees i desple-
gar-se en 6 grans àmbits temàtics
i un total de 6 casinos+hotels,
s’ha quedat en un 1 casino i 2 ho-
tels, un en forma de guitarra (Bé,
no farem broma d’aquest esper-
pent de la guitarra perquè la cosa
és seriosa). 

DURANT tot aquest temps des
del Govern de la Generalitat s’ha
fet, es fa, política jugant la misè-
ria de les persones. Perquè com
poden prometre 10, 20, 30, 40.000
llocs de treball quan al final
només presentat un sol projecte?
Demanaran disculpes als milers
i milers de currículums que van
fer enviar a diverses institucions
de la zona? 

A MÉS,ni abans ni ara, s’ha dit res
de les condicions de precarietat
laboral d’aquests suposats nous
llocs de treball. Quan cobraran al
mes les persones que puguin arri-
bar a treballar al Casino? En qui-
nes condicions? Saben quan
cobra un croupier que són dels
més ben pagats? 900€ al mes.
Saben d’algú que treballi al sector
turístic per menys d’aquest sou
mensual per 12 hores diàries de
jornada laboral? Creguin-me que
son milers de persones les que
treballen en condicions paupèrri-
mes en aquest sector. 

CONEIXEN algú que s’hagi en-
ganxat al joc i hagi destrossat la
seva vida i la dels que l’envolten?
Creguin-me que estem parlant de
moltes persones que passen au-
tèntics drames personals i socials. 

SEGUIM. El Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya o els Ajunta-
ment de Vila-seca o Salou es
responsabilitzaran d'exposar més
densitat humana a 500 metres del
polígon químic més gran del sud
d'Europa? 

PER QUÈ el Govern rebaixa els
impostos al joc (del 55% al 10%),
mentre mantenen un sistema im-

positiu injust, desequilibrat i que
penalitza a les classes populars?
Què vol el Govern, que els amos
paguin un 10% mentre els treba-
lladors i treballadores continuem
pagant el 21% d’IVA per a totes les
necessitats bàsiques? Quin exem-
ple de país fa el Govern amb polí-
tiques com aquesta? 

MÉS PREGUNTES. En quin pla
estratègic de turisme de la Costa
Daurada (ja sigui dels elaborats
pels Ajuntaments, la Diputació de
Tarragona, la Universitat Rovira i
Virgili, o la Generalitat de Cata-
lunya) hi consten el joc i els casi-
nos? Ja els hi dic jo, en cap.
Aleshores, perquè les administra-
cions públiques s’han gastat mi-
lions d’euros en l’execució de
plans, estratègies, i campanyes, si
per rescatar a la Caixa tot s’hi val?
Efectivament, en 20 anys als te-
rrenys del Centre Recreatiu i Tu-
rístic La Caixa no hi ha
desenvolupat l’"interès general"
que a principis dels anys 90 va
permetre expropiar a les veïnes
de Vila-seca i Salou. I ara, el Go-
vern de la Generalitat no només
no defensen els interessos de les
veïnes, sinó que es vol premiar a
La Caixa amb una requalificació
dels terrenys i amb un rescat de

110M€ amb l’execució de l’opció
de compra que la Generalitat té
sobre 150 hectàrees actualment
propietat de l’entitat financera. No
seria més raonable que si durant
tot aquests temps no s’hi ha des-
envolupat “l’interès general”
aquests terrenys puguin tornar als
seus antics propietaris, o com a
mínim obrir un debat social sobre
què fer amb aquests terrenys? 

LA SOCIETAT ha de saber que el
que s’amaga darrera d’aquest es-
pectacle esperpèntic fins ara co-
negut com a BCNWorld és un
autèntic frau: un rescat amb di-
ners de totes d’uns terrenys tòxics
de La Caixa. I no, no volem un
altre Castor. Que aquí som molt
valents criticant al Gobierno de
torn i al Florentino, que ho hem de
fer, és clar, però rescatant amb di-
ners públics uns béns improduc-
tius de La Caixa el Govern de la
Generalitat de Catalunya ens si-
tuarà al mateix nivell d’allò que
critiquem en altres. 

I QUE EL GOVERN s’ho faci
mirar, que mentre prediquen que
volen ser la “Dinamarca del sud”
no ens acabin convertint en “Las
Vegas d’Europa”. Això és la Cata-
lunya que volen?  

De BCNWorld a HardRock: 
Aquesta és la Catalunya que volen?

SERGI SALADIÉ
DIPUTAT DE LA 
CUP-CC 
AL PARLAMENT



13Agost  2017 // cop d’ull

OPINIÓ 

EL DIA 7 DE JULIOL vaig as-
sumir el repte de presidir del
Consell  Comarcal del Baix
Ebre. I ho vaig fer amb humili-
tat, responsabilitat i compro-
mís, i amb l'honor de ser el
primer socialista que ho fa. Per
això, en aquests dos anys con-
tinuaré aportant i incorporant
a la feina els valors intrínsecs
del socialisme: llibertat, igual-
tat, fraternitat, justícia social,
pau i solidaritat. 

AMB AQUEST FET hem refer-
mant un pacte. Un acord de
govern de progrés i d'esque-
rres, establert entre els grups
comarcals d'ERC i el PSC ara
fa dos anys. Un pacte entre
partits però, per damunt de
tot, entre persones que fem
política, amb vocació de servei,
amb inquietuds, i que volem
posar el nostre granet de sorra
per la comarca i pels seus po-
bles però, sobretot, per aquells
que hi viuen. I així ho hem fet,
amb diàleg, amb consens i ten-
dint ponts i crec, fermament,
que aquesta entesa ha estat
total i molt beneficiosa per a la
nostra comarca. 

EN AQUESTS DOS ANYS de
govern s’han superat àmplia-
ment els objectius que ens ha-
víem marcat. En l’impuls de
polítiques socials, en l’atenció
a les persones, en la creació
d'ocupació, en la promoció i
activació econòmica, en el tu-
risme sostenible, en la gestió
ambiental i en la política ins-
titucional. El nostre compro-
mís de govern ens porta a
continuar treballant en dife-
rents àrees des del consens i
l'acord. Des de fa més de 25
anys tots els departaments del
Consell Comarcal desenvolu-
pen  una important i diversa
tasca, que dóna servei tant als
ajuntaments com als ciuta-
dans i ciutadanes de la co-
marca, assumint cada vegada
més reptes i més competèn-
cies, i així ho continuarem
fent.

PERQUÈ quan els indicadors
econòmics diuen que la recu-
peració  a les Terres de l'Ebre
està arribant més tard que a la
resta de Catalunya, que va a un
ritme lent i per baix de la mit-
jana catalana; que continuem
perdent població; que l'im-
pacte econòmic del turisme no
és suficient; i que la taxa d'atur
i els índex de pobresa conti-
nuen sent molt preocupants,
és quan més hem de treballar
pel nostre territori.

VOLDRIA POSAR èmfasi en
algunes accions que ens hem
proposat dur a terme en els
propers dos anys. Tenim el
repte de d’establir l’acord de
concertació territorial pel des-
envolupament econòmic i l’o-
cupació, un acord que ha
d’impulsar el creixement de la
comarca, amb la implicació del
sectors públic i privat, d’enti-
tats socials i sindicats i de la

comunitat educativa. Implan-
tarem el Servei d’Intervenció
Socioeducativa, apostant per
l’atenció a les persones com la
nostra prioritat. Apostem per
la Via Verda i el cicloturisme
obrint l’antic traçat del carrilet
de Tortosa a la Cava. Impulsa-
rem Ebreterra com el centre de
referència turística de tots els
nostres pobles. Reformularem
el paper del Centre d’Estudis
Històrics Comarcals del Baix
Ebre perquè realment sigui
una eina de difusió i recerca
cultural. Conscients de la im-
portància que té la gestió i el
tractament dels residus, conti-
nuarem estant al costat dels
ajuntaments per donar el mi-
llor servei possible. Aquest any
veurà la llum la nova planta de
transferència d’envasos lleu-
gers a l’Aldea. Seguirem creant
borses de treball per regular la
contractació del personal, as-
segurant així la igualtat d’o-
portunitats, la transparència i
el bon govern. Som una insti-
tució oberta al territori i conti-
nuarem apostant pel Consell
d'Alcaldes del Baix Ebre com
la eina de consens que ens ha
de permetre treballar conjun-

tament en els temes que més
ens preocupen i que, entre
d’altres, són les infraestructu-
res i la defensa del nostre riu
Ebre, atenent i donant suport a
les reivindicacions legítimes
de les plataformes ciutadanes.

GOVERNAR és prendre deci-
sions i, en temps difícils, cal fer
alguna renúncia. I tot depèn
dels teus principis i dels teus

valors, dels valors que ens im-
porten: de justícia social, d'i-
gualtat i de llibertat. Com deia
el revolucionari, "els valors i
els principis es porten en el cor
per morir per ells, i no a la
boca per viure d’ells". Per tant
hem de lluitar per una societat
més justa, més igualitària, més
solidària, més integradora,
més acollidora, més feminista,
més inclusiva i ens comprome-
tem a treballar per ella.

TENIM EL REPTE de no de-
fraudar a la nostra comarca i
ho hem de fer treballant con-
juntament, a través del debat,
del diàleg i de la discrepància
sana i legítima que porta a ca-
dascú a defensar els nostres
posicionaments. Per això,
aquesta nova etapa continuarà
sent la del consens polític, per-
què el Baix Ebre necessita
d'amplis acords per ser abor-
dats amb garanties d'èxit pel
futur de la nostra comarca. Des
d’aquest moment em poso a
disposició dels alcaldes i alcal-
desses i representants dels 14
pobles i les 3 EMD’s per treba-
llar, des del compromís i la res-
ponsabilitat, pel futur de la

nostra comarca.

EL BAIX EBRE és una terra
que s’ha construït amb l’esforç
i el treball dels nostres avant-
passats i gràcies a ells les
noves generacions d’ebrencs i
ebrenques podem fruir avui de
llibertat, pau i desenvolupa-
ment. La de la nostra comarca,
és una història de lluita contra
les adversitats. De superació.

És una història d'esforç col·lec-
tiu. En la que el treball de tots
i totes ha servit per aixecar un
territori mil·lenari.

AQUESTS són els fonaments
per afrontar els reptes de futur
i estem compromesos amb un
projecte de comarca centrat en
les persones, amb l’objectiu de
millorar la seva vida: la co-
marca de tots i totes per la
igualtat i pels valors; la co-
marca de les oportunitats per
l’ocupació i el desenvolupa-
ment econòmic; la comarca in-
tegradora, que tingui en
compte tots els seus pobles; la
comarca de la participació,
transparència i bon govern.

HEM DE TREBALLAR ben fort
per no perdre tot allò que hem
aconseguit, per lluitar contra
les injustícies, per estar al cos-
tat de la gent dels pobles de la
nostra comarca. Treball, treball
i més treball, només així, amb
aquest esforç diari, aconsegui-
rem un futur millor i una so-
cietat més justa, i ho farem des
del pacte i el diàleg, amb ho-
nestedat, transparència i hu-
militat.  

Un acord de progrés al servei 
de les persones de la comarca

ENRIC ROIG
PRESIDENT DEL 
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE
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EL GRUP municipal socialista
hem tornat de nou a presentar
en aquest darrer ple del mes de
juny, una moció en què es de-
mana a l’equip de govern que re-
baixi l’IBI que paguem els
ampostins i ampostines, com a
mínim un 25%. 

EN UN MOMENT molt marcat
encara per la crisi econòmica i
amb moltes famílies passant-ho
malament per poder arribar a
final de mes, és totalment inaudit
i inexplicable que els ciutadans
d’Amposta continuem pagant
un IBI desproporcionat. Uns di-
ners que surten de les butxaques
dels ampostins i ampostines. 

EN AQUEST SENTIT, el grup
socialista volem recordar que a
Amposta en els darrers anys l’IBI
urbà ha augmentat més d’un
100% fet que ha convertit en ab-
solutament insostenible el paga-
ment d’aquest impost. 

CONSIDERANT que estem
parlant d’un impost de titulari-
tat municipal, l’equip de govern
hauria de reduir el tipus impo-
sitiu que a Amposta està en la
part més alta, ja que es troba si-
tuat en el 0,94, quan el varem de
marge marcat per llei va del 0,4
a l’1,1. Això significa que a Am-
posta el propietari d’un pis de
90 m2 paga 416,8 euros quan a
Alcanar el mateix propietari en
pagaria solament 258,50 euros. 

NO ÉS EL PRIMER cop que de-
manem a l’alcalde que rebaixi
l’IBI de tots els immobles, per tal
que afecti a tothom. Però sí que
és el primer cop que ens veiem
com a portaveus d’una justa rei-
vindicació que a peu de carrer
és totalment unànime. Dema-
nem a l’alcalde que escolti la
veu dels veïns que afirma de-
fensar. 

CAL TENIR PRESENT que l’ac-

tualització cadastral que s’ha
dut a terme a més de 2.000 im-
mobles d’Amposta ha compor-
tat a les arques municipals un
augment dels ingressos en con-
cepte de l’IBI d‘1.844.000 euros,
això vol dir que la recaptació per
l’IBI- la contribució- aquest any
augmentarà en un 28%. 

VOLEM SER MOLT CLARS i
per això ens hem adreçat direc-
tament a l’alcalde. Adam Tomàs
va guanyar les eleccions assegu-
rant que el seu seria el mandat
del canvi que garantiria un go-
vern de progrés. Doncs bé, és
progressista mantenir una pres-
sió fiscal depredadora sobre la
butxaca dels ciutadans d’Am-
posta? Representa el canvi
donar continuïtat a la política
econòmica de l’anterior govern
de Manel Ferré? Quin canvi de
govern és aquest que converteix
en normalitat aquesta situació
insostenible? 

ÉS “ESTAR AL COSTAT de la
gent” menystenir la voluntat
total dels veïns de la nostra
ciutat que exigeixen una re-
baixa immediata de l’IBI? Per
respecte al clam de la ciuta-
dania, per una vegada, ni que
sigui per una vegada, hauria
d'haver atès favorablement la
moció del nostre grup que
tan sols es limita a portar a la
sala de plens allò que als nos-
tres carrers i places tothom
demana. 

MALAURADAMENT una ve-
gada més l’alcalde NO VOL
atendre la nostra petició de
rebaixar l’IBI, i en aquesta ja
en portem quatre. En fi... lo
dramàtic és que la ciutadania
continuarà pagant si és que
poden, perquè molta gent a la
nostra ciutat ja ha demanat
un aplaçament al no poder
atendre aquesta despesa tant
gran.  

Una vegada més l'alcalde 
no vol rebaixar l'IBI

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU 
DEL PSC 
D’AMPOSTA

LA MAJORIA de tortosins i torto-
sines, l’any 2015, van votar dife-
rents formacions polítiques
progressistes que prometien un
canvi de rumb per a la nostra ciu-
tat després de l’absolutisme del
senyor Bel.  Tots aquests partits
d’esquerres, amb un total de 7.500
vots i 12 regidories, haguéssim
pogut fer efectiu aquest  canvi
com a tantes altres ciutats del
país, on governs de CiU i PP van
desaparèixer per donar pas a go-
verns progressistes. Tanmateix, de
tothom és sabut que ERC de Tor-
tosa, amb el senyor Monclús al
capdavant, va optar fer cas omís
dels resultats electorals i van tor-
nar a pactar amb el senyor Bel (ja
ho havien fet el 2007 amb el senh-
yor Forés) perpetuant d’aquesta
forma un govern convergent, can-
sat i esgotat, que va rebre un fort
càstig electoral amb la pèrdua de
4 regidories i més de 2.000 vots.

LA REALITAT és la que és, i des-
prés d’aquest nou pacte entre
CIU i ERC, hom pot veure com de
canvi no n’hi ha hagut cap i com
s’estan mantenint les mateixes
formes de governar de la majoria
absoluta del mandat anterior, re-
butjant la majoria de propostes
de l’oposició amb tics autoritaris i
prepotència; amb una gestió de
govern nefasta, amb les obres del
pont i de la piscina com a grans

exponents de com no s’han de fer
les coses; amb una Tortosa dei-
xada, amb la brutícia que campa
per tots els barris, amb un alcalde
que sempre està a Madrid i la
senyora Roigé a Barcelona. 

DE FET, dels més de 10 anys que
CiU porta governant la nostra
ciutat, més enllà dels triomfalis-
mes que ells sols proclamen a
bombo i plateret, el balanç no és
que sigui gaire positiu. Tenim una
de les taxes d’atur i de pobresa
més elevades de Catalunya; el
manteniment de la ciutat (carrers,
enllumenat, jardins, parcs i ne-
teja) és nefast; els joves continuen
marxant, la gent no troba feina,
especialment els de més de 55
anys; milers de cases i habitatges
continuen caient al centre i barris
històrics  sense cap tipus de pre-
visió de polítiques serioses per re-
habilitar ja que ni tant sols tenim
un pla local d’habitatge; el petit
comerç, motor de l’economia
local, està molt tocat i veu com
cada cop perd més força. El mo-
viment veïnal, moltes entitats i
molta gent estan cansats i empi-
pats per les formes de governar,
al crit de “mando i ordeno” sense
cap tipus de diàleg, consens i ca-
pacitat d’escoltar a l’hora de deci-
dir qualsevol tipus de projecte.

NO CAL PARLAR també de tot

allò que van prometre tant Bel
com Roigé, i que a hores d’ara
només és fum després de més de
10 anys de governar l’Ajuntament
, de més de 4 anys  al Consell Co-
marcal (amb Bel com  president i
Roigé com a càrrec de confiança
amb un pacte CiU-PP a favor del
PHN) i de més de 7 anys de Roigé
com a diputada a Barcelona i els
gairebé 5 de Bel com a senador i
diputat a Madrid... En total, més
de 14 anys amb multitud de cà-
rrecs però moltes de les promeses
són al calaix, això sí, sense fer cap
autocrítica. On està la recuperació
dels terrenys de Renfe que trin-
xen Tortosa? I els aparcaments so-
terrats promesos a la plaça del
Rastre, a la de l’Estadi i al Mercat?
I el cobriment del velòdrom? On
és el soterrament o desdoblament
de l’eix de l’Ebre per Ferreries? I
la zona d’oci al pont del ferroca-
rril? I el nou hospital? O la reha-
bilitació dels barris de Sant Jaume
i del Castell? I la piscina olímpica
amb biomassa?  O la dedicació
exclusiva que van prometre de
treballar només per Tortosa, quan
els dos han acabat esdevenint di-
putats a Madrid i Barcelona? On
és la transparència quan les irre-
gularitats són la norma a la
GUMTSA, l’Hospital de Jesús o
en la resolució de molts projec-
tes? Crec que aquestes preguntes
és responen per sí mateixes. 

ÉS PER TOT AIXÒ, que com a
primer grup de l’oposició i des-
prés de veure com ERC renun-
cia a configurar cap alternativa,
quedant-se com un simple
apèndix de CiU, des de Movem
Tortosa tenim la responsabilitat
de treballar amb molta força per
impulsar la ciutat, tant en
aquests dos anys que resten fins
les eleccions municipals com
també elaborant un nou projecte
de ciutat de cara el 2019, atractiu
per a la ciutadania, capaç de fer
recuperar la il·lusió i l’orgull de
ser tortosins. Així, en la darrera
assemblea de Movem Tortosa,
hem renovat l’executiva, esco-
llint un equip més ampli i més
plural, tant des del punt de vista
professional, generacional, amb
diferents sensibilitats polítiques
i representatives del teixit social
i econòmic de Tortosa. Un equip
coliderat amb Sònia Rúperez,
empresària tortosina, amb qui
treballarem per oferir aquesta
alternativa il·lusionant i necessà-
ria per a la nostra ciutat. Una
ciutat que clama per una altra
manera de fer les coses, amb
més visió de futur, lluny del ca-
ciquisme i el clientelisme; una
Tortosa més social, oberta,  que
recuperi la força i el lideratge te-
rritorial que ens mereixem com
a capital que som i hem de ser
del sud de Catalunya.  

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA

Construint futur, construint 
l’alternativa: Tortosa 2019
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“EL QUE ABANS es mantenia
en l'aire com una amenaça, està
a un pas de ser un fet inevitable.
Només hi ha una guerra que
importa, la gran guerra. I
aquesta ja està aquí. És el prin-
cipi del final.” Així comença el
tràiler de la setena temporada
de Joc de Trons. Una descripció
aplicable a la situació del procés
sobiranista català que, amb la
convocatòria de l’1 d’octubre, va
cap a un xoc de legalitats i legi-
timitats en la batalla per l’auto-
determinació de Catalunya.  

EN UNA SITUACIÓ cada cop
més complexa, plena de dubtes
i incerteses, el remodelat execu-
tiu català afronta la recta final
cap a l'1-O. El processisme
arriba a una fase decisiva de no
retorn. Un punt d’inflexió en
l’embat amb l’Estat, que suposa
una esmena a la totalitat del full
de ruta de Junts pel Sí, del que,
fins ara, l’ANC i Òmnium han
fet un seguidisme acrític. La
pressió de la CUP, la doble vic-
tòria d’En Comú Podem i l’atzu-
cac post 27-S, van fer recular a
les entitats sobiranistes i a l’exe-
cutiu a la pantalla del referèn-
dum. Quant a la crisi de govern,
aquesta s'ha tancat amb el canvi
de tres consellers, tots tres del
PDECat; no obstant, continuen
els relleus i les renúncies en al-
tres instàncies de la Generalitat,
com per exemple, en la direcció
dels mossos d'esquadra i del
112. Sembla ser que, en la bata-
lla per l’autodeterminació no
pot haver-hi ni dubtes, ni pors. 

INHABILITACIONS, multes
milionàries i extorsions. Els tri-
bunals continuen judicialitzant
el Procés,  el Govern estatal del
PP ordena controlar les finances
de la Generalitat i gesticula fent

declaracions altisonants -inclo-
ses amenaces de suspensió de
l’autonomia-, sense oblidar a
una caverna mediàtica funcio-
nant a ple rendiment. En aquest
sentit, el nou conseller d'Inte-
rior no preveu cap ordre judicial
que dificulti el paper dels mos-
sos durant l'1-O, assegurant
que “compliran la llei i possibi-
litaran que la gent pugui votar".
Alhora, la Guardia Civil va en-
trar el passat 20 de juliol al
Palau de la Generalitat, al Parla-
ment i al Departament de Justí-
cia, en un nou espectacle
mediàtic -en les formes de fer-,
per requerir informació sobre
l’ex-conseller Germà Gordó, in-
vestigat pel cas del 3% davant
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. Tolerància zero
amb la corrupció però també
amb aquest tipus d’interven-
cions mediatitzades. Mentres-
tant, la compra d’urnes i la
convocatòria formal de l’1-O
encara estan pendents, i el Go-
vern català ha decidit que es
farà corresponsable de qualse-
vol decisió que tingui a veure
amb el referèndum. 

EN EL CAMÍ cap a l’1-O, el
PDECat continua en la seva fu-
gida cap a endavant, amb totes
les contradiccions i disputes in-
ternes, -les darreres pels canvis
en l’executiu-, i amb l’ombra de
la corrupció heretada de l’an-
tiga Convergència, però amb un
Puigdemont decidit a no recu-
lar. Mentrestant, ERC espera el
seu moment i en “Els Comuns”
continuen els dubtes de si seran
part activa de l'1-O o no. En
aquest sentit, el tinent d'alcal-
dia de Barcelona en Comú,
Jaume Asens, ho té clar: “El que
està en joc no és la independèn-
cia, sinó la sobirania i la demo-

cràcia. La prioritat és ser sobi-
rans”. Per la seva part, Podem
Catalunya ha fet una crida a
participar,  entenent l’1-O com
una mobilització legitima per
avançar en el dret a decidir.
PSOE i PSC treballen per una
tercera via, en clau de reforma
federal de la Constitució. En la
situació actual, de crisi irrever-
sible del model autonòmic, la
proposta dels socialistes és un
brindis al sol, ja que no hi ha vo-
luntat al Congrés d’un pacte fe-
deral. Una proposta d’equilibris
per no aparèixer ni al costat del
PP -enfront del dret a decidir-,
ni qüestionant la unitat d’Es-
panya. Reconèixer la realitat
plurinacional significa també
reconèixer el dret a decidir, i
que tant la independència como
un Estat federal/confederal re-
quereixen una ruptura demo-
cràtica prèvia del Règim del 78.  

QUAN ES TANQUEN totes les
portes a una relació bilateral i
no s’ofereix cap alternativa, el
temps de l'equidistància i dels
càlculs electoralistes s'acaba. És
totalment legítim i necessari
exigir més garanties, però, no
obstant, davant del bloqueig del
PP aquestes no han de ser un
impediment per donar suport al
referèndum i fer una crida a la
participació. Amb les majories
possibles al Congrés i amb el
context actual a Catalunya, cal
treballar per a que la convoca-
tòria de l'1-O pugui ser un refe-
rèndum. No obstant, és molt
difícil que l'1-O acabi sent el re-
ferèndum que Catalunya neces-
sita, però això és deu, sobretot,
a l'actitud autoritària i intransi-
gent del govern del PP. En
aquesta situació, es pot decidir
ser un simple espectador o
comprometre's activament per

a que l’1-O, un referèndum des-
obedient, surti el millor possi-
ble.

SI AL FINAL la repressió de
l’Estat, -que utilitza les seves
clavegueres per combatre ad-
versaris polítics-, aconsegueix
que el referèndum no sigui tal,
l’1-O, igualment, haurà estat un
acte de sobirania, que servirà
per continuar pressionant polí-
ticament a l'Estat i avançar en la
construcció de la República Ca-
talana. En aquest sentit, les for-
ces del canvi no haurien
d’obviar que, actualment, el
procés sobiranista és el princi-
pal desafiament en el camí cap
a una ruptura democràtica del
règim del 78, una punta de
llança que pot facilitar l’ober-
tura de processos constituents
arreu de l’Estat. L’1-O, sigui o
no un referèndum, tindrà efec-
tes polítics de gran rellevància,
la qüestió és si serà en clau
constituent o reaccionaria. La
mobilització sostinguda i la par-
ticipació seran decisives, on la
unilateralitat i la fraternitat han
d’anar de la mà. Cal conjugar la
reivindicació per l’autodetermi-
nació des de Catalunya amb tei-
xir aliances pel dret a decidir
dins i fora de l’Estat espanyol.
Al respecte, impugnar i revertir
les polítiques d’austeritat, que
tant s’estan patint també a Ca-
talunya, ajudaria a ampliar
aquestes aliances. 

L’ 1 D’OCTUBRE s’acosta, l’es-
calada de tensió va en augment
i el xoc de trens és inevitable.
Arriba la gran batalla d’aquesta
última temporada, on la deter-
minació de les forces sobiranis-
tes i el compromís ciutadà seran
essencials per a desencallar la
situació.  

1 d’octubre: s’acosta l’hivern

JESÚS GELLIDA
POLITÒLEG

Barcelona per als barcelonins
i la calor a les escoles

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

LLEGEIXO que els propers
anys en cinc municipis de
Barcelona es prohibirà entre
setmana la circulació de ve-
hicles a motor de no resi-
dents, per actuar contra la
contaminació. Hom podria
pensar que això és logic i que
és just. També es podria pen-
sar en aquells que han estat
anys i anys convidant a com-
prar vehicles dièsel, més cars
i que en canvi són més do-
lents per a la salut, i que des-
prés han canviat el discurs i
han promogut les zones bla-

ves i verdes a les ciutats per
fer front a l’augment de vehi-
cles als nuclis urbans, per
acabar amb mesures com
aquestes.

MESURES que, com deia,
poden semblar lògiques, a la
vegada que contradictòries
en una àrea metropolitana
contaminada també per la in-
dústria, i que surten d’una
àrea metropolitana que en
cap de setmana inunda carre-
teres i autopistes, provocant
embussos i contaminant

també, en diferents trams ho-
raris. Però, ep, és una conta-
minació de residents, molt
més saludable, on va a parar!

D’ALTRA BANDA, penso
que tenim la sort que aquí no
tenim un conseller que reco-
mani que a les escoles els
crios facin ventalls de paper,
des de la comoditat del seu
despatx amb una còmoda
temperatura. Però no per això
hem d’oblidar que a Cata-
lunya les escoles, quan arriba
el bon temps, també pateixen

l’augment de temperatura,
amb especial incidència
aquest any. Fa unes dies vam
entrar un grup de mares i
pares a l’aula de ma filla per
acomiadar-nos de la mestra i
vam poder comprovar com la
temperatura, a les 9 del matí,
era molt elevada, acompan-
yada d’un alt grau d’humitat.
Des dels despatxos del De-
partament segur que tampoc
no pateixen aquestes calors i
se’ls fa difícil pensar en els
docents i alumnes que les
han d’aguantar.  
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PINTADES CONTRA EL MONUMENT
LA POLICIA LOCAL de Tortosa va
identificar una persona per haver fet una
pintada a la pilastra del monument fran-
quista de la Batalla de l’Ebre. L’autor de la
pintada, que era la paraula “Fora” escrita
amb pintura roja, va explicar que es tro-
bava fent una piraguada amb una colla
d’amics, i que no va poder evitar contra
un símbol feixista. Dies més tard, els
agents van identificar un home  de 38

anys com a autor d’una pintada al mobi-
liari urbà. La pintada deia “Fora Fran-
quisme” i va ser feta al mur que tapa les
excavacions arqueològiques davant de la
catedral. La brigada municipal també va
actuar per tirar una pancarta de l’organit-
zació juvenil Arran, amb el lema “Organit-
zem-nos, aturem el feixisme”. La policia
vigilava la zona per si es produïen més ac-
cions contra el monument. G.M.

Entra en servei
l’aparcament
del Bimil·lenari
La Generalitat i l’Ajunta-
ment de Tortosa han posat en
servei el nou aparcament
que s’ha habilitat en superfí-
cie a la plaça del Bimil·lenari,
i que quedarà enllaçat en au-
tobús amb l’hospital Verge
de la Cinta. Els treballs han
tingut un cost de 270.000
euros, i un termini d’execu-
ció de tres mesos. L’aparca-
ment serà gratuït fins a la
tardor, per donar-lo a conèi-
xer a la ciutadania i fomen-
tar-ne l’ús. Després, serà
gratuït exclusivament per als
usuaris de l’autobús a l’hos-
pital. El recinte ocupa una
superfície d’uns 4.000 metres
quadrats i té una capacitat
d’estacionament per a 118
vehicles. L’actuació es com-
plementa amb el nou bus
llançadora que, des del se-
tembre passat, uneix la plaça
del Bimil·lenari amb l’Hospi-
tal de Tortosa Verge de la
Cinta, amb parada intermè-
dia a l’estació d’autobusos
del Carrilet. Un servei que ha
reforçat la freqüència de pas
del bus de l’hospital, que ara
és de cada 15 minuts. G.M. 

Tal i com estava previst, el pas-
sat dimecres 19 de juliol l’Ajun-
tament de Tortosa va obrir al
trànsit de vehicles el pont de
l’Estat, després de tres dies de
talls per les obres de pavimen-
tació de la calçada, dels acces-
sos i del carrer Pintor Gimeno.
Per tant, després de més d’un
any d’obres al pont de l’Estat, ja
es pot circular en els dos sentits
de la marxa i és possible traves-
sar des del barri de Ferreries al
centre de la ciutat. De fet, l’ob-
jectiu de l’Ajuntament era que
el pont estigués del tot operatiu
per al trànsit de vehicles abans
de la Festa del Renaixement.
Amb tot, des del 14 d’agost i
durant uns 10 dies, es tallarà
novament la circulació en els
dos sentits, per instal·lar les
peces de formigó de la passa-
rel·la sud, i es deixarà l'obra
pràcticament conclosa. Durant
el tall complet del pont, tot el
trànsit es desviarà pel pont del
Mil·lenari. 
La previsió de l’Ajuntament és
que les obres estiguen del tot
acabades abans de les festes de
la Cinta, a principis de setem-
bre.

A 20 km/h al nucli antic
L'entrada en servei del nou
pont de l'Estat també afectarà
al trànsit rodat que circuli pel

nucli antic. L'Ajuntament apro-
fitarà el final de l'obra per limi-
tar i reduir fins als 20 km/hora
la velocitat a tot el nucli antic.
La mesura, segons l'alcalde, Fe-
rran Bel, permetrà conscienciar
els ciutadans que la prioritat en
aquesta part de la ciutat han de
ser els vianants. Amb la re-
forma del pont de l'Estat ja s'ha
fet un accés a la plaça Constitu-
ció per intentar pacificar el
trànsit. La limitació de velocitat
afectarà al centre històric, barri
del Rastre, i part de Remolins,

sobretot la zona pròxima al cas-
tell de la Suda. En quedarà ex-
closa l'avinguda Felip Pedrell.
Actualment, ja hi ha un tram
del carrer Montcada amb limi-
tació a 20 km/ hora que es va
posar en servei amb l'entrada
en funcionament del nou apar-
cament soterrat.

Pont temporalment obert 
MOBILITAT

La segona quinzena d’agost es tornarà a
tallar. Les obres s’enllestiran per la Cinta

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

El pont obert en els dos sentits de circulació. // FOTO: GUSTAU MORENO.

L’Ajuntament reobre al trànsit el pont de
l’Estat després de 13 mesos d’obres

MOBILITAT

La zona 20 afectarà
el centre històric, el
Rastre i una part de
Remolins a partir
de setembre

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Inicien les
obres a la C-42
La Generalitat ha iniciat els
treballs de millora del ferm
de l’autovia C-42, des de la
plaça del Bimil·lenari i en un
tram d’1,3 quilòmetres.
Aquesta obra té un termini
d’execució previst de 2
mesos. Es calcula que el
trànsit en aquest entorn és
d’uns 18.300 vehicles diaris
de mitjana, amb un 6% de
vehicles pesants. Els treballs
tenen un pressupost de
370.000 euros. Es vol millor
les condicions del ferm de la
carretera i afavorir la segu-
retat i la comoditat en la
conducció. També es reno-
varà la senyalització horit-
zontal. C.B.
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BAIX EBRE 
RECREACIÓ HISTÒRICA

La 22a edició de la Festa del
Renaixement va ser molt posi-
tiva pel que fa afluència de
públic i es va desenvolupar
sense cap incident rellevant.
L’alcalde i procurador en cap
de Tortosa, Ferran Bel, va asse-
gurar que es tracta d’una festa
“totalment consolidada amb
una oferta de qualitat i soste-
nible econòmicament”. Bel va
indicar que actualment l’apor-
tació econòmica de l’Ajunta-
ment a la festa és de 220.000
euros, una quarta part de la
que es destinava el 2006.
Bel també va agrair als torto-
sins i tortosines la seva impli-
cació en la festa tot i que molts
d’ells la viuen treballant. Per
la seva banda, el regidor de
Festes, Domingo Tomàs, va ex-
plicar que hi ha vistants d’a-
rreu del territori i també molts
estrangers. Tomàs va assegu-
rar que el perfil dels visitants
varia segons franges horàries.
Els turistes vénen de França,
Rússia o de la Xina, que arri-
ben a Tortosa amb turopera-
dors des de Barcelona. Segons
Tomàs caldrà observar atenta-
ment aquesta dinàmica. 
Des del consistori també van
assenyalar que els espectacles
havien estat un èxit i que
molts d’ells havin exhaurit en-
trades com les visites noctur-
nes a la Catedral o el torneig
cavalleresc de les Avançades o
un espectacle basat en la fi-
gura del Papa Adrià VI. Així, el
regidor de la Festa ha apuntat
que, de cara la pròxima edició,
caldrà mantenir la zona de les
Avançades. 

Míriam Gavaldà
TORTOSA

Dos del moments de la Festa del Renaixement de Tortosa.  // FOTO: EMILIO ZARAGOZA

El Renaixement omple Tortosa
La ciutat es va endinsar al segle XVI durant

quatre dies amb important afluència de públic
Els espectacles de pagament van ser un

èxit i molts van exhaurir les entrades

Movem vol
una gestió
muncipal de
la neteja
Jordi Jordan va denunciar
que la ciutat continua estant
bruta i en un estat de neteja
“absolutament insuficient”.
Quan faltava només un dia
per a l’inici de la Festa del
Renaixement, que trans-
forma el nucli antic i atrau a
la ciutat molts turistes, el
portaveu de Movem Tortosa
va recordar que l’Ajunta-
ment porta amb el contracte
de la neteja caducat i prorro-
gat des de finals del 2015. Jor-
dan també va advertir que el
govern municipal té poc
marge per traure a concurs
el nou contracte de neteja
durant l’estiu, tal i com havia
promès l’alcalde Ferran Bel. 
En aquest sentit, el portaveu
de Movem afirma que el seu
grup aposta per remunicipa-
litzar el servei de neteja, tal
com estan fent diversos
ajuntaments de Catalunya
de tots els colors polítics. 
Jordan va anunciar també la
realització de la campanya
“La Tortosa bruta”, per de-
nunciar l’estat de falta de ne-
teja de la ciutat i pressionar
l’equip de govern del PDe-
CAT i Esquerra perquè posin
fil a l’agulla.  G.M.

SERVEIS

Reclamen la
millora de la
xarxa d’aigua
a Remolins

Xavier Rodríguez ha tornat a
reclamar que l’Ajuntament
de Tortosa solucione els pro-
blemes de pressió a la xarxa
d’aigua que hi ha durant les
nits en algunes cases de Re-
molins. Pel portaveu de la
CUP-Ae, els veïns de Tor-
tosa estan pagant les conse-
qüències d’una privatització
del 49% del servei públic i
ha reclamat que es faci el
manteniment de la xarxa
que pertoca. En el darrer
ple, el govern del PDeCAT i
Esquerar va rebutjar una
moció de la CUP per aquest
tema, tot argument que la
pressió es baixa en compli-
ment de les normatives
europees. Però Rodríguez
va afirmar dies després que
no hi ha cap normativa
europea que obligue l’A-
juntament a baixar la pres-
sió. G.M.
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La residència de
l’Ametlla podria
obrir portes a
finals d’any

L’equipament fa cinc anys que està
acabat i té 125 places i 30 de centre de dia

Cinc anys després de que es
finalitzés la construcció de la
residència d’avis i centre de
dia de l’Ametlla de Mar,
aquest equipament podria
posar-se en funcionament a
finals d’any. De fet, ja s’han
iniciat els treballs de posada a
punt i neteja de l’equipament.
Des del consistori esperen
que en les properes setmanes
la Generalitat faci pública l’o-
ferta de places. Per a l’alcalde
de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, l’obertura del centre és
important perquè crearà llocs

de treball i perquè es cobriran
les necessitats dels avis. La re-
sidència d’avis té capacitat per
a 125 places de residència i 30
de centre de dia. Gaseni va as-
segurar que es tracta d’un
equipament molt necessari
que millorarà la qualitat de
vida dels més grans i de les
seves famílies. M.G.

El ple de l’Ajuntament de Del-
tebre va aprovar amb el vot de
desempat de l’alcalde, Lluís
Soler, la proposta de reformu-
lació de la zona blava que
havia presentat el govern mu-
nicipal. El dia abans, els vots
de tots els grups de l’oposició
havien rebutjat la proposta
del PDeCAT, que governa en
minoria, després de qüestio-
nar el model de la nova zona
blava i les deficiències de l’es-

tudi de viabilitat tècnica. La
CUP, el PP, ERC i el PSC
també van rebutjar la urgèn-
cia de la votació, només tres
hores després que el govern
entregués a l’oposició el nou
informe de la proposta. La
nova zona blava es va aprovar
amb el vot de qualitat de l’al-
calde, per l’empat que es va
produir per l’absència del re-
gidor republicà Carles Aliau.
En línies generals, la proposta
suposa la gratuïtat dels 30 pri-
mers minuts, la creació de la
zona taronja d’aparcament
veïnal a cost cero, la creació de

més zones d’aparcament per a
minusvàlids i la possibilitat
que els propietaris puguen es-
tacionar davant dels guals. Al
mateix temps, aquesta revisió
de la zona blava implica re-
duir el seu horari operatiu, a
partir del consens amb els co-
merços, i la seua gestió serà
municipal.

Gustau Moreno
DELTEBRE

Deltebre aprova la zona blava
El vot de desempat de l’alcalde va permetre aprovar la

proposta presentada pel govern municipal
La proposta suposa la gratuïtat dels 30 primers

minuts o la creació de la zona taronja per als veïns

El plenari de Deltebre. / Foto: AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La residència de l’Ametlla de Mar.. / Foto: M.G.
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El Consell Comarcal del Baix
Ebre desplegarà un servei d’a-
tenció integral per a les perso-
nes LGTBI. El Baix Ebre és la
tercera comarca del país en què
es desplega aquest servei de
gestió integral, però la primera
en què es fa específicament a
través del Consell Comarcal.
De fet, el president Enric Roig
ha afirmat que el Baix Ebre és
una comarca pionera a l’hora
d’implantar un servei que

també podrà ser itinerant als
municipis i que s’emmarcarà
en les accions del pla comarcal
LGTBI que s’aprovarà durant el
2018. Roig ha signat un conveni
de col·laboració amb la direc-
tora general d’Igualtat. Mireia
Mata ha explicat algunes de les
funcions del servei d’atenció
integral per a persones LGTBI,
un col·lectiu molt divers i amb
gent de totes les edats i condi-
cions.
Mata també ha destacat que
aquest servei s’implantarà en
col·laboració amb l’entitat
LGTeBre, una associació de re-

ferència al territori i ben con-
nectada amb el moviment
LGTBI del país. La seua porta-
veu, Amada Rodríguez, ha re-
cordat que l’entitat té una
vocació territorial, i que els con-
sells comarcals van ser un dels
primers llocs on van acudir
quan van crear LGTeBre.

Gustau Moreno
TORTOSA

Servei integral LGTBI al Baix Ebre
El Baix Ebre és la tercera comarca de Catalunya

on es desplega aquest servei de gestió integral
El servei s’implantarà en col·laboració amb l’entitat

LGTeBre, una associació de referència al territori

Xerta millora el
nucli antic i
prepara l’avinguda
de l’Estació

L’Ajuntament de Xerta ha en-
carat la fase més important de
la reforma integral dels carrers
del nucli antic de la població.
Es tracta de la millora dels ca-
rrers Ambugorro i de la Pau.
L’alcalde, Roger Aviñó, va dir
que calia fer obres de manteni-
ment a la xarxa de clavegue-
ram, que es trobava en unes
condicions precàries. També va
explicar que a principi d’any ja
van fer una primera fase de les
obres, amb la millora del clave-
gueram i els altres serveis del
carrer Sevilla. Fa uns anys, el
consistori ja va començar a in-
tervenir al carrer Major, però el
projecte va quedar pendent.
L’alcalde va manifestar la in-
tenció de l’equip de govern de

completar també aquestes
obres. Un cop completades les
obres del carrer Sevilla, Ambu-
gorro, de la Pau i Major, només
quedarà per renovar un 20%
dels carrers del nucli antic de
Xerta. Aviñó va remarcar que
el nucli històric és un dels prin-
cipals atractius turístics d’a-
questa població del Baix Ebre.
Els treballs han tingut un pres-
supost d’uns 110.000 euros. A
banda, després de l’estiu el go-
vern de Xerta vol emprendre
també la millora de l’avinguda
de l’Estació, un dels vials més
importants de la població per a
l’aprofitament  turístic de la Via
Verda.

Presentació del servei al Consell del Baix Ebre. / Foto: S.A.

G. Moreno
XERTA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Obres al nucli antic de Xerta. / Foto: S.A.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Els veïns i veïnes de la Ràpita, a
través de la votació dels pressu-
postos participatius, han decidit
invertir 100.000 euros del pres-
supost del 2017 en la remodela-
ció de l’avinguda dels Esports.
L’opció guanyadora va obtenir
123 vots. En total, han votat un
3% dels ciutadans, 368 persones.
El mateix dia de l’obertura d’ur-
nes, el regidor d’Hisenda, Albert
Salvadó, va explicar que el go-
vern de la Ràpita es posarà a tre-
ballar de forma immediata en el
prohjecte d’arranjament de l’a-
vinguda dels Esports. 
La resta d’opcions proposades
eren la peatonalització del ca-
rrer Pou de les Figueretes, que
va obtenir 74 vots, i la creació
d’un aparcament d’autocarava-
nes, que va aconseguir 61 su-
ports. Mentrestant, l’apartat on
els ciutadans podien aportar les
seves propostes va sumar 81
vots. En canvi, 29 dels vots van
resultar nuls. El govern munici-
pal s’ha mostrat satisfet per com
han anat aquests primers pres-

supostos participatius.  A més,
Salvadó va explicar que ara el
consistori analitzarà les propos-
tes dels ciutadans i tindrà en
compte les que més es repetei-
xen, de cara als següents pressu-
postos participatius. 

L’auditori ja és una realitat
D’altra banda, els rapitencs van
viure el 14 de juliol un dels dies
més esperats per al municipi,

amb la inauguració de l’audi-
tori Sixto Mir. Després d’entre-
bancs i retards d’unes obres
que s’han allargat set anys, i
que fins i tot han estat aturades
del 2013 al 2016, aquest equipa-
ment ja és una realitat. De fet,
l’auditori ha estat un dels ob-
jectius principals de l’actual
equip de govern. L’alcalde,
Josep Caparrós, va indicar que
quan van decidir tirar endavant

el projecte van haver de refor-
mular-lo, per donar-li més ver-
satilitat amb la idea que
tothom en pogués fer us. Per la
seua banda, la regidora de
Cultura, Èrika Ferraté,va desta-
car  la gran quantitat de possi-
bilitats culturals que ofereix
l’Auditori i va assegurar que ja
treballen en la programació
2017-2018, que es podria donar
a conèixer després de festes. 

M
MONTSIÀ

PLANS D’OCUPACIÓ A AMPOSTA
UN TOTAL de 34 ampostins i am-
postines ja han començat a treballar a
través els Plans d’Ocupació Social
2017. Des de l’Ajuntament han tirat
endavant els nous plans, amb un pres-
supost d’uns 200.000 euros. Enguany
s’han convocat 5 places de peons de
neteja viària, 6 peons de neteja d’e-
quipaments municipals, 9 peons d’o-

bra pública, 9 peons de serralleria i
pintura, 3 conserges i 2 agents cívics.
Les places es destinen principalment a
usuaris de Serveis Socials, dels quals
alguns reben ajuts d’urgència, bons
alimentaris o tiquets de menjar fresc.
A més, la durada dels plans és de 3
mesos i incorporen hores de formació
per equiparar-los als del SOC. G.M.

Els rapitencs voten per la millora
de l’avinguda dels Esports

El 3% dels ciutadans participen en el
procés per triar el destí de 100.000 euros

El govern analitzarà ara les propostes
dels veïns de cara als nous pressupostos

Una obra
magnífica i
amb moltes
possibilitats

Míriam Gavaldà
LA RÀPITA

L’auditori Sixto Mir havia de
ser inaugurat pel vicepresi-
dent del Govern, Oriol Jun-
queras, que no va poder
assistir per problemes d’a-
genda. Al seu lloc va anar-hi
el rapitenc i secretari d’Hi-
senda, Lluís Salvadó, que va
voler destacar la importàn-
cia que té aquest equipa-
ment per a la seua pobalció.
“És un goig participar en la
inauguració d’una obra molt
rellevant per al poble, que
ha superat moltes vicissituds
i avui, tot i que costosa,
tenim un centre magnífic,

per la qual cosa cal felicitar
al poble i a l’equip de go-
vern, per poder oferir unes
instal·lacions que han de ser
un referent”, va afirmar Sal-
vadó.
Les obres d’execució del
projecte de l’auditori es van
aturar dos anys després d’i-
niciades, el 2013, deixant poc
més de la meitat de la cons-
trucció feta.L’auditori dis-
posa de 360 places per als
espectadors amb un sistema
de graderies retràctils que
permetrà recollir un total de
240 butaques per alliberar
espai i dotar-lo de més poli-
valència. A més, té set bucs
d’assaig, un ampli escenari i
una sala d’assajos. L’auditori
porta el nom de Sixto Mir en
homenatge a aquest emble-
màtic director de l’Agrupa-
ció Municipal Rapitenca. 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Un moment del recompte de vots als pressupostos participatius. / FOTO: AJUNTAMENT DE LA RÀPITA.

LA CRÒNICA

Míriam Gavaldà
SANT CARLES DE LA RÀPITA

El rapitenc Lluís
Salvadó va ser 
l’encarregat 
d’inaugurar el nou
auditori Sixto MIr
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L’Ajuntament d’Amposta ja ha
enllestit el programa de Festes
Majors, que enguany seran de
l’11 al 20 d’agost. Les festes
arrancaran amb el concert ‘Ca-
mins de Jotes’ amb Pep Gimeno
Botifarra, Miquel Gil, Pau Puig,
Sílvia Ampolla, Guardet i Suc
d’Anguila. Un concert que do-
narà el tret de sortida a deu dies
amb activitats tradicionals, un
ampli programa de concerts
gratuïts i també amb nombro-

sos actes taurins. De fet, una de
les novetats és la reducció de
l’interior de la plaça de bous. El
regidor responsable de Bous,
Marc Fornós, va explicar que es
faran més de 25 actes amb bous,
amb un pressupost de 75.000
euros. 
Per la seva part, el regidor de
Festes, Ramon Bel, va detallar
que es fa una aposta per conso-
lidar l’oferta d’espectacles a la
plaça de l’Ajuntament. A més,
la zona jove torna a la zona de
l’embarcador, mentre que les
orquestres es mantenen al pa-
velló firal. Bel va destacar com a

plat fort el concert gratuït de
Txarango, dimarts 15 d’agost al
pavelló, amb sorpresa inclosa:
faran una cançó amb les corals
de la Fila i la Lira. Per la seva
part, l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, va voler remarcar
que el pressupost de festes serà
inferior al de l’any anterior, per
sota del 320.000 euros.  

Cinta Bonet
AMPOSTA

Txarango i bous, els plats forts
Els barcelonins cantaran amb les corals de la Fila i

la Lira en el concert que es farà el 15 d’agost
Quant als actes taurins, la principal novetat 

és la reducció de l’interior de la plaça de bous

Els pescadors de
Sant Jaume 
reclamen de nou
confraria pròpia

L’Ajuntament prepara noves accions per
revalorar la cuina i la pesca de l’angula

La Societat de Pescadors Pro-
fessionals de Sant Jaume
d’Enveja tornarà a reclamar
aquest 2017 una confraria
pròpia. El sector pesquer ja
va iniciar aquesta lluita fa
uns anys. Però, tot i que
compta amb l’informe favo-
rable de Pesca, la resta de
confraries de la província s’hi
oposen. Així ho va explicar
Pascual Bertomeu, secretari
de la Societat de Pescadors
de Sant Jaume d’Enveja. 
L’activitat principal del sec-
tor pesquer de Sant Jaume és
l’angula. En aquest sentit,
Bertomeu va destacar que
l’entitat té un pes econòmic
important al municipi. 
El sector pesquer preveu ini-
ciar el procés per constituir-
se coma confraria aquest
mateix any, amb una nova
petició formal a la Federació
Provincial de Confraries. 
D’altra banda, l’Ajuntament
de Sant Jaume d’Enveja vol
que l’angula siga reconeguda
com “l’emblema gastronò-
mic” del municipi. Per aquest
motiu, des del 2016 l’Ajunta-
ment ha iniciat una sèrie
d’accions de promoció, com
ara cursos de formació als
pescadors perquè aprenguin

a conservar l’angula viva i
showcooking adreçats a res-
tauradors. L’alcalde de Sant
Jaume d’Enveja, Joan Castor
Gonell, va avançar que la
propera acció es realitzarà al
mes de setembre, en el marc
de les Jornades Somriu, per
tal de donar a conèixer el
producte entre els visitants. I
és que el 70% del total d’an-
gula es captura en aquest
municipi. A més, des de l’As-
sociació de Pescadors Profes-
sionals d’Angula de Sant
Jaume d’Enveja apunten que
les captures d’angula s’han
incrementat notablement. De
la mateixa manera, Bertomeu
també va destacar les condi-
cions òptimes de l’angula en
aquest tram del riu Ebre. 
Per tal de mantenir la pobla-
ció d’angula, aquesta entitat,
juntament amb altres confra-
ries, participa en el programa
de repoblació del Pla de Ges-
tió de l’Anguila Europea on
s’alliberen anualment exem-
plars d’anguila al riu. S.A. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç La presentació del programa de festes. / Foto: AJUNTAMENT D’AMPOSTA.
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La Guàrdia Civil i la Policia
Nacional van desarticular
una organització criminal que
es dedicava al tràfic de dro-
gues i estava especialitzada
en la venda al detall de deri-
vats del cànnabis i altres
substàncies estupefaents. Ho
feien a través de dues asso-
ciacions cannàbiques ubica-
des a Amposta i Sant Carles
de la Ràpita, al Montsià, i al-
tres punts de venda. En l'ope-
ració, anomenada
“Guerra-Cristejo”, es van de-
tenir 21 integrants de la xarxa
criminal, 17 homes i 4 dones.
Són persones de nacionalitat
espanyola, marroquina, co-
lombiana i cubana. També es
van intervenir, en els 13 re-
gistres efectuats a domicilis,
garatges i locals, 11 quilo-
grams de marihuana, 4 quilos
d'èxtasi MDMA, 200 grams de
haixix, i 1.200 plantes de ma-
rihuana. També 1.600 euros
en efectiu, material per pro-
cessar la droga i un vehicle.
A més de la droga i els di-
ners, la policia va intervenir
16 telèfons mòbils, bàscules
de precisió, 1 màquina de
comptar diners, 7 caixes de
substàncies anabolitzants,
ventiladors, filtres, extractors,
i llavors per al cultiu de mari-
huana, 1 ordinador portàtil i 1
premsa hidràulica. Les inves-
tigacions d'aquesta operació
policial van començar a finals
de 2016, quan es va detectar
un augment de venda de ma-
rihuana les Terres de l'Ebre i
la proliferació de plantacions,
tipus “indoor”. La Guàrdia
Civil va rebre "multitud" de

queixes de veïns d'una asso-
ciació cannàbica ubicada a
Sant Carles de la Ràpita i as-
seguraven que s'hi venien
drogues fins i tot a menors
d'edat.
Paral·lelament, la Policia Na-
cional havia començat a
investigar diversos domicilis
d'Amposta on es podria estar
venent marihuana. De les
dues operacions policials es
va esbrinar que una persona,
d'origen marroquí, subminis-
trava diferents tipus de droga
a associacions cannàbiques i
a diferents punts de venda
il·legals d'Amposta. Després
de diverses setmanes d'inves-
tigació, la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional van acreditar
que el principal investigat di-
rigia un complex entramat
criminal dedicat al cultiu, ela-
boració, i transport i distribu-
ció de derivats cannàbics a

Amposta i la Ràpita.
Els detinguts estan acusats de
delictes de cultiu i elaboració
de drogues, tràfic de drogues,
pertinença a organització cri-
minal, associació il·lícita,
amenaces, trencament de
condemna i frau del fluid
elèctric. Tots ells van passar a
disposició de Jutjat d'Instruc-
ció número 3 d'Amposta.

També al Grau
Dies abans, els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local
d’Amposta van realitzar una
actuació policial conjunta
contra el tràfic de drogues a
la capital del Montsià. Els
agents van fer entrada i van
escorcollar dos habitatges de
la ciutat que presumptament
operaven com a punts de
venda de droga, situats un al
barri del Grau i l’altre a la
zona de les Quintanes. En

concret, al carrer Orient i al
carrer d’Isabel La Catòlica.
L’actuació policial va causar
molta expectació entre els
veïns dels dos barris de la
ciutat, ja que van participar-
hi una quarantena d’agents.
L’inspector de la Policia Local
d’Amposta va confirmar a
Canal 21 Ebre la detenció de
quatre persones d’un mateix
nucli familiar, amb l’agreu-
jant que un dels detinguts era
un menor d’edat. L’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, ha
fet una valoració positiva de
la pressió que els cossos poli-
cials estan fent contra el tràfic
de drogues la ciutat. 

C. BONET
AMPOSTA

Moment en què va ser detingut el propietari de l’associació cannàbica d’Amposta.  // FOTO: A.P.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Operació antidroga al Montsià
Desarticulen una organització criminal que

es dedicava al tràfic de drogues
L’operació de la Guàrdia Civil i la Policia

Nacional es va tancar amb 21 detinguts

Presó per al
conductor que
va matar dos
joves a l’N-340

El titular del jutjat número 3
d'Amposta ha ordenat presó
provisional per a l'home que
el passat 22 de desembre va
matar una parella de joves,
Manel de 18 anys i Emma de
15, a la carretera N-340 men-
tre conduïa sota l'efecte de
les drogues. El passat 5 de
juliol estava citat a compa-
rèixer al mateix jutjat des-
prés d'haver-se saltat la
prohibició de conduir que li
havia estat imposada des-
prés de declarar per la seva
responsabilitat en el sinistre.
Agents de la Guàrdia Civil
van enxampar-lo recent-
ment, fora de territori català,
al volant d'un vehicle, mal-
grat la decisió judicial. A
l'investigat, que fins ara es
trobava en llibertat amb cà-
rrecs per suposat doble ho-
micidi imprudent i un
delicte contra la seguretat
del trànsit, se li havien im-
posat diverses mesures cau-
telars: havia de comparèixer
personalment, se li va retirar
el passaport, no podia sortir
del país i tenia suspès el car-
net de conduir. Davant la
constatació del seu incom-
pliment, el jutge ha decidit
finalment enviar-lo a la
presó. C.B.

AMPOSTA

Estafa 42.000
euros a entitats
de crèdit amb
identitats falses

Els Mossos d'Esquadra van
detenir un veí de Deltebre
de 29 anys i nacionalitat es-
panyola per estafar 42.000
euros a entitats de crèdit
mitjançant identitats falses.
Per aconseguir l’acceptació
dels crèdits, el detingut ob-
tenia dades personals de fa-
miliars, companys de feina i
clients de l’empresa on tre-
ballava. Després manipu-
lava les dades, i en algunes
ocasions canviava la fotogra-
fia del DNI per una de seva.
Els diners que el detingut
obtenia amb aquestes esta-
fes s’ingressaven en comp-
tes bancaris al seu nom.  El
jutge va decretar la seva lli-
bertat amb càrrecs. La inves-
tigació continua oberta i no
es descarta que augmenti el
nombre de víctimes. C.B.
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

EL TELECENTRE DE GANDESA S’AMPLIA

Greuges, 
topades 
i retrets 

En aquesta darrera polèmica
que ha situat Batea al mapa
dels principals mitjans del
país, Paladella ha denunciat
un llarg historial de discrimi-
nacions, greuges i topades
amb el govern català. Qües-
tions com la tramitació dels
nous parcs eòlics o el litigi
amb Gandesa pels límits del
terme. Però la gota que ha fet
vessar la paciència de l’al-
calde ha estat l’incompli-
ment a l’hora de concertar
les 30 noves places de la resi-
dència per a la gent gran, tot
i les resolucions aprovades
pel Parlament. L’alcalde va
assegurar que la gent de
Batea se sent catalana i que
no volen marxar, però va ad-
vertir que sembla que el go-
vern de Junts pel Sí els volen
fer “fora del país”. 
Les declaracions de Paladella
han generat una gran contro-
vèrsia al poble, i la secció
local de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC) ha de-
manat a l’alcalde que retire
la seua proposta de marxar
de Catalunya. L’oposició de
Cent per Cent per Batea i de
CiU també ha rebutjat la
idea de Paladella, que
compta amb el suport del go-
vern de la UPTA. Finalment,
just el dia abans del ple, un
grup de 13 cellers i altres em-
preses de Batea va entrar una
instància en què també re-
clamaven a l’alcalde que des-
istís de la seua maniobra per
pressionar la Generalitat.
El mateix 19 de juliol, la con-
sellera de Governació, Merit-
xell Borràs, que just era de
visita a la Terra Alta, va evitar
polemitzar amb Paladella.
Però la consellera va voler
desmentir que la Generalitat
estiga discriminant el poble
de Batea. Borràs es va mos-
trar oberta a dialogar per re-
conduir la situació. G.M. 

“Depèn de Puigdemont que
em reuneixi amb el subdelegat
del govern”. Amb aquest argu-
ment va acabar l’alcalde de
Batea, Joaquim Paladella, el ple
extraordinari que havia convo-
cat el 25 de juliol per debatre la
"discriminació" que pateix el
municipi per part de la Gene-
ralitat. Una sessió carregada
de retrets, amb peticions de di-
missió per part de l’oposició, i
que va comptar amb una gran
presència mediàtica. L’alcalde
va demanar al president de la
Generalitat que resolgui els
greuges pendents, per enterrar
la seua amenaça de marxar a
l’Aragó. Paladella va tornar a
denunciar el conflicte territo-
rial amb Gandesa, la massifi-
cació eòlica i les 30 places
pendents de la residència per
a la gent gran. En aquest sentit,
va assegurar que, després de
set anys de lluita, havia “d’a-
rriscar” per la seua gent.
Per la seua banda, l’oposició va
advertir-lo de les conseqüèn-
cies de la seua idea de marxar
de Catalunya, i va convidar-lo
a plegar de l’alcaldia. Així ho
van manifestat Ramon Anto-

nio Arnal, portaveu de Cent
per Cent per Batea, i Joan Ba-
tista Suñé, portaveu de CiU.
Però tot i els retrets de l’oposi-
ció, l’alcalde de Batea va de-
fensar la seva posició i va
assegurar que comptava amb
el suport de la població. 
Amb tot, Paladella es va mos-
trar esperançat en poder resol-
dre amb el govern català
l’actual situació de “discrimi-
nació”. Però va deixar clar que,
si no es resol, proposarà “totes
les opcions possibles” al sub-

delegat del govern espanyol a
Tarragona, Jordi Sierra. I això
suposa plantejar una possible
annexió de Batea a l’Aragó.

Gran impacte mediàtic
L’espurna definitiva de la po-
lèmica es va encendre el 19 de
juliol, a partir d’una informa-
ció publicada pel diari El
Mundo. La notícia ràpidament
va acaparar l’atenció dels mit-
jans catalans i aragonesos, així
com també dels principals mit-
jans d’abast estatal. Paladella

va afirmar aleshores que ja
havia demanat una reunió ofi-
cial amb el subdelegat perquè
explori les fórmules jurídiques
del canvi de comunitat autò-
noma. A més, l’alcalde va as-
senyalar que també havia
demanat reunir-se amb el pre-
sident de la Generalitat. 

Paladella esclata contra la Generalitat
BATEA

L’alcalde amenaça d’iniciar els tràmits
per deixar Catalunya i passar a l’Aragó

S.A. / G.M.
BATEA

Un moment del ple extraordinari convocat per Paladella. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

Incrementa la pressió per aconseguir les
30 places pendents a la residència de Batea

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

LA CONSELLERA de Governació,
Meritxell Borràs, va inaugurar el pas-
sat 19 de juliol les obres d’ampliació
del Centre de serveis a empreses i su-
port al teletreball de Gandesa, que
donen servei a tota la comarca de la
Terra Alta. Aquesta actuació ha estat
finançada a través del Pla únic d’o-
bres i serveis de Catalunya que ges-
tiona el departament de Governació,

i ha tingut un cost total de 280.000
euros. Borràs va destacar que actua-
cions com aquesta suposen un impuls
per l’emprenedoria i el desenvolupa-
ment econòmic del territori. Per la
seva part, el president del Consell Co-
marcal de la Terra Alta i alcalde de
Gandesa, Carles Luz, va agraïr l’a-
posta del Govern per les comarques
rurals. SÍLVIA ALARCÓN.
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Durant aquest mes de juliol
han sortit a informació pú-
blica els tres nous parcs eòlics
de la Terra Alta, adjudicats a
Gas Natural i Alstom. Es
tracta de les centrals de Punta
Redona, Trens Termes i Los
Barrancs, de Vilalba dels Arcs,
la Pobla de Massaluca i Batea,
de 30 megawatts i 10
aerogeneradors cadascun. El
secretari d'Empresa i Compe-
titivitat, Joan Aregio, va re-

marcar que la ZDP de la Terra
Alta es va “definir amb la par-
ticipació del territori” i que el
Govern només pot fer que
complir amb la tramitació. En
les darreres setmanes i mesos,
han estat diverses les veus
que s'han mostrat crítiques a
la implantació de nous parcs
eòlics a la comarca. Des del
president del Consell Comar-
cal de la Terra Alta, Carles
Luz, a l'Ajuntament de Batea
amb una moció aprovada en
plenari i amb la presentació
d’al·legacions, o el Consell Re-
gulador de la DO Terra Alta. El

darrer en pronunciar-se ha
estat Unió de Pagesos. El sin-
dicat agrari rebutja la massifi-
cació eòlica a la Terra Alta i
alerta del seu perjudici per a
l’espai natural i agrari.
Defensen una implantació
equilibrada, sostenible i con-
sensuada de les noves infraes-
tructures energètiques. 

C. Bonet
BATEA

Parcs eòlics a informació pública
Es projecten tres nous parcs eòlics a Vilalba dels Arcs,

La Pobla de Massaluca i Batea, de 10 aerogeneradors
El Consell de la Terra Alta, Batea, el Consell Regulador

de la DO i Unió de Pagesos han criticat la proposta

La Generalitat
construirà una
rotonda a la C-43
a Gandesa 

També millorarà el revolt del Coll de la
Font. La inversió prevista és de 2’7 milions 

El departament de Territori i
Sostenibilitat ha comunicat
a l'Ajuntament de Gandesa
que executarà durant l'any
vinent obres de millora
d'un tram de la C-43 prèvia
a la construcció de la futura
variant. L'actuació, concre-
tament, abastarà un tram de
900 metres de la carretera i
suposarà actuar sobre un
revolt, el del Coll de la Font,
així com la construcció
d'una rotonda. La inversió
prevista és de 2,7 milions
d'euros i, segons el conse-
ller de Territori i Sostenibi-
litat ha traslladat a l'alcalde

de Gandesa, Carles Luz, en
una reunió mantinguda a
Barcelona, la redacció del
projecte s'enllestirà en-
guany per poder iniciar les
obres l'any vinent. Segons
la Generalitat, l'obra supo-
sarà “una primera fase” de
la    futura variant que ha de
permetre els vehicles que
circulen per la C-43 evitar el
nucli urbà gandesà.
Aquesta circumval·lació,
que ha de permetre connec-
tar aquesta carretera amb la
N-420, suposarà una inver-
sió total d'uns 11 milions
d'euros. C.B. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La reunió mantinguda a Barcelona. / FOTO: GENERALITAT

Aerogeneradors ja implantats a la Terra Alta. / Foto: CLAUDIO ENA.
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CANVI DE PRESIDENT AL PRIORAT
JORDI SABATÉ (ERC-AM), alcalde de
la Vilella Baixa, és el nou president del
Consell Comarcal del Priorat. En el seu
parlament de presa de possessió, Sa-
baté  va destacar la revisió de les con-
cessions d’aigües del Priorat, i
especialment la del riu Siurana, com un
dels grans reptes de futur de la co-
marca. El fins ara president del Consell
Comarcal del Priorat, Joan Carles Garcia

(PDeCAT), havia presentat la seua re-
núncia al càrrec, segons l’actual acord
de govern signat després de les elec-
cions per CiU i Independents-ERC a la
comarca del Priorat. En la votació, Sa-
baté va obtenir el vot favorable de 18
dels 19 consellers. Van votar “sí” els
grups polítics del PDeCAT, ERC-AM i el
PSC, mentre que l’únic representant de
la CUP es va abstenir. G.M.

Per una 
destinació de
turisme actiu i
sostenible
El projecte “Ribera d’Ebre:
Camí de Sirga, Camí de Riu”
contempla actuacions que
van des de la creació de nous
punts d’informació turística
fins a l’adequació de trams
de camí que connecten el
GR-99 amb altres punts d’in-
terès, tot passant per millo-
res en la façana fluvial o la
construcció de passeres per
a vianants. Unes inversions
que es faran a Riba-roja d’E-
bre, Ascó, Vinebre, la Torre
de l’Espanyol, Móra d’Ebre,
Móra la Nova i Miravet, i
gràcies al suport del Consell.
L’aposta pel FEDER a la Ri-
bera d’Ebre vol, doncs, con-
vertir el riu Ebre i el GR-99
(a la comarca hi passen tres
etapes del Camí Natural de
l’Ebre, que neix a Fontibre i
acaba a Riumar) en un pro-
ducte turístic competitiu, tot
posicionant la comarca en
l’àmbit del senderisme i el
cicloturisme. Així, es millo-
rarà i es potenciarà l’actual
recorregut del GR-99 per la
comarca: les etapes 37, 38 i
39, a més de crear subrutes
d’interès turístic al seu pas
per la Ribera, facilitant l’ac-
cés als pobles des d’aquest
camí natural. Tot plegat, unes
inversions que giren al vol-
tant de la creació i millora
d’infraestructures turísti-
ques, rehabilitació i millora
de monuments, nuclis an-
tics, adequació i conservació
d’espais naturals, senyalitza-
cions d’elements patrimo-
nials i naturals, millora de
vies verdes i senders del GR-
99, així com la seva promoció
i accions de suport. G.M.

La consellera de Governació,
Administracions Públiques i
Habitatge, Meritxell Borràs,
juntament amb la presidenta
del Consell Comarcal de Ribera
d'Ebre, Gemma Carim, van pre-
sentar a Móra d'Ebre el projecte
'Ribera d'Ebre: camí de sirga,
camí de riu', impulsat pel Con-
sell Comarcal. El projecte, que
es desenvoluparà fins al 2020,
suposa una inversió d'1,2 mi-
lions d’euros, dels quals 629.379
seran aportats pels fons FEDER,
que gestiona el Departament de
Governació, Administracions
Públiques i Habitatge.
Borràs va remarcar la importàn-
cia d'aquest projecte, que "per-
metrà una millora de la façana
de cara al riu, una millora arqui-
tectònica i natural de set muni-
cipis i diversificar l'economia
del territori". "El riu ens dona
moltes oportunitats i val la pena
aprofitar-les, i des d'un punt de
vista turístic segur que hi ha te-
rreny per recórrer" va apuntar.
A més, Borràs va destacar la
"bona feina dels alcaldes, que
aposten per treballar en la
transformació dels municipis i
fer valer el seu patrimoni", i

també va voler reconèixer l'im-
portant paper que ha tingut el
consell de la Ribera d'Ebre, per
haver tirat endavant "un dels
projectes més ben valorats i sò-
lids, que donarà d'aquí poc
temps el seu rendiment".
De la seua banda, Gemma
Carim també va destacar l'es-

forç i el treball conjunt de tots
els alcaldes implicats i del Con-
sell Comarcal. Carim va recor-
dar que és un projecte que
repercutirà en tots els munici-
pis de la comarca, ja que inclou
projectes comuns, i finalment
va afirmar que aquest projecte
"és una aposta ferma de noves

oportunitats i que obrirà portes
a aquesta Ribera viva i activa
que desitgem".  

La Ribera presenta el Camí de Riu
TURISME

Preveu actuacions directes en set municipis riberencs,
amb una inversió total d’1,2 milions d’euros fins al 2020

G.M. / ACN
Móra d’Ebre

Un moment de la presentació del projecte ‘Camí de Sirga, Camí de Riu’. // FOTO: CCRE. 

La Ribera d’Ebre aposta per potenciar el Camí de
Sirga GR-99 com a atractiu turístic amb el FEDER

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

BENICARLÓ “LA MAR DE BONICA”
L’AJUNTAMENT DE Benicarló ha
posat en marxa la campanya de cons-
cienciació “Benicarló la mar de bonica”
amb l'objectiu de sensibilitzar la pobla-
ció sobre els problemes mediambientals
del municipi. La iniciativa contempla di-
ferents accions i la instal·lació de carpes
i estands als llocs més emblemàtics de la
ciutat al llarg de l'estiu i la tardor. L'al-
caldessa, Xaro Miralles, va explicar “que

pretén promoure, sobretot, la importàn-
cia del reciclatge i la seua repercussió en
la protecció del medi ambient”. Miralles
ha incidit també en “el greu problema
que suposa per a la imatge de la ciutat
l'abandonament de voluminosos al ca-
rrer, com mobles, electrodomèstics i ma-
talassos”, i ha recordat que existeix un
número de telèfon (964 46 12 53) que
s'encarrega de la recollida. C.B.

Gairebé dos anys després de la
seva inauguració i posada en
marxa, el Tribunal Suprem ha aca-
bat dictaminant que el projecte de
variant de Benicarló-Vinaròs  de la
carretera N-340 és definitivament
nul de ple dret. L'empresa citrícola
Rio Cenia, SL, que ja va aconseguir
que el Tribunal Superior de Justí-
cia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) invalidés anteriorment el
projecte inicial aprovat pel Minis-
teri de Foment, va portar també
fins a l'alt tribunal la modificació
aprovada pel govern espanyol. En
la sentència, el Suprem li dona la
raó i qualifica de “desviació de
poder” l'actuació estatal. Recorda
que Foment no podia modificar
un projecte ja anul·lat prèviament
per rectificar l'omissió de sotmetre
a informació pública les expropia-
cions i l'ocupació temporal de te-
rrenys afectats. Tot plegat, però,
segons la societat recurrent, no tin-
drà efectes pràctics més enllà que
els propietaris de les 500 finques
afectades puguin reclamar un 25%
més del preu inicial de les expro-

piacions. La sentència del Suprem,
amb data del passat 20 de juny,
utilitza termes contundents a
l'hora de censurar l'actuació del
govern espanyol en la construcció
d'aquesta variant de Benicarló-Vi-
naròs de la N-340, de poc més de
18 quilòmetres en total i un cost
d'uns 62 milions d'euros. Li retreu
haver tirat endavant una modifica-
ció d'un projecte original que ja
era nul de ple dret -i que, per tant,
no existia-, “no per raons objecti-

ves del mateix, sinó simplement
per corregir el tràmit d'informació
pública que s'havia omès en la tra-
mitació inicial”.
El motiu de fons , tal i com va ar-
gumentar el TSJCV per declarar la
nul·litat del projecte inicial en dos
sentències de 2011 i 2013 arran
dels recursos presentats per l'em-
presa vinarossenca contra els ex-
pedients d'expropiació, era que el
ministeri s'havia saltat en la trami-
tació del projecte inicial, els pre-

ceptius procediments de sotmetre
a informació pública les expropia-
cions, així com l'ocupació tempo-
ral i l'establiment de servituds als
terrenys afectats. Entre aquests,
tres finques de Rio Cenia, al tram
nord de la variant, a Vinaròs. Final-
ment, l'empresa també va acabar
recorrent la modificació davant
l'Audiència Nacional i, arran la
desestimació inicial, va presentar
recurs de cassació davant del Su-
prem. 

El Suprem anul·la el projecte de
variant de Benicarló-Vinaròs

La sentència no suposarà canvis a la pràctica
ja que el vial està en marxa des del 2015

Permetrà als propietaris de 500 finques
cobrar un 25% més per les expropiacions

Nou pas per
l’inici de la
millora de
l’N-340 

L’alcalde de Peníscola, Andrés
Martínez, ha mantingut una
reunió amb el cap de la de-
marcació de Carreteres de
l’Estat en la Comunitat Valen-
ciana, Ismael Ferrer; així com
amb el cap de la Unitat de Ca-
rreteres de l’Estat a Castelló,
Ignacio Suárez, juntament
amb el seu equip tècnic, amb
l’objectiu d’avançar en el des-
envolupament de les obres de
millora de l’N-340 al seu pas
per la localitat.

Després de rebre per part del
Ministeri de Foment part d’a-
quest vial, l’Ajuntament ja ha
iniciat els tràmits perquè l’em-
presa Caravanas Benimar per-
què desenvolupi la millora
dels accessos. Així, la trobada
també va servir per concretar
la millora de la senyalització i
comunicar els tràmits duts a
terme per al desenvolupament
dels treballs. Des de la Demar-
cació s’ha confirmat també el
canvi de titularitat del tram del
vial al Cadastre. C.B.

N-340

C. Bonet / ACN
VINARÒS

La ministra de Foment, Ana Pastor, va inaugurar la variant al 2015. / FOTO: MINISTERI DE FOMENT.

PENÍSCOLA

L’Ajuntament vol
que es millorin els
accessos de la
carretera N-340

Peníscola ja és
titular d’un tram
d’aquest vial
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BAIX MAESTRAT 

La regidoria d'Agricultura i
Medi Ambient de l'Ajunta-
ment de Vinaròs ha remodelat
l'arbrat del jardí ubicat al ca-
rrer Soro, substituint els cle-
mentins que hi havia, alguns
d’ells en mal estat, per vuit
oliveres retornades per la
sentència de Soterranyes.
Amb aquesta acció el que es
busca és millorar visualment
aquesta zona de la localitat,
cada vegada més cèntrica i

molt propera als col·legis i al
palau de Justícia. “Els cle-
mentins que hi havia no s'a-
daptaven del tot bé a aquesta
zona i això feia que el seu as-
pecte no fos el desitjat, de ma-
nera que vam decidir fer el
canvi per recuperar aquesta
àrea”, va assenyalar el regidor
d'Agricultura i Medi Am-
bient, Jordi Moliner.En relació
als arbres que s'han extret,
Moliner va explicar que tots
ells han estat replantats en el
nou viver forestal municipal
creat a la zona dels horts soli-
daris. 

C. Bonet
VINARÒS

Millores al jardí del carrer Soro
L’Ajuntament ha substituit els clementins que hi

havia per vuit oliveres retornades per Soterranyes
Els arbres que s’han extret han estat replantats en el

nou viver forestal creat a la zona dels horts solidaris

Obren la capella
del Convent de
Sant Francesc

L’obra culmina la restauració del Mucbe
de Benicarló després de 27 anys 

L'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles, i el delegat del
Govern a la Comunitat Va-
lenciana, Juan Carlos Mora-
gues, van escenificar
l'obertura oficial de les por-
tes de la capella del Convent
de Sant Francesc. La restau-
ració completa, que suma
més de 800.000 euros, ha
comptat aportacions de l'A-
juntament, el Ministeri de
Foment i empreses privades.
Després de l'inici dels tre-
balls al Convent, fa 27 anys,
la inauguració de la capella
significa la consolidació defi-
nitiva del Mucbe com un dels
espais museístics més impor-
tants i polivalents de la Co-
munitat Valenciana, i el

principal referent a Castelló
pel que fa aquest tipus d'ins-
tal·lacions dinamitzadores de
la cultura, l'art i el patrimoni.
Ha estat un llarg trajecte que,
tal com ha recordat Xaro Mi-
ralles, “culmina amb la inau-
guració de la capella i la
recuperació integral de tots
els espais del Mucbe, que per
fi, llueix tot l'esplendor que
va tindre als segles XVII i
XVIII”. Miralles va subratllar
que el treball portat a terme
a la capella i al conjunt del
Mucbe “conforma un procés
de restauració modèlic”. Mo-
ragues va dir també que el
conjunt del Mucbe “és a par-
tir d'ara un important recurs
turístic”. C.B.

Un moment de l’obertura de la capella. FOTO: AJ. BENICARLÓ

Treballs al jardí del carrer Soro. / FOTO: AJ. VINARÒS
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L’Ajuntament de Tortosa ha
donat per finalitzades les exca-
vacions arqueològiques de da-
vant de la Catedral. En els
últims dos s’han realitzat tres
campanyes d’excavacions, que
han permès treure a la llum un
tram de més de 40 metres de
muralla romana, una gran pla-
taforma monumental d’època
altimperial (que podria pertàn-
yer al fòrum de la Dertosa ro-
mana) i l’absis d’una basílica
cristiana d’època visigòtica. Pre-
cisament, la darrera campanya
ha permès recollir més infor-
mació sobre aquest absis i l’edi-
fici del qual hi formava part. La
datació se situa probablement
contemporània del Concili de
Tarragona (516), moment en
què hi ha constància del primer
cap de la seu tortosina, el bisbe
Urs. El director de l’excavació,
Ramon Ferré, va explicar que
l’edifici continua pel sota del
carrer Croera. Ferré també va
afegir-hi que l’absis es recolza
sobre un mur de carreus que és
un mur d’aterrassament. 
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va afirmar que el consistori
manté la idea de fer una gran

plaça, donar continuïtat a les es-
cales de la catedral i alhora
posar en valor les troballes fent-
les visitables en el marc del dis-
seny d’un nou espai públic. 
Bel va explicar que abans d’aca-
bar l’any es vol treure a concurs
la redacció del projecte, buscar
cofinançament i executar les
obres al llarg del 2018. Bel va re-

conèixer que no es podran con-
servar totes les troballes, però
va deixar clar que l’actuació a
realitzar es consensuarà amb
totes les parts implicades. 
Les excavacions també van
posar al descobert un antic
complex de producció de sa-
laons i restes materials del fos-
sar de Santa Anna, existent com

a mínim des del segle XVII. Tot
plegat, troballes que descriuen
la història dels últims 2.000 anys
de Tortosa. 

L’Ajuntament manté la idea de fer una gran plaça davant de la catedral, al llarg del 2018

C U LT U RA

C
CAMPANYA AL POBLAT DE L’ASSUT

Tortosa vol fer visitables les
restes en un nou espai públic

ARQUEOLOGIA

EL GRUP d’investigació GRESEPIA de la
URV ha realitzat la divuitena campanya
d’excavacions arqueològiques al poblat
ibèric de l’Assut, situat a Tivenys i propie-
tat de la universitat. De fet, en la cam-
panya hi havia un equip de 12 persones:
vuit eren arqueòlegs de GRESEPIA, i la
restal, estudiants d’Història i del màster
d’Arqueologia de la URV. Enguany s’han

centrat en la consolidació dels murs de la
gran torre circular que hi ha al jaciment.
La campanya tenia un pressupost de
18.000 euros finançats a parts iguals per
la URV, la Diputació i l’Ajuntament de Ti-
venys. Paral·lelament a les excavacions,
també s’està treballant en la virtualitza-
ció en 3D de l’estructura, per veure com
era l’antic poblat de l’Assut. G.M. 

CONEIXEM la Tortosa del
cinc-cents com una de les èpo-
ques més esplendoroses de la
ciutat, contextualitzada en una
Catalunya en plena decadèn-
cia. Però la documentació de
l’època demostra les desigual-
tats econòmiques, de llinatge i
religiosa entre les classes so-
cials. L’oligarquia tortosina es-
tava submergida en un clima
de lluites o bandositats, que
enfrontaven dos grans grups:
els Oliver de Boteller, dels que
prenien part els llinatges dels
Despuig, els Curto, els Garret i
uns quants dels Jordà; i el bàn-
dol dels Sebil de Canyissar.  En
ocasions les bandositats po-
dien arribar a ser molt violen-
tes, tant que el virrei  ordenà al
governador que supervisés
personalment els casos. El go-
vernador enviava agutzils per
fer la feina menys agradable. 

L’ANY 1532 és enviat l’agutzil
Pere Pau Amat de Palou per
arribar a una concòrdia entre
dues parts enfrontades. Sem-
bla ser que s’hi arribà al 1533.
No obstant, aquí no es van aca-
bar puix que es van anar repe-
tint episodis que obligaren a
l’arrest dominiciliari d’alguns
dels seus integrants, entre els
quals es trobà el mateix Cristò-
for Despuig. Ell, l’any 1565 es
va enfrontar juntament amb el
seu fill als seus antics aliats, els
Oliver de Boteller, enfronta-
ment que va tenir com a resul-
tat la crema de la casa d’un
comissari inquisidor de Tor-
tosa. Aquesta acció qualificada
de greu per la Inquisició, li va
costar a Despuig l’empresona-
ment a València. Despuig al·le-
gava que el comissari actuava
interessadament en favor  del
lloctinent inquisidor de la ciu-
tat, casualment Pere Oliver de
Boteller.  

Les bandositats
cinc-centistes

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

1
PINZELLADA DE TORTOSA

Cinta Bonet
TORTOSA

Les excavacions del carrer Croera. FOTO: ACN.

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

US RECOMANEM
15è Racó dels Artesans. La Fira

de les Fibres Vegetals
DIES 5  I 6 D’AGOST

15a edició amb un cap de setmana per conèixer com artesans
i artesanes vinguts des de diferents zones geogràfiques
treballen fibres vegetals com el jonc, la canya, l'espart, la
pauma, el càrritx, l'olivera, el cànem, el vímet, la bova, el lli
i l'esbarzer, entre altres. 

Lletres i vins 

Godall
Festes Majors
Del 4 al 12 d’agost

Pinell de Brai
Festes Majors
Del 5 al 18 d’agost

L’Aldea
Festes Majors
De l’11  al 19 d’agost

Amposta
Festes Majors
De l’11 al 20 d’agost

La Palma d’Ebre
Festes Majors
D l’11 al 15 d’agost

Bot
Festes Majors
Del 12 al 16 d’agost

Deltebre
Festes Majors
Del 12 al 20 d’agost

Batea
Festes Majors
Del 18 al 23 d’agost

La Sénia
Festes Majors
Del 19 al 27 d’agost

Freginals
Festes Majors
Del 20 al 27 d’agost

La Fatarella

Pep Gimeno “el botifarra”
Concert
Dimarts, 8 d’agost - 20,30h. - Casal Municipal

Màgia

Gandesa
Lletres i Vins 2017

Música

Móra la Nova

Joan Rovira Band
Dissabte, 5 d’agost a les 20,30h / Carrer Major

En el marc de la Festa Major de Móra la Nova, nit de concert
amb l'actuació en directe del músic i cantant de Camarles Joan
Rovira, acompanyat de la seva banda. 
Guanyador de la cançó de l'estiu 2017, segons Enderrock amb
'Ballar descalç'.

Música

La corba  camina i recull

Festes

Amposta
Una nit amb el 
Mag Lari
Dijous, 17 d’agost

Espectacle 'Una nit amb el
Mag Lari', que promet sor-
prendre i fer riure amb l'il·lu-
sionista amb més projecció
del nostre país. 

Música

Amposta
Txarango
Dimarts 15 d’agost a les 23.30 h / Pavelló Firal

En el marc de les Festes Majors d'Amposta, concert de Txarango,
presentant el seu tercer disc 'El cor de la terra'. 

Entrada gratuïta 

Festes Majors

Taller familiar de reciclatge
creatiu a partir de materials
naturals i ampolles de vi.
Per infants de 3 a 12 anys.

Teatre

La Ràpita
Food &Fashion
18,19 i 20 d’agost
Segona edició del F&F La Ràpita, el
festival de food trucks, moda i
disseny de La Ràpita.
Sant Carles Marina. 

Ulldecona
L’electe
Dimecres 30 d’agost
En el marc de les Festes Ma-
jors d'Ulldecona, espectacle
teatral 'L'electe', amb Roger
Coma i Abel Folk, sobre la po-
lítica contra la ciència, la cons-
ciència contra l'aparença, el
poder contra el poder.

Dimecres, 2 d’agost a les 11.00h

Veu, paraula i ànima

Poemes de Jordi Llavina
musicats per José Manuel
Pagán i altres obres.

Dijous, 17 d’agost a les 22.00h

Biblioteca de Gandesa
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ESPORTS

CANVI D’ENTRENADOR A L’AMPOSTA
EL CF AMPOSTA començarà la tempo-
rada amb un nou entrenador. Albert Bel
substitueix a Albert Company, qui marxa al
cos tècnic del CF Reus Deportiu B, a Tercera
Divisió. Després d’estar tota la temporada
passada ajudant Compnay, la nova tempo-
rada Bel será el primer entrenador i el
màxim responsable del cos tècnic del pri-
mer equip del CF Amposta. Una oferta per

formar part del cos tècnic del filial del Reus
ha estat la causa de la decisió d’Albert
Company de deixar de ser l’entrenador del
club. Des del CF Amposta desitjen motlta
sort i encoratgen Albert Bel a obtenir molts
d’èxits, i alhora li donen les gràcies a Albert
Company per tot el treball, implicació i pro-
fessionalitat durant tota la seva etapa al
club del Montsià. LAURA PORTA.

BÀSQUET

El Cantaires Tortosa podrà dis-
putar la lliga EBA la propera
temporada 2017-2018. Així ho
va autoritzar la Federació Es-
panyola de Bàsquet després
d’acceptar la petició del club
tortosí i el corresponent aval
econòmic. La possibilitat d’a-
conseguir la plaça a la lliga
EBA, la quarta en importància a
Espanya, es va produir després
dels problemes econòmics que
han afectat diversos clubs, els
quals van acabar renunciant a
la seua plaça. De fet, va ser la
mateixa Federació Catalana de
Bàsquet la que va proposar al
CB Cantaires la possibilitat d’a-
profitar aquesta situació. 
El president del Cantaires,
Sisco Pepió, va afirmar que la
participació de l’equip en la
propera lliga EBA és “un gran
repte” per al club. Tot i que el
Cantaires ha aconseguit la plaça
a través d’un ascens adminis-
tratiu, Pepió va assegurar que
afronten el repte “amb moltes
ganes” i amb el convenciment
que ja tenen una estructura es-
portiva i social prou consoli-
dada, amb un total de 18 equips
de formació que avalen la tra-
jectòria del club. A banda, Pepió

també va voler agrair a l’Ajun-
tament de Tortosa la seua
aposta pel bàsquet. 
Per la seua banda, Ferran Bel
també va  felicitar el Cantaires
per aquesta fita assolida. Així,
l’alcalde va anunciar que l’A-
juntament farà els “esforços ne-
cessaris” per ajudar el club,
tenint en compte la projecció de

la ciutat que suposarà la seua
participació a la lliga EBA. 
El Cantaires començarà la lliga
EBA el proper 24 de setembre,
amb un partit a la pista del
Masnou. Durant les darreres
setmanes, ja ha incorporat l’his-
panoargentí Emiliano Massare-
lli i el nord-americà Cory Blau,
i just acaba d’oficialitzar el fit-

xatge del també californià Sean
Mcdonell. El president també
va dir que el cos tècnic està con-
feccionant una plantilla per
afrontar la nova temporada
amb garanties.  
La pretemporada del Cantaires
començarà a partir del 15 d’a-
gost, i també tenen previst un
possible torneig d’estiu.  

El Cantaires afronta amb il·lusió la
nova temporada a la lliga EBA
Gustau Moreno
TORTOSA

El president del Cantaires va comparèixer amb l’alcalde de la ciutat. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

“L’objectiu principal és
adaptar-nos a la nova catego-
ria el més ràpidament possi-
ble”, va afirmar el president
del Cantaires, Sisco Pepió.
“Sabem que la lliga EBA és
una categoria molt forta, amb
uns jugadors excel·lents des
del punt de vista tècnic, molt
ràpids i molt físics”, va expli-
car. En aquesta mateixa línia,
Pepió va assenyalar que l’a-
posta del Cantaires per
aquesta divisió també és un
repte des del punt de vista
territorial, ja que disposar
d’un equip EBA també farà
més visibles els jugadors de
les Terres de l’Ebre. “És una
lliga que té molta repercussió
a tot l’Estat, i els equips de
categories superiors sovint
miren a la lliga EBA per loca-
litzar els jugadors que pu-
guen despuntar”, va dir.
A la lliga EBA, el Cantaires
ha quedat en el mateix grup
que el Club de Bàsquet Ta-
rragona (CBT). En total, a la
lliga EBA hi haurà 28 clubs:
25 catalans, dos de les illes
Balears, i un de l’Aragó.
Abans de la competició ofi-
cial, el Cantaires haurà de
disputar també la Lliga Cata-
lana. El club de la capital del
Baix Ebre haurà de modificar
el seu pressupost per afron-
tar la competició a la lliga
EBA. D’entrada, compta amb
el suport de l’Ajuntament de
Tortosa i també del seu pa-
trocinador, l’empresa Les
Vinyes del Convent. A
banda, el club també confia
en reforçar el suport dels afi-
cionats al bàsquet de Tortosa
i de les Terres de l’Ebre, per
omplir el pavelló de Ferre-
ries.  G.M.

Buscaran una
adaptació ràpida
a la categoria
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Joan Carles Galve ha presen-
tat la seua dimissió com a pre-
sident del Club d’Atletisme
Terres de l’Ebre (ATE). Galve
va comunicar la seua decisió a
la junta el passat 11 de juliol, i
la renúncia va ser acceptada.
“Es tracta d'una decisió perso-
nal anunciada formalment a la
junta directiva i als socis a la
jornada final de temporada, i
que està motivada per qües-
tions de tipus personal davant

de la dificultat que des d'ara
tindré per poder dedicar-li el
temps que requereix una enti-
tat com la nostra”, va argu-
mentar el mateix Galve a
través d’un comunicat.
“Voldria agrair el suport rebut
pels companys de junta i la
seva comprensió a l'hora de
rebre la notícia, així com tot el
treball que hem desenvolupat
junts fins al dia d'avui”, a afe-
gir-hi. Les possibilitats estatu-
tàries permetran la continuïtat
de l'actual equip de l'ATE fins
al final del mandat, i serà la
junta la que articularà, a partir

d'ara, el procés a seguir per
decidir la persona que ocu-
parà el lloc que Galve deixa
vacant a la presidència. “La si-
tuació d'estabilitat econòmica
de l'entitat i els èxits en l'àm-
bit esportiu que s'han aconse-
guit darrerament a nivell
col·lectiu i individual fan pen-
sar en un futur molt esperan-
çador”, assegura Galve. 
Segons el ja expresident, com
a soci restarà “al servei de
l'entitat” per col·laborar en tot
allò que li siga possible, per-
què l'ATE continuï sent “el re-
ferent de l'atletisme ebrenc”.

“Moltes gràcies a tothom per
haver-me fet viure en primera
persona tantes alegries; tot i
que algun que altre desencís”,
conclou Galve després d’a-
grair també la col·laboració i
el suport continu i bon tracte
de l’Ajuntament de Tortosa.
L’ATE va iniciar la seua activi-
tat el 2002, i té com objectiu
principal la formació d'atletes
i la difusió d'aquest esport a
Tortosa i al conjunt de les Te-
rres de l’Ebre. De fet, l’ATE és
l’únic del Baix Ebre federat i
reconegut per la Federació
Catalana d’Atletisme. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Dimiteix el president de l’ATE
La junta accepta la renúncia de Joan Carles Galve,

que deixa el càrrec per motius personals
Assegura que estarà al servei de l’entitat perquè

continue sent “un referent de l’atletisme ebrenc” 

Els 'twirlers'
ebrencs revaliden
el títol europeu
per a Catalunya

Esportistes d’Ulldecona, Jesús, Deltebre i
Tortosa integraven la selecció catalana  

La selecció catalana de Twirling
va adjudicar-se el campionat
d'Europa de l'European Federa-
tion of Baton Twirling. Al pavelló
firal de Tortosa, i amb una dele-
gació de 131 atletes, l'equip de la
Federació Esportiva Catalana de
Twirling, format majoritària-
ment per esportistes de les Te-
rres de l'Ebre, va dominar totes
les classificacions en joc i, per
tant, va imposar-se sense pal·lia-
tius en la general, seguida d'Es-
lovènia i Irlanda. Aquest èxit se
suma a l'aconseguit fa dos anys
a Gormanston (Irlanda) i per-
met que Catalunya retingui el
títol de campiona continental
fins al 2019, que és quan hi ha
prevista la propera edició. Les
victòries de la delegació cata-

lana les van aconseguir els se-
güents 'Twirlers': en les catego-
ries individuals, Nerea Artola
(juvenil femení), Ian Roque (ju-
venil masculí), Cinta Escoda (jú-
nior femení), Eric Queral (júnior
masculí), Laia Díaz (sènior fe-
mení) i Marc Hierro (sènior
masculí); i, en les categories per
parelles, Ariadna Pomada i Víc-
tor Ruiz (juvenil), Lluna Hierro i
Joana Pérez (júnior), i Lorena
Cases i Cinta Escoda (sènior).
Aquests esportistes vénen de
clubs d'Ulldecona, Jesús, Delte-
bre i Tortosa. Per equips i per
grups, Catalunya es va imposar
en les categories juvenil, júnior i
sènior, a través dels seus equips
A, B o C.  En total, la selecció va
registrar 33 podis. A.P.

Joan Carles Galve era
president del Club
d’Atletisme Terres de
l’Ebre des del 
novembre del 2014    

La junta directiva de 
l’entitat podrà designar 
el nou president

Una imatge de la prova disputada a Tortosa. FOTO: CEDIDA.
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Renault-Dacia J. Garau Tortosa

càpsulescomercials

Renault-Dacia J. Garau
Tortosa - Carretera València  977501333
http://www.renault-tortosa.es/

Joan Sancho
És assessor comercial i especialista en vehicles industrials i empreses
a Renault-Dacia J. Garau a Tortosa. Sancho destaca la varietat de ve-
hicles que ofereix al concessionari, amb una gamma molt extensa:
cotxes familiars, d’empresa, utilitaris, industrials, és a dir, automòbils
que s’adapten a les necessitats de qualsevol conductor i que compten
amb la garantia de qualitat de marques com Renault i Dacia.

Professionalitat i
experiència amb
Renault-Dacia J. Garau
J. Garau és una de les empreses més antigues en automoció

J. Garau és el concessionari oficial de Renault-Dacia a Tortosa i Vi-
naròs. Aquesta empresa dedicada a l’automoció és una de les més
antigues del sector a les Terres de l’Ebre, fundada l’any 1968. Grà-
cies a aquesta experiència dilatada, J. Garau ofereix als seus clients
tota la professionalitat necessària a l’hora d’adquirir un nou vehicle,
així com un assessorament de qualitat a particulars i empreses.

Els serveis que ofereix el concessionari són molt amplis, per tal d’o-
ferir al client totes les prestacions que necessita: manteniments,
reparacions, carrosseria i puntura i servei post-venda. A banda de
vehicles nous, J.Garau ofereix una àmplia selecció de vehicles d’o-
casió, seminous i quikòmetre 0. Un altre dels avantatges amb que
compta J.Garau és l’oferta de complements per vehicles.

Des de J. Garau també aposten per tenir totes les novetats de les
seves marques punteres. És el cas del nou Koleos, el Crossover de
Renault que està tenint una gran acceptació al mercat.

Per l’experiència i la professionalitat, Renault-Dacia J. Garau és la
millor opció a l’hora d’elegir el teu vehicle.  
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"Hem de reciclar,
no hem de gastar
tanta aigua quan
ens banyem, i
quan ens rentem
les mans hem de
tancar l’aixeta.”

P
PETITS ARTISTES

LA SOSTENIBILITAT DEL PLANETA
L’ESCOLA JAUME I de la Sénia ens parla aquest
mes de la sostenibilitat del planeta i dels gestos que
podem fer per defensar el medi ambient i lluitar con-
tra el canvi climàtic. Ens expliquen com petits gestos
poden millorar la sostenibilitat del nostre planeta,
com ara tancar l’aixeta mentre es renten les dents o
dutxar-se en lloc de fer servir la banyera per estalviar
l’aigua, anar a l’escola a peu o amb bicicleta en lloc
d’anar amb cotxe per no contaminar, no llençar la

brossa a terra i tirar-la al contenidor que li pertoca per
poder-la reciclar després...
Fins i tot estan convençuts que encara es pot arreglar
tot i que el destí de la Terra està
a les nostres mans.

“Robert Daniel
"Dels cartells que hi han al meu dibuix, trio
el de reutilitzar les coses, perquè cada vegada
hi ha menys petroli i menys plàstics, i els hem
de reutilitzar."

“A mi m’agrada
viure a la Sénia
perquè pots
jugar pel carrer,
no hi han tants
de cotxes i no hi

ha tanta contaminació com en una
gran ciutat.”

2 PINZELLADES

Erika Abella

Aquim Galia

“Aquest any
hem recollit tota
la brossa. Quan
vam anar
d’excursió si
vèiem brossa pel
terra, l’agafàvem. Els professors
ens van ensenyar que el paper de
plata l’hem de llençar al seu
contenidor."

“Reciclar és
important per a
que els Pols no
es derreteixin i
per a que no en-
trin els gasos

ultravioleta."

Naiara Garcia

Josep Miró

“Penso que la
funció de les fà-
briques és im-
portant per a
nosaltres, però
no haurien de
contaminar amb tant de fum.”

“Quan em rento
les dents, tanco
l’aixeta. Puc anar
a l’escola cami-
nant o amb bici
per no contami-

nar. Amb aquests petits gestos
podem ajudar el planeta.”

Marta Bel

Iker Mormeneo

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“Crec que el
plàstic és el que
més contamina,
perquè tarda
milers d’anys a
descompondre’s
i l’hem de reciclar.”

Victoria Lolaeva

“S’ha de reciclar
per tenir un mi-
llor planeta i per
salvar els ani-
mals i les plan-
tes. A casa tenim
tres contenidors per reciclar.”

Quim Allepuz

“Molta gent con-
tamina i mal-
tracta la Terra. Si
continuem així
potser haurem
d’anar a viure a
algun altre planeta.”

Paula Espinach

“Hi ha gent que
prefereix anar pel
carrer i tirar la
brossa a terra que
no tirar-la on toca
per no fer unes
passes més i tirar-la a la paperera.”

Julia Flores

"He dibuixat una nena que mira com s’esgota
l’aigua poc a poc. Hem d’estalviar l’aigua, per-
què si ens quedem sense aigua no podrem ban-
yar-nos i les plantes se secaran."

Laura Checa »

»

»
"Últimament la gent contamina molt i estem
destruint el món. Crec que encara podem
arreglar-ho tot i que el destí de la Terra està a
les nostres mans."

Noah Querol
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P
EL CARAGOL MAÇANA ARRIBA A MIRAVET

EL CARAGOL MAÇANA ha arri-
bat a la Ribera d'Ebre, concretament,
a Miravet. El departament d'Agricul-
tura ha anunciat que s'ha detectat un
nou focus del gasteròpode invasor a
l'Ebre a 40 quilòmetres riu amunt de
la població de Tortosa, el lloc on fins
ara havia arribat la plaga, oficialment.
Concretament, han aparegut unes 200
postes de caragol maçana en un tram

de 200 metres del marge esquerre del
riu, a Miravet. El lloc ha estrat pros-
pectat “intensament” i s'han pres me-
sures per eradicar la seva presència.
En concret, el departament d’Agricul-
tura i la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre han acordat prohibir la pesca
fluvial, netejar la vegetació i realitzar
prospeccions fins la tardor per frenar
el nou focus de caragol maçana al riu

Ebre. Una altra de les mesures acorda-
des serà la instal·lació d’una malla flo-
tant en aquest tram de riu. La
consellera d’Agricultura, Meritxell Se-
rret, va reclamar al ministre d’Agricul-
tura que aclareixi les competències a
cada tram del riu per poder actuar i
frenar la proliferació del caragol. Un
aclariment que reclama des de fa més
d’un any. C.B.PAGESIA

PLAGUES

Alerta al camp de les Terres de
l’Ebre pel perill d’arribada del
bacteri convertit en plaga Xylella
fastidiosa, batejat com “l’ebola
de l’olivera”. El focus inicial del
bacteri va ser al sud d’Itàlia l’any
2013, on va malmetre centenars
de milers d’oliveres. Aquest ju-
liol s’ha detectat al País Valencià,
fet que ha encès les alarmes
arreu de la península. L’Ebola de
l’olivera afecta unes 300 espècies
de plantes diferents i es preveu
que sigui una de les pitjors pla-
gues que amenacen actualment

la vegetació a Europa. Catalunya
ja s’ha posat a disposició de les
autoritats fitosanitàries del País
Valencià per donar suport a l’e-
radicació immediata del focus.
Des del territori, diferents enti-
tats ecologistes han demanat
que s’adoptin mesures urgents,

com prohibir el moviment de
material i individus adults de les
espècies susceptibles. També de-
manen que prohibeixin el movi-
ment de vivers autoritzats
sotmesos a controls oficials, ja
que és la principal causa de pro-
pagació. Les diferents entitats
també han reclamat una reacció
decidida de la Generalitat i ja
han fet arribar una carta amb la
seva demanda a la consellera

d’Agricultura. Jordi Monforte,
portaveu de Salvem lo Montsià,
ha alertat del risc que aquesta
plaga pugui afectar les oliveres
mil·lenàries.
El pagès Josep Maria Monllau va
explicar que en aquests mo-
ments ja s’estan analitzant mos-
tres vegetals de les espècies amb
més perill d’afectació.  
Un dels perills del bacteri és la
facilitat de transmissió ja que

prop de 200 insectes el poden
transmetre. Un cop es detecta el
bacteri, l’eradicació és molt difí-
cil. Per aquest motiu, la preven-
ció de la plaga és la seva millor
cura. 

Alerta per “l’ebola de l’olivera”
El focus inicial va ser al sud d’Itàlia i

aquest juliol s’ha detectat al País Valencià
Pagesos i entitats ecologistes han reclamat

l’adopció de mesures urgents contra el bacteri

Un camp d’oliveres d’Ulldecona. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN

Sílvia Alarcón
ULLDECONA

Denuncien
Dia per
vendre arròs
a pèrdues

G. Moreno
DELTEBRE

Unió de Pagesos va inter-
posar aquest juliol una
denúncia davant del de-
partament d’Empresa i
Coneixement contra la ca-
dena Dia, per una pre-
sumpta venda a pèrdues
en arròs blanc rodó cate-
goria extra. En concret,
amb una oferta vigent del
22 de juny al 12 de juliol
que comercialitzava a 0,39
euros el quilo en els seus
establiments d’Amposta i
Deltebre, dos municipis
arrossaires per excel·lèn-
cia. El sindicat va advertir
que en aquell moment la
cotització de la mateixa
categoria d’arròs a la
Llotja de Tortosa era de
0,56 euros el quilo. Segons
el sindicat agrari, cal tenir
en compte que a aquest
preu de 0,56 euros el quilo
encara caldria afegir-li el
cost d’envasat, transport i
venda al detall i que en
cap cas podria situar-se
per sota els 0,65 euros el
quilo. Per tant, els 0,39
euros el quilo de l’oferta
de Dia se situava un 40%
per sota del preu de venda
al públic que realment
hauria de tenir, com a
mínim. A més, durant tota
aquesta campanya 2016-
2017 la cotització d’a-
questa categoria d’arròs
s’ha situat entre els 0,59 i
els 0,56 euros el quilo, se-
gons la Llotja de Tortosa.
Unió de Pagesos va dema-
nar al Govern que iniciï
una investigació per de-
terminar si aquesta oferta
implica que se’n poden
derivar accions il·lícites, a
fi i efecte d’evitar pràcti-
ques il·legals en la comer-
cialització de l’arròs.

COMERÇ

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Catalunya dóna
suport al País
València per acabar
amb els focus
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

LA MILLOR SOMMELIER DE CATALUNYA
La sommelier del restaurant Celler Can Roca,
la francesa Audrey Doré, és la Milllor Somme-
lier de Catalunya 2017. Doré va quedar fina-
lista, junt amb Robert Tetas i Ferran Vila, al
concurs anual que organitza l’Associació Ca-
talana de Sommeliers i que enguany es va ce-
lebrar al restaurant Villa Retiro de Xerta. De
fet, Doré és la primera dona que guanya el
concurs. En aquesta ocasió eren nou els fina-
listes que aspiraven a aconseguir el títol. Du-

rant més de set hores van mostrar les seves
habilitats, primer amb la prova escrita i des-
prés amb les proves de decantació i tast de
vi. Ja a la tarda es van fer les proves amb un
test d’imatges, d’identificació del producte, la
detecció d’errors d’una carta gastronòmica i
la prova de maridatge. L’acte celebrat a Xerta
també va incloure un showroom de totes els
vins de les denominacions d’origen de la de-
marcació de Tarragona.  C.B.

Ingredients

• 500 grs. de fideus mitjans 
• 250 grs. de gambes fresques
• 600 grs. de rap fresc a talls
• 2 grapats de musclos
• 200 grs. de tomàquet triturat 
• sal
• 3 grans d’all picat
• 1 culleradeta de pebre roig 
• 1 got i 1/2 d’oli d’oliva
• 2 l. de caldo de peix
• uns quants fils de safra ̀

Musclos
amb salsa de vi

Elaboració

En una paella tireu l’oli,
quan sigue calent poseu el
talls de rap, les gambes i
una mica de caldo de peix.
Deixeu-ho coure uns mi-
nuts.
Els treieu de la paella i els
reserveu.
En una cassola de fang
amb una mica d’oli, sofre-
giu els alls picats, el tomà-
quet triturat i el pebre
roig. Coeu-ho un minuts.
Afegiu-li el caldo de peix i
tant aviat com comenci a
bullir, tireu els fideus. Sal-
pebreu-ho amb el safrà
i la sal.
Per últim, poseu els mus-
clos, el rap i les gambes.
Deixeu-ho coure uns 15
minuts. Poseu la cassola
uns minuts dintre el forn
abans de servir-ho.

LA CUINA DEL

DELTA

Musclos i escopinyes al vapor

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

L'estiu és l'època de
l'any que més
m'agrada menjar
musclos i escopinyes al
vapor. No sé per què,
però és així. En
menjaria tots el dies!
Potser inconscientment
relaciono musclos amb
festa, aperitiu,
tranquil·litat, relax,
mar, vacances,...
El meu pare sempre ha
preparat els musclos
en cap de setmana,
festa, vacances... serà
per això?
Us deixo dues opcions
en una recepta que us
poden ser molt útils
com entrant en dies de
Festa Major. Desitjo
que us agradi! 

“

• 1kg de musclos del Delta de l'Ebre / 1kg d’escopinyes  • 1 got d'aigua  • 1/2 got de vermut  • 1 polsim de sal 
1 fulla de llorer  •  Uns granets de pebre (8-10)

INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ
Netegem els musclos o les esco-
pinyes. Les escopinyes les hem de
deixar una bona estona en un bol
amb aigua i sal. 
En una cassola al foc posem el got

d'aigua, la sal, el pebre i la fulla
de llorer. Ho portem a ebullició. 
Quan l'aigua estigui bullint abo-
quem el 1/2 got de vermut i a con-
tinuació incorporem els musclos
o les escopinyes. 

Els coem durant uns minuts, fins
que tots estiguin oberts (uns 5-8
minuts). 
Heu vist què senzill i fàcil és? De
veritat, prepareu-los amb vermut
i veureu com us agraden!



cop d’ull// Agost  201736

El conseller de Salut, Antoni
Comín, va confirmar que el De-
partament opta per ampliar l'-
Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC) amb un nou edifici
que també inclourà un pàrquing
amb accés des del nucli urbà. Se-
gons el conseller, aquesta és la
solució “més viable i creïble” per
poder garantir el futur de l’hos-
pital de referència de les Terres
de l'Ebre. Amb tot, Comín va as-
segurar que l'obra és “de les més
complexes” que haurà de fer el
Departament de Salut.
Aquesta complexitat de l'obra
recau en el fet que el nou edifici,
de dues plantes de 2.000 metres
quadrats cadascuna i amb possi-
bilitat d’ampliar-se amb una te-
cera, es farà en un talús que
comunica amb el centre de Tor-
tosa, darrera del cinema Fèmina.
Des d'aquí, i a través de l'ascen-
sor de l'edifici, que podria tenir
fins a set plantes, entre pàrquing
i serveis sanitaris, es podrà acce-
dir a l'hospital.  Per la seua banda,
l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va
afirmar que l’ampliació prevista

de l’HTVC és una “solució
intel·ligent”. 
En qualsevol cas, Comín no va
voler avançar la inversió que su-
posarà aquesta ampliació, fins
que no estigui a punt el projecte.
De fet, Infraestructures.cat ja està
redactant l'avantprojecte, que es-
tarà a punt per a finals d'aquest
2017. L'objectiu és que l’obra es
pugui deixar adjudicada a l'estiu
del 2018. Tampoc s’ha concretat
encara si el nou parcament serà
de pagament.

Decepció dels professionals
D’altra banda, la Junta de Perso-
nal de l’HTVC va emetre un co-
municat en què asseguren que la
reunió que van mantenir amb
Comín va servir de ben poca
cosa. La Junta li va exposar que
amb les retallades es va perdre
un 10% de la plantilla i encara no
s’ha recuperat ni la meitat; que
continuen amb plantes tancades
a l’estiu, i que s’han privatitzat
serveis. Comín hauria exposat
que la recuperació es va notant
lentament. Quant als llits, el con-
seller va defensar que cada cop
són menys necessaris perquè
augmenta la cirurgia sense in-
grés. Quant a les obres d’amplia-

ció de l’HTVC, la Junta de Perso-
nal ha manifestat els seus dubtes
davant les grans dificultats tècni-
ques que comportaran per la
ubicació en un talús, un fet que el
porta a témer que pugui quedar
al calaix com el projecte d’hospi-
tal als terrenys de la Farinera.
També lamenten que el conseller

no els concretés la relació que hi
haurà entre l’Institut Català de la
Salut (ICS) i la nova empresa
Salut Terres de l’Ebre. Des de la
Junta de Personal de l’HTVC es
pregunten si s’està carregant a
l’ICS un augment de les llistes
d’espera per tal de tenir l’excusa
“per a derivar i desmantellar”.

D’altra banda, també el col·lectiu
Marea Blanca ha rebutjat les ex-
plicacions donades per Comín. 

Comín va comparèixer al costat de l’alcalde de Tortosa, a la sala de premsa de l’Ajuntament. // FOTO: ACN.

S
S A L U T

EMPRESA PÚBLICA A MÓRA D’EBRE
SALUT TERRES DE L’EBRE serà la
nova empresa pública que gestionarà
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre a
partir de l’abril de 2018, un cop acabi
l’actual concessió a Gecohsa. Així ho va
anunciar el conseller de Salut, Antoni
Comín, després de visitar el centre hos-
pitalari. De fet, va avançar que des del
CatSalut es crearan empreses 100% pú-

bliques a cadascun dels territoris de Ca-
talunya, que s’encarregaran de la gestió
sanitària dels centres assistencials que
ho reclamin en coordinació amb l'Insti-
tut Català de la Salut (ICS). El conseller
va dir que aquesta ha estat l'alternativa
“més adequada” i “preferida” pel terri-
tori, per “blindar l'arrelament territo-
rial” del centre de Móra d'Ebre.  C.B.

Comín anuncia l’ampliació i el nou
pàrquing del Verge de la Cinta

HOSPITAL

L’ascensor del nou aparcament servirà per connectar el
centre de Tortosa i les noves instal·lacions de l’hospital

L’objectiu de Salut és que les obres es puguen adjudicar
a l’estiu del 2018, amb un pressupost per determinar

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

PER A LA GRAN MAJORIA, l’agost és
el mes de les vacances, unes dates des-
itjades per  desconnectar, descansar, ca-
rregar piles, renovar motivacions i
donar-li el temps necessari a algunes
coses que durant l’any no ens podem
permetre fer perquè anem sempre de
bòlit, pendents del rellotge i del mòbil.

QUÈ POTS FER el primer dia de vacan-
ces? Desconnectar l’alarma del mòbil o
si encara utilitzes el despertador, ama-
ga’l al primer calaix de la tauleta de nit,
i oblida’t del ritme frenètic que aquesta
societat ens encomana. D’aquesta exi-
gència de “que si no omples les 24
hores del dia fent coses, no ets res!”. No
cal planificar totes les hores del dia de
les setmanes de vacances. Ja anem prou
planificats durant l’any. És bo poder
acordar algunes de les coses que farem
durant aquests dies, però procura tenir
altres moments per poder fer el que et
vingui de gust. Fer més coses no signi-
fica vacances més aprofitades. 

APROFITANT EL BON TEMPS de l’es-
tiu i que en vacances tens més temps
lliure, has pensat en fer una mica d’e-
xercici? Tots sabem que fer exercici físic
de manera constant és molt beneficiós
per a la nostra salut, però no tothom té

ànima d’esportista i a molta gent no li
motiva gens o li suposa un gran esforç
fer exercici físic de manera regular. Hi
ha moltes formes diferents de mantenir
el nostre cos actiu i n’hi ha una que és
ben fàcil, gratuïta, poc fatigosa i distreta
de fer… Caminar!!  I si ho pots fer per
la sorra de la platja molt millor.

CAMINAR PER LA PLATJA és molt sa-
ludable per millorar la circulació san-
guínia, sobretot per a les persones que
tenen varius. A més l´aigua del mar
conté minerals (iode i sodi) que preve-
nen l’envelliment de la pell i a més, el
moviment suau de les onades tonifica
els músculs. A l’hora de començar a ca-
minar, has de tenir present que hi ha
diferències entre l’arena mullada i la
seca, en aquesta última és més difícil
caminar, perquè és menys estable i
moure´s per ella implica realitzar més
esforç. És recomanable començar per
l’arena mullada perquè està més com-
pacta i després passar a la seca.

SI ET CANSES de caminar pausada-
ment per la sorra i vols una mica més
d’intensitat, pots endinsar-te fins que
l’aigua t’arribi a l’altura dels malucs,
caminant a pas ferm i aixecant ben alt
les cames. Aquest és un exercici més

pesat i cansat, perquè s´ha de vèncer la
resistència de l’aigua, però es treballa
intensament la musculatura de les
cames i dels glutis. Quan portis uns
dies caminant descalç per la platja, no-
taràs que la pell està més suau i fina,
perquè l’arena és un gran exfoliant na-
tural.

EN TEMPS de vacances... Desconnectar
de la feina: abans de marxar, intenta
deixar tot enllestit, perquè “allò que ha-
vies d’acabar” no et vagi venint com un
fantasma durant totes les vacances... La
feina hi serà quan tornis, però no millo-
rarà per més que hi pensis.

EVITA PENSAR constantment en allò
que et preocupa. Els problemes segui-
ran allí, hagis pensat o no, però proba-
blement, si t’has donat el temps per
desconnectar, els pots veure des d’una
altra perspectiva, des d’un altre punt
d’afrontament.

SI LES VACANCES són curtes, aprofita-
les “a tope”. Si són més llargues, in-
tenta els últims dies anar ajustant
alguns horaris i reprendre alguna tasca
que acostumes a fer durant la resta de
l’any,  per anar adaptant-te a poc a poc
a les rutines habituals.

Temps de vacances! 

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

BAIX EBRE

Obre portes el nou CAP de Roquetes

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va inaugurar
el 21 de juliol el nou CAP de Ro-
quetes. Puigdemont va poder
veure les instal·lacions i compro-
var de primera mà el funciona-
ment del nou centre. El president
va assegurar que es tractava d’un
dia llargament esperat i va indi-
car que la prioritat, tot i l’escas-
setat de recursos, és la gent. Per
a Puigdemont, és fonamental

que a tots els municipis de Cata-
lunya hi hagi accés a la millor sa-
nitat, educació, cultura i
oportunitats. I la clau, assegura,
està en l’equilibri territorial. 
Per la seua banda, el director te-
rritorial de Salut, Ismael Piñas, va
dir que el CAP de Roquetes po-
dria ser referent a Terres de l’E-
bre en la creació de la xarxa de
salut comunitària. I va destacar-
ne la importància per treballar
pel benestar dels ebrencs.  Fina-
loment, l’alcalde de Roquetes,
Francesc Gas, va remarcar els es-
forços que s’han fet al llarg dels

anys. El nou Centre d’Assistèn-
cia Primària es va començar a
construir el 2015 i ha tingut un
cost de 2,2 milions d’euros.
Ocupa 3.317 metres quadrats i
compta amb consultes assisten-
cials, una aula d’educació sanità-
ria, una àrea d’atenció urgent i la
base comarcal del Servei d’E-
mergències Mèdiques (SEM)..  

Míriam Gavaldà
ROQUETES

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

GENT GRAN

L’Obra Social “La Caixa”
col·labora amb el projecte
sobre intervenció no farmaco-
lògica en alteracions del com-
portament que duu a terme la
residència diocesana Sant Mi-
quel d’Arcàngel de Tortosa. La
seua finalitat és millorar els
símptomes psicològics i con-
ductuals de les persones amb
demència. L.P.

Nou projecte a
Sant Miquel

Puigdemont va inaugurar el nou CAP. // FOTO: GENERALITAT.
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FESTIVALS

D I V ER S

D
AKÍ, nova implantació a Tortosa

L’EMPRESA de bricolatge AKÍ va in-
augurar el 6 de juliol  la seva botiga a
Tortosa. AKÍ ha invertit 1,1 milions d'eu-
ros en aquesta botiga, que és la tercera
a la demarcació de Tarragona, la nú-
mero 13 de Catalunya i la 50 de l’Estat
espanyol. En total, té més de 2.000 me-
tres quadrats i unes 18.000 referències.
El director de la botiga de Tortosa, Mi-
quel Vidiella, va explicar que s’han creat

27 llocs de treball directes, als quals cal-
drà sumar tots els que es generin d’in-
directes a partir dels serveis que
s’oferiran en col·laboració amb instal·la-
dors locals.  L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha destacat que és la primera im-
plantació comercial que obre portes al
pla parcial Temple Sud. En els propers
mesos també ho farà una gran superfí-
cie del grup Esclat-Bon Preu. C.B.

L’Ajuntament de Tortosa ha de-
cidit recuperar el format de l’E-
bremusik com a festival. L’any
passat l’Ebremusik, una inicia-
tiva que busca promoure el ta-
lent i la creació musical al
territori, es va celebrar associat
a una ruta de tapes en diversos
bars i restaurants de la ciutat.
Tot i que el govern municipal
considera que era una proposta
atractiva, no estava a l’abast de
les butxaques de tot el jovent.
Per aquest motiu, enguany l’or-
ganització ha volgut canviar el
format a festival i celebrar-lo el
proper dissabte, 26 d’agost, tot
coincidint amb el pregó de Fes-
tes de la Cinta i la proclamació
de les pubilles. En aquest sentit,
la regidora de Joventut, Cristina
Girón, va explicar que així s’am-
plia l’oferta festiva. 
En aquesta ocasió, l’organitza-
ció demanava que tots els grups
fossin de les Terres de l’Ebre. Fi-

nalment, van complir tots els re-
quisits, 15 grups. El guanyador
ha estat el grup Animalístic,
d’Ulldecona, que actuarà com a
teloners el diumenge de les Fes-
tes de la Cinta. 
Des de les 18 hores del 26 d’a-
gost i fins a les 6 del matí de
l’endemà, 27 d’agost, a la plaça
de l’Ajuntament hi actuaran
Hyban Draco, d’Alcanar; i Rere-
guarda, Mascarts i Totem, tots
tres grups de la Sénia. A banda,
el patrocinador principal de l’E-
bremusik, Movistar +, portarà
en concert a ACP i Miqui Puig.
Finalment, La Fuga, un grup de
rock de Cantàbria, serà el cap
de cartell i tancarà el festival el
grup tortosí El Mafio, que pre-
cisament va ser el grup guanya-
dor de l’edició del 2016.
L’entrada a tots els concerts de
l’Ebremusik serà gratuïta. 

Cinta Bonet
TORTOSA

L’Ebremusik oferirà 12 hores de música 

El grup tortosí El Mafio, que va guanyar l’Ebremusik del 2016, actuarà al festival d’enguany.  // FOTO: CEDIDA.
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TECNOLOGIA

Samsung Galaxy Note 7 “Fan Edition”
per Jaume Querol

Per a sorpresa de tothom, la multinacional coreana
Samsung sembla decidida a buidar el seu estoc i
ens presenta una nova versió del malaurat Galaxy
Note 7, com recordem retirat del mercat pels seus
greus incidents amb les bateries que explotaven.
El nou model ha estat rebatejat com a Samsung
Galaxy Note 7 “Fan Edition”, conservant totes les
característiques del model original, però amb la
bateria de 3500mAh reduïda a 3200mAh, per tal
d’evitar els coneguts problemes de sobrecàrrega.
Pel que fa a les seves prestacions i hardware,
podem tirar d’hemeroteca, recordant la seva im-
pressionant pantalla Super AMOLED de 5’7 polza-
des i resolució QHD, amb 518 píxels de densitat i
protegida amb l’última tecnologia antixoc Gorilla
Glass 5. El seu “core” està impulsat per un poderós
Exynos 8890 de la mateixa Samsung, un processa-
dor de 8 nuclis que treballen fins a 2’3Ghz, amb l’a-
jut d’una GPU gràfica Mali-T880 de 12 nuclis. A
més a més, si tenim en compte els 4GB de RAM
DDR4 i els 64Gb d’emmagatzematge, el Note 7 Fan

Edition és un equip que es fa difícil de superar tot
i el pas del temps, que arriba quasi 1 any després
de ser presentat al mercat.
Un altre dels elements impressionants el trobem
amb la càmera de 12Mp i la lent f/1.7 de 26mm.,
amb estabilitzador òptic i flash LED. Aquest dispo-
sitiu ens permetrà la gravació de vídeo en 4K a
30fps i HDR natiu sense gaires dificultats, amb
prestacions dignes d’una autèntica càmera profes-
sional.
Com hem comentat, el “Fan Edition” integra una
revisada bateria de 3200mAh que permet la càrrega
ràpida a través d’un port USB 3.1 tipus C, en prin-
cipi lliure dels coneguts problemes que ha causat
a la multinacional. També destaquem el Wifi a/c de
doble banda, Bluetooh 4.2, GPS amb A-GPS i GLO-
NASS, NFC i, per suposat, el ja pràcticament inevi-
table lector d’empremtes dactilars. A més, disposa
d’un lector d’iris per facilitar l’accés a l’equip, se-
gons el gust de l’usuari. Finalment, destaquem el
seu preu, que està al voltant dels 700€, molt lògic

si tenim en compte les seves elevades prestacions
i els rivals de la competència.
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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

El Festival Deltebre Dansa va
tancar la 13a edició el 22 de ju-
liol passat. Com no pot ser
d’una altra manera, ho va fer
amb un espectacle de perxa xi-
nesa, acrobàcies aèries, equili-
brisme i música en directe de la
companyia Svalbard, i també
amb la música en directe dels
Funkystep & The Sey Sisters. El
director del Festival Deltebre
Dansa, Roberto Olivan, va des-
tacar la qualitat dels tallers rea-
litzats però també que més
d’11.000 persones hagin pogut
gaudir d’una àmplia agenda ar-
tística, amb 48 espectacles. “Els
professionals, tant professors
com artistes convidats, han pas-
sat per les nostres Terres de l’E-
bre i s’emporten un munt de
riquesa cultural i artística”, va
assenyalar Olivan.
L’acte de cloenda va comptar
amb la presència del nou conse-
ller d’Interior. Joaquim Forn va
reconèixer que no coneixia el
festival, i que havia quedat força
sorprès i impressionat. Per la
seua part, l’alcalde de Deltebrte,

Lluís Soler, va destacar que el
festival contribueix a que Cata-
lunya es projecti com a altaveu
cultural arreu del món. 
Per la seua banda, Olivan va
afirmar que ja té en ment algu-
nes novetats per la propera edi-

ció. Una d’elles podria ser obrir
una sala més petita per activitat
més atrevides. De la programa-
ció artística d’aquesta edició cal
destacar la Nit d’Espais Alter-
natius, on nou espectacles van
representar-se de forma simul-

tània en cinc espais diferents de
Deltebre, i La Nit Solidària i del
Circ, que en aquesta ocasió va
estar guiada per Guillem Albà
& La Marabunta. També el Big
Dance Deltebre Dansa amb una
coreografia d’Akram Khan. 

DIVERS 
FESTIVALS

El Deltebre Dansa tanca la seua tretzena
edició amb més d’11.000 visitants
Cinta Bonet
DELTEBRE

Una de les actuacions de l’edició d’enguany del Deltebre Dansa.  // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.
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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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LOS GAMBUSINS

Bel assegura que farà
el possible per posar
les urnes l’1-O 

La Generalitat i la CHE
acorden mesures 
dràstiques per frenar el
caragol poma a Miravet

Un nou incident
provoca indignació
entre usuaris i alcaldes
de l’R-15

Tortosa obre els dos
sentits del pont de 
l’Estat als vehicles,
però temporalment

L’Ajuntament de 
Deltebre aprova la zona
blava amb zona taronja

Xerta millora el nucli
antic i prepara 
l’avinguda de l’Estació

Els rapitencs voten
per la millora de 
l’avinguda dels Esports
als pressupostos 
participatius

Txarango i els bous,
plats forts de les Festes
Majors d’Amposta, que
comencen l’11 d’agost
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com
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