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Tortosa 
remata les
obres del pont
de l’Estat
L’Ajuntament reobre els dos sentits
de la circulació al pont, després de
més d’un any d’obres i amb crítiques
de l’oposició. El PSC denuncia que la
nova rampa incompleix la normativa.

Les Terres de l’Ebre es mobilitzen en suport a les víctimes i per la pau #p5
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P ASSEMBLEES A ALCANAR, LES CASES I ALCANAR PLATJA
L’AJUNTAMENT d'Alcanar ha con-
vocat tres assemblees ciutadanes, a Al-
canar, les Cases i Alcanar-Platja per
abordar els fets a la urbanització Mon-
tecarlo. A la primera assemblea, la nit de
dilluns 28 d’agost, davant de mig cente-
nar de persones aplegades als Serveis
Agraris d'Alcanar i durant dues hores, el
govern municipal va relatar dia per dia

com van succeir les dues explosions i
com es va actuar en cada moment. Inte-
rrogat sobre si coneixien l'ocupació del
xalet i de quins mecanismes té l'Ajunta-
ment per controlar-ho, l'alcalde Alfons
Montserrat va reiterar que no tenien cap
“advertiment verbal” ni denúncia sobre
cap fet delictiu a la urbanització. Per la
seua banda, una de les reivindicacions

que van reiterar els veïns va ser l'estat
de deixadesa d'algunes urbanitzacions
d'Alcanar Platja, exhortant l'Ajuntament
a “dignificar” la zona. Les darreres inter-
vencions de veïns estaven més adreça-
des a la gestió de les explosions i a
reclamar explicacions sobre per què es
va atribuir el primer incident al gas i no
es van plantejar altres hipòtesis. C.B.PORTADA

El malson d’una nit d’estiu
L’EXPLOSIÓ D’ALCANAR PLATJA I ELS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS

La detonació es va sentir a quilòmetres de distància i 
va provocar la mort de l’imam de Ripoll i un altre terrorista

L’explosió d’un xalet a Alcanar Platja va fer que els 
jihadistes variessen els seus plans d’atemptar a Barcelona

Un xalet embargat d’Alcanar
Platja va ser durant setmanes el
centre d’operacions d’un grup ji-
hadista que pretenia atemptar
amb explosius en monuments de
Barcelona com la Sagrada Fa-
míla. Però l’explosió de la casa, la
nit del dimecres 16 d’agost, va
precipitar un canvi de plans dels
terroristes, que finalment van
optar per provocar un atropella-
ment massiu a la Rambla de Bar-
celona, la tarda del dia següent,
dijous 17 d’agost. El balanç de l’a-
tac va ser tràgic: 14 persones mor-
tes i un centenar de ferits, als
quals cal sumar l’assassinat del
conductor del vehicle que va
robar el terrorista Younes Abou-
yaaqoub per saltar-se un control
policial. També la mort d’una
altra dona, víctima de l’atemptat
que els terroristes van intentar al
passeig marítim de Cambrils, la
mateixa nit del 17 d’agost.
Però tot va començar la nit del 16
d’agost, cap a les 23.30 hores. Els
fets començaven de manera molt
diferent, sense que ningú a Alca-
nar Platja pogués sospitar que tot
plegat era l’inici d’un complot te-
rrorista per atemptar a la capital
catalana. Arran de la forta explo-
xió d’un habitatge embargat pel
banc i ocupat il·legalment, es deia
que almenys una persona havia
resultat morta, i que set més ha-
vien resultat ferides. Al carrer
Martinenca B, al sector F de la ur-
banització Montecarlo, tot era
confusió.  Els Bombers van haver
de rescatar d'entre la runa una
persona, que va resultar ferida
greu, i que va ser evacuada ràpi-
dament a l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa. Aquesta per-
sona ferida era Mohamed Houli
Chemlal, que en el moment de
l’explosió es trobava als porxos
del xalet. Però finalment, els Mos-
sos han pogut confirmar que a la
casa d’Alcanar Platja no va morir

un, sinó dos terroristes: Youssef
Aalla, germà de Mohamed i Said,
detingut a Ripoll i mort a Cam-
brils respectivament; i també
l’antic imam de Ripoll, Abdelbaki
Es Satty, considerat el cervell de
la cèl·lula terrorista i instigador
dels atemptats.

Desenes de bombones
La mateixa nit, els Mossos d’Es-
quadra van obrir una primera in-
vestigació per determinar les
causes de la deflagració, i tot
apuntava que l’origen de l’explo-
sió - que es va poder sentir a qui-
lòmetres de distància- era el gas
butà. La casa estava totalment en-
sorrada, i l’ona expansiva també
havia afectat mitja dotzena de
cases del voltant. De fet, els efec-
tius dels Serveis d’Emergències
Mèdiques (SEM) van atendre sis
veïns de la zona, turistes france-
sos, i el succés va ogligar a des-
allotjar el sector per poder
analitzar possibles danys en al-
tres immobles i establir un perí-
metre de seguretat. Va ser una nit
molt complicada per als Mossos
d’Esquadra, els bombers i   Pro-
tecció Civil, que va activar el pla
PROCICAT. Amb la sortida del
sol, els Bombers de la Generalitat
van desenrunar la zona i es va
constatar que sota les restes hi
havia almenys 20 bombones de
butà. Després, arribarien a ser-ne
més de 120. Els responsables de
la investigació encara apuntaven
que la casa d’Alcanar Platja hau-
ria pogut utilitzar-se com a labo-
ratori de drogues, però des del
primer moment es resistien a
descartar altres hipòtesis. El matí
del 17 d’agost, els Mossos asseny-
laven la presència d’un segon cos
sota les runes de la casa, mentre
s’esperava la recuperació del ferit
ingressat a l’hospital per pren-
dre-li declaració. La segona ex-
plosió a la casa d’Alcanar Platja,
però sobretot l’atropellament
massiu de Barcelona, van posar
en evidència el vincle sinistre
entre Alcanar i la Rambla. 

Gustau Moreno
ALCANAR

Els serveis d’emergències van desplegar-se a la zona de la primera explosió, la nit del 16 d’agost. // FOTO: ACN.

Un xalet abandonat, en una zona aïllada

Amb tot el que sabem ara,
sembla lògic que el grup jiha-
dista liderat per l’antic imam
de Ripoll elegís el xalet aban-
donat de la urbanització Mon-
tecarlo per establir la seua
base d’operacions. Aquest sec-
tor d’Alcanar Platja és en rea-
litat una urbanització poc
habitada, amb carrers sense
asfaltar, i lluny de la mirada
de veïns i cossos de seguretat.
En saber la vinculació de les

explosions de la casa d’Alca-
nar Platja amb els atemptats
de Barcelona i Cambrils, els
veïns de la urbanització Mon-
tecarlo es mostraven atemorits
i consternats per uns fets que
havien tingut tan a prop. I és
que quan encara no s’havien
recuperat de l’ensurt de la pri-
mera nit, els va sorprendre
una segona explosió a les cinc
de la tarda de dijous, just a la
mateixa hora que a Barcelona

es produïa l’atropellament
massiu de la Rambla.  Una se-
gona explosió, pel que sembla
encara més potent que la pri-
mera, i que va deixar ben visi-
ble un enorme bolet de fum a
l’horitzó. Tots els veïns van ex-
plicar que desconeixien qui
regentava la casa ocupada, i
quina activitat s’hi realitzava.
De fet, per entrar i sortir de la
casa, els terroristes anaven so-
vint en moto i amb casc. 
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El passaport del ferit 
d’Alcanar Platja, trobat a
la furgoneta de la Rambla

El dijous 17 d’agost al vespre,
en la primera compareixença
del major Josep Lluís Trapero
amb el conseller d’Interior, ja
es va confirmar públicament
la relació directa entre els fets
d’Alcanar Platja i l’atemptat
de Barcelona. Segons Trapero,
a la casa no havien trobat en-
cara cap indici que pogués fer
pensar en terrorisme. Però a la
furgoneta amb què es va per-
petrar l’atac de Barcelona es
va trobar documentació de la
persona que havia resultat fe-
rida greu a l’explosió d’Alca-
nar. De fet, alguns mitjans
han apuntat que Mohamed
Houli Chemlal va passar
unes 20 hores al Verge de la
Cinta sense ser interrogat
per la policia. En canvi, va ser
detingut i posat sota vigilàn-
cia policial cap a les 19.20
hores, més de dues hores
després de l’atac a la Rambla. 
Abans d’això, ja s’havia pro-
duït la segona explosió a la
casa d’Alcanar Platja. Una

detonació atribuïda primer a
una bossa de gasos encesa
per la guspira provocada per
la pala d’una retroexcava-
dora, i que va ferir sis mos-
sos, dos bombers i l’operari
de la màquina que realitzava
les tasques de desenruna-
ment. Després de la segona
explosió, encara es parlava
que la casa d’Alcanar Platja
podia ser un laboratori de
drogues, o la base d’un ne-
goci de manipulació i contra-
ban de bombones de butà.
Però l’aparició del passaport
de Houli Chemlal a la furgo-
neta de l’atropellament mas-
siu de Barcelona va fer que la
investigació fes ràpidament
un gir copernicà. En qüestió
de pocs minuts, els Mossos
van reforçar el perímetre de
seguretat de la urbanització i
el control dels accessos de la
zona. Els veïns d’Alcanar
Platja van començar a tenir la
certesa que havien estat dor-
mint a la boca del llop. 

Imatge aèria de la runa de la casa d’Alcanar Platja. / Foto: BOMBERS.Imatge aèria de la runa de la casa d’Alcanar Platja. / Foto: BOMBERS.

Una de les imatges de Mohamed Houli Chemlal. // FOTO: EFE.

Un cotxe malmès per l’onada expansiva de la deflagració. // FOTO: ACN.
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PORTADA 
L’EXPLOSIÓ D’ALCANAR PLATJA I ELS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS

Els terroristes pretenien atemp-
tar al centre de Barcelona amb les
bombones de butà de la casa
d'Alcanar Platja, per poder pro-
vocar centenars de morts en el
que havia de ser el pitjor atac
d’Estat Islàmic contra Europa. De
fet, l'explosió del 16 d’agost a la
casa d’Alcanar Platja va estroncar
els seus plans, i per això van
optar per utilitzar les furgonetes
en l’atropellament massiu de la
Rambla, la tarda del 17 d’agost.
Quatre dies després, a la finca
d’Alcanar Platja, un camió va ca-
rregar més d’un centenar de
bombones de butà, però sota les
runes de la casa de la urbanitza-
ció Montecarlo també havien tro-
bat parts de detonadors i
material electrònic relacionat
amb la preparació d’explosius.
Tal i com els recomana Estat Islà-
mic, els terroristes volien atemp-
tar amb un vehicle gran i carregat
d’explosius. El primer objectiu
era llogar un camió, però cap dels
terroristes va poder fer-ho per-
què no disposaven del permís de
circulació per conduir aquest
tipus de vehicles. El pla B era
atemptar amb les furgonetes i els
explosius contra un monument
molt freqüentat pels turistes, com
la Sagrada Família. Però com que
l’explosió de la casa d’Alcanar
Platja va fer-los canviar de plans,
finalment van optar per utilitzar
una de les furgonetes en l’atrope-
llament massiu de les Rambles, i
en paral·lel estendre el terror en
l’atac al passeig marítim de Cam-
brils, on finalment cinc terroristes
van morir abatuts per la policia.
Només el terrorista Mohamed
Houli Chemlal, ara en presó pro-
visional després de declarar da-

vant del jutge de l’Audiència Na-
cional, va sobreviure a l’explosió
perquè es trobava a la terrassa de
la casa. De fet, la investigació ju-
dicial també ha permès determi-
nar que, en els dies previs a
l’atemptat, els jihadistes van acu-
mular uns 500 litres d’acetona
per fer explosius, així com fundes
de coixí i brides per contenir els
artefactes en el seu interior. 

500 litres d’acetona?
Segons el diari Ara, a banda d’a-
cumular unes 120 bombones de
butà, els terroristes van anar
comprant els productes químics
per fer els explosius en botigues
i drogueries de Tortosa i Ullde-
cona. En concret, en una empresa
de pintures de Tortosa els van
vendre al voltant de 50 litres d’a-
cetona. Posteriorment, a la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra, un
treballador d’aquesta empresa va

identificar, a partir d’una fotogra-
fia, un dels terroristes abatuts a
Cambrils. Els investigadors han
recordat qe l’acetona és necessà-
ria per fabricar triperòxid d’ace-
tona, el TATP, un explosiu molt
utilitzat per Estat Islàmic i que és
conegut amb el malnom de “la
Mare de Satanàs”. Les bombones
plenes haurien servit per multi-
plicar l’efecte de les bombes i per
crear una bola de foc encara més
letal. I les bombones buides, com
a contenidor dels explosius o de
metralla, ja que els terroristes
també havien comprat una gran
quantitat de claus.
En aquest sentit, els terroristes
dels atemptats de Barcelona i
Cambrils haurien pogut fabricar
entre 100 i 150 quilos de TATP
amb els 500 litres d’acetona que
havien acumulat. El TATP és un
explosiu molt sensible, que nor-
malment s’elabora en quantitats

molt petites. Segons el diari ABC,
fonts militars i policials van expli-
car a l’agència EFE que per pre-
parar “la Mare de Satanàs” es
necessiten tres elements relativa-
ment accessibles, com són l’àcid
sulfúric, l’aigua oxigenada (però-
xid d’hidrogen) i l’acetona. Però
la seua elaboració és molt peri-
llosa, ja que és un explosiu alta-
ment inestable i molt sensible a
les friccions i a la calor. Si durant
el procés d’elaboració no està a
una temperatura baixa i molt es-
table, el TATP pot esclatar, com
sembla que va passar a Alcanar
Platja. De fet, Houli Chemlal ha
explicat que la nit del 16 d’agost
estaven esperant que l’explosiu
s’assequés per poder carregar-lo
a les furgonetes. Estat Islàmic
també utilitza el TATP en cintu-
rons d’explosius com el que
també es va trobar sota les runes
de la casa d’Alcanar Platja. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Sota la mirada d’un agent, un camió s’emporta un cotxe i una moto d’Alcanar Platja.  // FOTO: MANEL CAPELL.

Una fàbrica de ‘la Mare de Satanàs’
Els terroristes van usar la casa d’Alcanar per

preparar TATP, explosiu habitual d’Estat Islàmic
Abans de l’atemptat van adquirir 500 litres

d’acetona en botigues de Tortosa i Ulldecona

La furgoneta
de l’antic imam
de Ripoll, 
a la Ràpita

Els Mossos d’Esquadra van
confirmar el 21 d’agost a la
tarda que l’antic imam de
Ripoll era un dels morts en
l’explosió de la casa d’Alca-
nar Platja, on durant uns sis
mesos es van preparar els
atemptats terroristes de
Barcelona i Cambrils. Ho va
anunciar el major dels Mos-
sos d’Esquadra, Josep Lluís
Trapero, en la mateixa com-
pareixença en què també es
va confirmar la mort de You-
nes Abouyaaqoub, el con-
ductor de la furgoneta que
es va emprar en l’atemptat
de la Rambla de Barcelona,
i que després de quatre dies
fugit va ser abatut per dos
agents en un camp de Subi-
rats, a l’Alt Penedès. 
A més, també es va confir-
mar que aquell mateix di-
lluns el vehicle de l’antic
imam de Ripoll va aparèixer
al carrer Sant Isidre de Sant
Carles de la Ràpita, relativa-
ment a prop de la mateixa
urbanització d’Alcanar
Platja. Abdelbaki Es Satty és
qui va captar els joves de Ri-
poll per organitzar la
cèl·lula terrorista, i es consi-
dera l’instigador dels
atemptats. Amb tot, encara
que els investigadors consi-
deren desarticulada la
cèl·lula terrorista dels atacs
de Barcelona i Cambrils,
formada per 12 persones, no
descarten que tinguessen
una xarxa de col·laboradors
o de persones que els van
oferir suport logístic. En
aquest sentit, encara no se
sap com van localitzar i ocu-
par el xalet de la urbanitza-
ció Montecarlo d’Alcanar
Platja, construït en plena
bombolla immobiliària i ara
propietat del Banco Popular.

G.M.
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Solidaritat i dol a l’Ebre    
Un miler de persones es concentren a Tortosa per

la pau, la convivència i la cohesió social 
Les mostres de suport a les víctimes i de rebuig als

atemptats es repeteixen en llocs com Alcanar o Amposta

L’EXPLOSIÓ D’ALCANAR PLATJA I ELS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS

Un miler de persones van
concentrar-se, divendres 25
d’agost al vespre, a la plaça de
l’Ajuntament de Tortosa, en
una convocatòria per la pau i
la cohesió social. Ho van fer
sota el lema ‘Tortosa, per la
pau i la convivència’, en una
concentració organitzada per
la Xarxa per la Convivència de
Tortosa que va permetre a la
ciutadania expressar el seu re-
buig als atemptats de Barce-
lona i de Cambrils. De la
mateixa manera, des de la
Xarxa per la Convivència de
Tortosa també van demanar
demanat respecte a la diversi-
tat de les persones. 
Durant l’acte es va fer la lec-
tura d’un manifest a càrrec de
tres joves tortosines, seguit
d’un minut de silenci per les
víctimes dels atemptats. La
jove Rabha Ettaouil, que va
participar en la lectura del
manifest, va voler destacar la
importància d’estar units en
moments com aquests. A més,
els concentrats van fer dife-
rents escrits, i van portar flors
i espelmes amb les que van
dibuixar la paraula ‘Pau’.

Altres concentracions
De la mateixa manera, també
Amposta va ser l’escenari, dis-
sabte 26 d’agost al vespre,
d’una concentració per rebut-
jar els atemptats de Barcelona
i Cambrils. L’acte estava con-
vocat per la comunitat musul-
mana d’Amposta, amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
i va tenir lloc a la plaça Ramon
Berenguer IV. Durant l’acte,
un portaveu de la comunitat

musulmana va voler llançar
“un missatge d’amor” i va de-
manar unitat per fer una Am-
posta “més gran”. 
D’altra banda, l’endemà dels
atemptats, el conjunt de les
Terres de l’Ebre va mostrar la
seua solidaritat amb les vícti-
mes dels atemptats. A les 12
del migdia del divendres, 18
d’agost, alcaldes, regidors, re-
presentants polítics, treballa-
dors municipals i veïns van
concentrar-se a les portes dels
consistoris per realitzar cinc
minuts de silenci en solidari-
tat amb les víctimes, però
també per condemnar l’atac
terrorista. A Tortosa, abans de
començar els cinc minuts de
silenci, l’alcalde, Ferran Bel, va
llegir els manifest consensuat
amb les entitats municipalis-
tes de Catalunya. 
També a Alcanar van ser nom-
brosos els veïns que van con-
centrar-se a les portes de
l’Ajuntament, on el consistori
havia convocat cinc minuts de
silenci. Així mateix, i davant la
declaració de dol oficial del
govern de la Generalitat i del
govern de l’Estat, molts muni-
cipis van decidir suspendre la
programació d’actes festius.
És el cas de les festes majors
de les Cases d’Alcanar, el
Food & Fashion de Sant Car-
les de la Ràpita o la Shopping
Night del Perelló. També l’Al-
dea i Amposta van suspendre
tots els actes de festes majors
previstos per aquell diven-
dres. En el cas d’Amposta, es
va haver d’ajornar el Concurs
Nacional de Vestits de Paper.
Altres pobles com Ascó o
Batea van decidir mantenir els
actes programats per festes,
però realitzar actes simbòlics
de solidaritat i condemna. 

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

Diferents moments de la concentració de Tortosa per la pau i la convivència.  // FOTO: G.M.
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La Federació Nacional d’Asso-
ciacions de Transports d’Es-
panya (Fenadismer) rebutja «de
forma absoluta» el principi d’a-
cord que han assolit la Genera-
litat i el Ministeri de Foment per
solucionar els problemes de la
carretera N-340. En concret, els
transportistes rebutgen la deci-
sió de prohibir, a partir de gener
de 2018, la circulació de ca-
mions per l’N-340. L’entitat ar-
gumenta que la prohibició
suposa “inculpar” el sector del
transport per carretera com a
únic responsable dels acci-
dents. En aquest sentit, cal re-
cordar que el Ministeri i la
Generalitat han pactat el des-
viament obligatori de camions
per l’autopista AP-7 entre Pe-
níscola i l’Hospitalet de l’Infant,
i entre Altafulla i Vilafranca del
Penedès, amb una bonificació
del 42,5% per als camions de
pas, i d’un 50% per als camions
que fan desplaçaments locals. 
La federació de transportistes
lamenta que l’única alternativa
per als camions sigui la d’utilit-
zar l’autopista de peatge, men-
tre que els turismes podran
continuar utilitzant l’N-340. I,
en el cas dels turismes, “se’ls in-
centiva a utilitzar l’autopista de
peatge establint la seva gratuï-
tat sempre que l’anada i tor-
nada es realitzi en el mateix
dia”. La mesura per als turismes
és exclusiva per als que entrin o
surtin en el tram des de Vila-
franca del Penedès Sud a Ullde-
cona, sempre que s’accedeixi
per la mateixa sortida a l’anada. 
Fenadismer reivindica que
s’implementin mesures “que
redueixin les causes que moti-

ven els accidents de trànsit i
que fomentin l’ús voluntari de
les autopistes de peatge”, com
ara la reducció de la velocitat
màxima en la N-340 en els
trams més perillosos, l’establi-
ment d’un tercer carril per mi-
llorar els avançaments i fer més
atractiva l’AP-7 amb l’incre-
ment de la velocitat màxima, i
l’aplicació d’un programa de
descomptes. 
Finalment, també critiquen el
Ministeri de Foment per no
haver convocat les associacions
de transportistes per “informar

i consensuar” el nou pla de des-
viament de camions a les auto-
pistes de peatge.

Sense renunciar a inversions
D’altra banda, el Consell Alcal-
des del Baix Ebre ha valorat po-
sitivament la proposta del
Govern per treure els camions
de l’N-340 amb un descompte
als peatges i bonificar el 100%
dels trajectes interns que els re-
sidents facin per l’autopista AP-
7 dins un mateix dia. El
president del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Enric Roig, ha ex-

plicat que els alcaldes conside-
ren que, tot i que arriba tard, és
un bon preacord. Ara bé, els al-
caldes també han deixat clar
que no renuncien a cap de les
infraestructures per millorar la
mobilitat al territori, en referèn-
cia clara al tram pendent de
l’autovia A-7 al seu pas per les
Terres de l’Ebre. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Una imatge de la reunió del Consell d’Alcaldes del Baix Ebre.  // FOTO: CONSELL COMARCAL BAIX EBRE.

Sense consens total per l’N-340
La federació estatal d’entitats transportistes 

rebutja el principi d’acord Foment-Generalitat
El Consell d’Alcaldes del Baix Ebre avala

la proposta, però no renuncia a l’A-7

La Diputació 
injectarà 60 
milions d’euros
al Camp i l’Ebre

BREU

El president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet,
ha donat compte de l’estat
de tramitació de les ajudes
del Pla d’Acció Municipal
(PAM) 2017 i 2018. Aquests
dos anys, incloent el PEXI, el
programa específic d’inver-
sions en xarxes d’abasta-
ment i distribució d’aigua,
de sanejament i informàtica,
s’injectaran 60 milions d’eu-
ros als municipis del Camp
de Tarragona i les Terres de
l’Ebre perquè puguin fer re-
alitat nous projectes i per
ajudar-los a sufragar les
despeses corrents. Poblet ha
assenyalat que els municipis
estan incrementant les
sol·licituds d’ajudes per a
inversions, fet que evidencia
una recuperació econòmica.
Poblet també ha destacat la
implantació de la nova pla-
taforma digital ACTIO, un
sistema d’automatització de
serveis administratius des-
envolupat per la Diputació i
que està en procés d’im-
plantació als ajuntaments
de la demarcació. Actual-
ment es troba en fase pilot a
cinc municipis de l’Ebre i  a
set del Camp. Durant la reu-
nió, celebrada el 2 d’agost
passat al Celler Cooperatiu
de Gandesa, amb la partici-
pació d’una vuitantena de
càrrecs electes i tècnics, Po-
blet també va anunciar la
creació d’un cens de polí-
gons industrials de Cata-
lunya. Poblet va destacar
que es tracta d’un instru-
ment eficient, amb l’objectiu
de facilitar l’atracció d’in-
versions. Així mateix, els
ajuntaments disposaran
d’una eina més per millorar
la competitivitat dels seus
polígons i de les empreses ja
instal·lades. C.B.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 

El secretari d’Hisenda de la Ge-
neralitat, el rapitenc Lluís Sal-
vadó, és investigat en el marc del
procediment judicial relacionat
amb els preparatius del referèn-
dum de l’1 d’octubre. Salvadó és,
per tant, el primer càrrec d’ERC
investigat per la causa, el que
abans es coneixia com a imputat.
El Jutjat d’Instrucció número 13
de Barcelona investiga si hi ha
indicis de delictes en les afirma-
cions de l’exsenador d’ERC,
Santiago Vidal, qui va assegurar
que “amagats als pressupostos

hi havia una partida de 400 mi-
lions d’euros destinats al refe-
rèndum i a la construcció de les
estructures d’Estat”. A partir
d’aquestes manifestacions, el
jutjat va rebre una denúncia de
l’advocat Miguel Duran contra
Vidal i una querella de Vox con-
tra Salvadó i el director de l’Ins-
titut d’Estudis de l’Autogovern,
Carles Viver Pi-Sunyer, i va obrir
diligències per delictes de mal-
versació, revelació de secrets,
prevaricació, proposició per a la
sedició i contra la pau i indepen-
dència de l’Estat. Així, la Guàr-
dia Civil investiga si formen part
dels preparatius de l’1-O parti-
des pressupostàries amagades

en l’activació del Govern de dos
pàgines web, la de garanties.cat
i la del Pacte Nacional pel Refe-
rèndum; la campanya de regis-
tre de catalans a l’exterior o la
informació sobre l’acte de Junts
pel Sí al Teatre Nacional on es va
presentar la llei del referèndum.
Dintre d’aquesta investigació, a
finals de juliol la Guàrdia Civil
va prendre declaració al director
general de Comunicació del Go-
vern, Jaume Clotet, al qual se li
va comunicar a mig interrogatori
que passava a tenir la condició
d’investigat, de la mateixa ma-
nera que va succeir amb el se-
cretari de Presidència de la
Generalitat, Joaquim Nin. 

Cinta Bonet
BARCELONA

Lluís Salvadó, investigat pels preparatius 

Desenes de persones de tot el te-
rritori van participar el 6 d’agost
en l’acte que l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC) va organit-
zar a la platja d’Eucaliptus
d’Amposta, en el marc de la
campanya d’estiu per escalfar
motors de cara a l’Onze de Se-
tembre. Un acte per dibuixar a la
sorra el “Sí” gegant de les Terres
de l’Ebre, ja que enguany la cam-
panya també està marcada per la
propera convocatòria del refe-
rèndum per la independència. El
coordinador de l’ANC a les Te-
rres de l’Ebre, Manel Alves, va
afirmar que tothom té “l’obliga-
ció moral” d’anar a votar l’1 d’oc-
tubre, ja que el referèndum serà
vinculant. Alves també va fer
una valoració molt positiva de

l’acte a la platja d’Eucaliptus. De
fet, el coordinador de l’ANC a
l’Ebre va assegurar que l’1 d’oc-
tubre hi haurà urnes, perquè la
democràcia no es pot aturar i
perquè la societat civil dóna su-
port al referèndum.
D’altra banda, la secció local de
l’ANC al Perelló també va realit-
zar el passat 8 d’agost una acció
per defensar la convocatòria del
referèndum de l’1 d’octubre i rei-
vindicar el sí a la independència.
Va ser en una finca propera a la
carretera que travessa la plana
del Burgà, amb la formació d’un
sí gegant que només es podia
veure des de l’aire. Per això, han
editat aquest vídeo que ja han
començat a fer circular per les
xarxes socials. L’ANC del Perelló
és una de les més actives del te-
rritori, i asseguren que amb
aquest sí gegant han volgut “fer-
tilitzar la terra” amb els seus

“anhels com a poble”. Segons
han afegit, “un sí que reclama la
intendència per esdevenir un
estat en forma de república”. De
fet, al Perelló també han instal·lat
un comptador que fa el compte
enrere fins a l’1 d’octubre. 
A més, l’ANC Terres de l’Ebre ja
està desplegant tota la seua ma-
quinària per aconseguir el
màxim de participació en la ma-
nifestació de l’11 de Setembre a
Barcelona. Segons Alves, en-
guany a gent està més animada i
molts ja han comprat la sama-
rreta del Sí. Un dels punts de
venda habilitats de samarretes i
tiquets per l’11-S es troba a les
galeries Franquet de Tortosa. 

L’ANC de l’Ebre es reactiva per l’1-O    
El col·lectiu independentista escalfa motors amb un

‘Sí’ gegant a la platja d’Eucaliptus i un altre al Perelló
El coordinador territorial de l’Assemblea diu que hi

haurà urnes ‘perquè la democràcia no es pot aturar’

COMPTE ENRERE PEL REFERÈNDUM

El ‘Sí’ gegant a la platja d’Eucaliptus. / Foto: ANC EBRE.

G.M. / C.B.
AMPOSTA

Salvadó en una imatge al Parlament. / Foto: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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EL TERRORISME ha fet acte
de presència a Catalunya.
Barcelona era l'escenari de
l'atac terrorista dijous 17 d'a-
gost, seguint un patró sem-
blant al d'altres capitals
europees. Però la cosa va re-
sultar ser més grossa encara,
amb l'atac a Cambrils i la re-
lació de l'explosió en una casa
d'Alcanar amb els terroristes.
No cal explicar gaire res per-
què els mitjans ens han infor-
mat puntualment de
l'esdevenir dels fets, igual
que ho hem pogut seguir per
les xarxes socials.

LA INGENUÏTAT podria fer-
nos pensar que en un mo-
ment així les lluites polítiques
es deixarien de banda. Apa-
rentment era així. Però no
vam trigar a veure que la cris-
pació envers tot allò que està
relacionat amb Catalunya,

treballada durant molts anys
pel PP i companyia, ho ha im-
pedit.

HI HA QUI NO ENTÉN que a
Catalunya es parli en català,
ni en conseqüència, el lema
#NoTenimPor. Com diuen per
les xarxes, no van tenir cap
problema amb el "Je suis..." a
França. Hi ha qui no entén
que un conseller de la Gene-
ralitat o que el major dels
Mossos faci una intervenció
davant la premsa en català -i
que també la faci després en
castellà-.

HI HA QUI NO ENTÉN que
el conseller d'Interior doni el
nombre de víctimes espanyo-
les i el de catalanes per sepa-
rat, com si quan han hagut
víctimes a França, al Regne
Unit o on sigui, els mitjans es-
panyols no hagin separat les

víctimes espanyoles de les no
espanyoles. Com si, si això
hagués passat a l'Aragó, no
s'hagués donat la informació
en algun moment de víctimes
aragoneses. Fins i tot Esteban
González Pons ha volgut fer
broma, per si la sang dels do-
nants se separa per regions i
països, per criticar això ma-
teix.

EL PSEUDODEBAT de Tele 5
presentat per Jordi González,
amb la presència de Pilar Ra-
hola, va abordar l'atemptat i
no van estalviar-se les críti-
ques polítiques atacant l'in-
dependentisme. Perquè
qualsevol oportunitat és bona
per carregar contra el govern
català, per independentista,
malgrat que l'important sigui
pensar en les víctimes i en ga-
rantir la seguretat de la po-
blació.

NO CAL DIR que des de Ca-
talunya també ha hagut qui
ha volgut introduir el pro-
blema política Catalunya-Es-
panya en el context de
l'atemptat, sobretot en relació
a com tracta Madrid el cos
dels Mossos d'Esquadra. Però
el govern ha tingut un com-
portament exemplar. La so-
cietat ha tingut un
comportament exemplar. El
govern ha treballat, malgrat
les crítiques interessades. Els
cossos de seguretat i d'emer-
gències han actuat com cal.

PERÒ DAVANT D’AIXÒ, el
problema és si les explica-
cions es fan en català o no.
Potser per això ha tingut tant
d'èxit la reacció del major Tra-
pero als periodistes crispats.
#BuenoPuesMoltBéPuesA-
diós. Doncs això. Falta un mes
per a l'octubre... 

O
O P I N I Ó

ELS COMPTES A ANDORRA DE L’EXALCALDE
EL DIARI EL PAÍS ha  tornat a pu-
blicar informacions al voltant de la ges-
tió d’Andreu Martí com a alcalde de
l’Ametlla de Mar. Segons aquest mitjà,
els governs de Martí entre els anys 2003
i 2015 van tenir una cara B oculta, amb
la creació d’un petit imperi financer en
paradisos fiscals, que li va permetre
acumular 2,3 milions d’euros obtinguts
gràcies a suposats suborns. Així ho re-

vela la documentació aportada per An-
dorra a la comissió rogatòria sol·licitada
pel jutjat d’instrucció 1 del Vendrell, en
el marc de l’operació Térmyca. Així, els
documents revelen que mentre Martí
gestionava la política del municipi, els
seus comptes a Andorra i societats ra-
dicades a Panamà no paraven de rebre
grans sumes de diners en ingressos en
efectiu i transferències bancàries. De

fet, El País assegura que Martí va co-
mençar a muntar el seu entramat il·lícit
fins i tot abans d’ocupar el càrrec. El 15
d’abril del 2003, només 40 dies abans
d’unes eleccions a les quals concorria
com a gran favorit, el candidat de Con-
vergència i la seua dona van anar a An-
dorra per obrir un compte a l’AndBank.
Era el primer dels cinc comptes que van
controlar en aquest país. G.M.

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

#NoTenimPor 
#BuenoPuesMoltBéPuesAdiós #Némon

EL PRIMER DIA del mes
d’octubre d’aquest mateix
any, tots els catalans estem
cridats per anar a votar. Fins
aquí, pareixeria tot normal,
però esta vegada no és així.
No se’ns reclama per diposi-
tar el nostre vot a les urnes
per tal de constituir una cam-
bra legislativa o el ple de la
nostra entitat local, sinó que
es tracta de respondre amb
un «sí» o un «no» a una pre-
gunta que el que ens planteja
és tan clar com si volem tren-
car amb Espanya o no. 

SI PARTIM de la base que un
referèndum és un mecanisme
legal mitjançant el qual el
poder executiu pot preguntar
a la ciutadania sobre el seu
parèixer concret al voltant
d’un tema d’especial relle-

vància pública, podríem en-
tendre que es tracta d’una
tècnica força eficaç i que entra
dins del marc democràtic.
Potser és per això, que aque-
lles persones que defensen la
via del referèndum per res-
pondre al problema actual
que vivim a Catalunya exhi-
beixen de forma freqüent
aquell argument que a tots
ens sona tant: «Posar les
urnes perquè la gent elegeixi
allò que vol és democràcia».
No obstant això, i malgrat que
en el fons és cert, es parteix
d’una premissa premeditada-
ment orientada que resulta
ser falsa en tots els seus efec-
tes. 

EN PRIMER LLOC, existeixen
molt pocs exemples al món de
constitucions que en el seu

text reservin algun tipus de
previsió encarada cap a la au-
todeterminació dels territoris
que conformen aquell Estat
en qüestió. Concretament,
trobem escassos exemples en
països com Etiòpia o Sudan,
però cap cas entre els països
del nostre entorn. Cal dir
també que no és apropiat par-
lar del cas britànic perquè la
seva cultura jurídica s’allunya
de la tradició civilista en la
qual s’enquadren la majoria
d’Estats europeus, malgrat
que sempre s’ha intentat bus-
car una comparació forçosa
que resulta ser imprecisa i
malintencionada per tal de
justificar la via del referèn-
dum a Catalunya. 

EN SEGON LLOC, quan trac-
tem sobre estos temes, hau-

ríem de fixar-nos en allò que
les Nacions Unides han vin-
gut expressant de forma clara,
és a dir, que el principi d’inte-
gritat territorial dels Estats
només es pot destruir quan
aquell territori que pretengui
l’anomenada autodetermina-
ció fos privat d’una adminis-
tració pròpia que representi
els interessos d’aquella regió,
fet que no succeeix en el cas
català, o quan aquell territori
és pogués associar a una de-
nominació colonial, racista o
estrangera; tres supòsits que
tampoc es manifesten en el
cas de Catalunya malgrat que
alguns s’esforcen en intentar-
ho fer creure així als catalans. 

EN DEFINITIVA, celebrar un
referèndum és profundament
positiu per fer-se una idea

clara de la voluntat de la ciu-
tadania, però no sempre
posar les urnes al carrer sig-
nifica que anem a fer honor a
la democràcia, perquè cap de-
mocràcia es pot sustentar
sobre allò que ataca la legali-
tat vigent, que és el que se’ns
proposa amb el referèndum
de l’1 d’octubre. A més d’això,
no existeixen motius de pes
que justifiquin, davant de la
comunitat internacional, la
celebració d’aquest referèn-
dum, i els partits polítics se-
cessionistes en són sabedors,
per això utilitzen la provoca-
ció com a arma buscant la re-
acció més agressiva de l’Estat,
tot per poder trobar alguna
cosa que puguin utilitzar a
ulls del món per justificar els
seus actes il·legals falsament
vestits de democràcia. 

1-O. La festa de la democràcia 
o l’engany vestit de democràcia? RUBEN ESPUNY CUGAT 

VOCAL DE SCC A LES TERRES DE L’EBRE
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El paper dels Mossos després
dels atemptats del 17 d’agost

Batea seguirà 
sent de Catalunya

Garantir el futur del 
Centre d’Art Lo Pati

EDITORIALS

ls Mossos d’Esquadra
han demostrat que són
capaços de donar una
resposta adequada a

situacions tan greus com els
atemptats de Barcelona i Cam-
brils. Abans del 17 d’agost, pot-
ser algú podia tenir dubtes que
això fos així, però la seua
actuació els minuts, les
hores i els dies poste-
riors a l’atropellament
massiu de la Rambla
haurà servit per canviar
l’opinió dels que qües-
tionaven la professiona-
litat de la policia. Segur
que es poden millorar
els protocols i la coordi-
nació amb la resta de
cossos i forces de segu-
retat, però això ja és un altre
tema. Amb els mitjans i les
competències actuals, seria in-
just qüestionar la feina que han
fet els Mossos per neutralitzar
el grup jihadista que va atemp-
tar a Barcelona i Cambrils. 

EL MAJOR dels Mossos d'Es-
quadra, Josep Lluís Trapero, ha
estat el gran descobriment me-
diàtic que ens ha deixat
aquesta crisi. Molts han confós
o han volgut confondre la seua
gran habilitat comunicativa
amb la bona feina que han fet
els Mossos d’Esquadra. Però

hauria pogut passar que la
feina dels agents hagués sigut
més o menys bona, i l’estratè-
gia comunicativa un desastre.
En aquest cas, no ha estat així.
Bàsicament, ha sorprès pel seu
to serè i assenyat, amb una veu
greu i segura que s’expressava

amb prudència i transparència
a parts iguals, desmuntat tòpics
i també explicant amb natura-
litat allò que es podia explicar
en cada moment, perquè era
l’únic que se sabia o perquè era
el que no posava en risc la in-
vestigació. De la mateixa ma-
nera, en els dies posteriors als
atemptats, Trapero també ha
volgut denunciat obertament la
“marginació” que sofreixen els
Mossos d’Esquadra en matèria
d'informació internacional re-
llevant per a la lluita antiterro-
rista. Una actitud de la qual ha
responsabilitzat a la Policia Na-

cional, i en últim terme a la llei
estatal que regula les políti-
ques autonòmiques, de fa 30
anys. Trapero ha assenyalat la
gestió de la informació de l'i-
mam de Ripoll com a exemple
d'aquesta marginació, però en
canvi ha reconegut que seria

deshonest dir que l’a-
temptat de Barcelona
s’hauria pogut evitar
si els Mossos hagues-
sin sabut abans que
l’antic imam de Ripoll
va ser investigat. Tot i
així, ha incidit en què
les investigacions an-
teriors sobre Abdel-
baki Es Satty, així com
les alertes de la policia
belga, no van ser co-

municades als Mossos.

LA FALTA D’INFORMACIÓ
de la policia catalana en matè-
ria antiterrorista només es resol
acabant amb la marginació in-
formativa que sofreix el cos en
l'àmbit internacional. Un altre
aspecte del cas encara pendent
és trobar una explicació al fet
que un grup jihadista acumu-
lés 120 bombones de butà i ma-
terial per fabricar explosius en
un xalet embargat d’Alcanar
Platja, sense que ningú detec-
tés cap moviment estrany ni
donés la veu d’alerta. 

LA RENÚNCIA de Vicent
Fibra com a director del Cen-
tre d’Art Lo Pati, inevitable
després que es va acreditar
que havia comès una “falta
administrativa greu” durant la
seua gestió, no hauria d’enfos-
quir l’horitzó del que ha esde-
vingut un veritable nucli
catalitzador d’iniciatives cul-

turals a les Terres de l’Ebre.
L’Ajuntament d’Amposta ha
de garantir la seua continuïtat,
i trobar aviat un relleu per a la
direcció de Lo Pati. Més enllà
de la polèmica sobre el fet que
l’anterior director va autofac-
turar-se serveis, cosa que era
incompatible, és innegable
que Lo Pati és un referent. 

Valer Gisbert
DRAMATURG 

I ESCRIPTOR

EL MUR

Els Mossos necessiten
accedir a la informació

internacional de la
lluita antiterrorista

SERÀ NOTÍCIA

E

L’autor d’Aldover ha
guanyat la 35a edició
del Premi de Narrativa
Ribera d’Ebre, que

convoca l’Ajuntament de Vine-
bre, amb la novel·la ‘8.834 pas-
ses’. L’obra està ambientada a
Prat de Comte.

Jordi Bort
REGIDOR DE 

GOVERNACIÓ

D’ALCANAR

La reacció de l’Ajunta-
ment d’Alcanar per
atendre i reallotjar els

veïns afectats per l’explosió de la
Casa d’Alcanar ha estat ràpida i
eficient. També la seua política
comunicativa amb els mitjans del
territori i de la resta del país.

Jordi Gaseni
ALCALDE DE 

L’AMETLLA DE MAR

El ple de l’Ametlla de
Mar ha aprovat un in-
crement del presssu-

post de la carretera d’accés sud,
per adequar l’obra a l’entorn. La
carretera connectarà la costa sud
del poble amb el terme del Perelló,
però amb un impacte menor.

Susanna
Sancho
REGIDORA DE

COMERÇ 

I MERCAT

D’AMPOSTA

L’Ajuntament d’Am-
posta ja ha començat les
obres de reforma i mo-

dernització del mercat municipal,
amb la reparació de la coberta. Es
farà sense interrompre l’activitat
pròpia dels paradistes, gràcies a
la instal·lació d’una estructura.

Joan 
Castor 
Gonell
ALCALDE DE

SANT JAUME

D’ENVEJA

L’alcalde de Sant
Jaume d’Enveja re-
clama que, abans de

l’hivern, s’executin mesures de
prevenció per frenar la regressió
de l’illa de Buda. Aquesta zona
del Delta és un dels ecosistemes
més amenaçats de Catalunya.

LA PROPOSTA de l’alcalde
de Batea de deixar Catalunya
i passar a l’Aragó, més enllà
de la polseguera mediàtica,
veïnal i política que ha gene-
rat, ha deixat en evidència
que a l’actual govern de Junts
pel Sí li falten mecanismes de
resposta davant d’un consis-
tori que expressa un profund
malestar amb la Generalitat.
Fins i tot quan l’ajuntament
en qüestió planteja una me-
sura tan extrema com iniciar
els tràmits per plantejar una
segregació del país.

FINS AL MOMENT de tan-
car aquesta edició, Puigde-
mont no ha atès la simple

demanda de l’alcalde de
Batea de tenir una reunió
amb ell, una trobada que Joa-
quim Paladella volia fer abans
de reunir-se amb el subdele-
gat del govern de l’Estat a Ta-
rragona. No ha de parlar el
president de la Generalitat
amb un alcalde que diu que ja
n’hi ha prou de discriminació
del seu poble, i que es plan-
teja marxar a l’Aragó perquè
potser el tracten millor? No
hauria d’explicar-li en pri-
mera persona per què el go-
vern ha ignorat, per exemple,
les resolucions del Parlament
sobre la residència de Batea?
Batea seguirà sent catalana,
però tot ha de seguir igual?

EL 4 DE SETEMBRE,
l’Any Jubilar de Nostra Sen-
yora de la Cinta, amb motiu
del quart centenari de la
Reial Arxiconfraria, protago-
nitzarà el cupó de l’ONCE.
Cinc milions de cupons por-
taran la imatge de la Cinta i

el logo de l’Any Jubilar 2017.
La iniciativa s’emmarca en la
voluntat de difondre el culte
a la Cinta, que és un dels
principals objectius de l’Ar-
xiconfraria. A banda, el 10
de setembre es beneirà la
nova escultura de la Cinta.
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UN DELS PROBLEMES més
evidents que patim en aquests
moments com a ciutat és la
manca de neteja que existeix a
tota Tortosa. Són molts els torto-
sins i tortosines que, amb raó,
s’han dirigit a Movem Tortosa
perquè posem fil a l’agulla i de-
nunciem l’estat de deixadesa i
brutícia en què es troben la ma-
joria de carrers i places de la nos-
tra ciutat.

ÉS EVIDENT que la primera
causa d’aquesta manca de neteja
és l’incivisme que practiquen
molts de ciutadans i ciutadanes,
que de manera irresponsable, no
actuen com a tals i embruten la
ciutat amb una demostració de
falta de respecte vers la col·lecti-
vitat. Però tampoc hem d’oblidar
que la situació de tanta manca de
neteja es deu a la mala gestió de
l’actual govern municipal que
ens ha dut a una situació límit:  el
contracte de neteja amb una em-
presa externa porta caducat gai-
rebé dos anys, la qual cosa està
repercutint amb un servei de mí-
nims, sense la infraestructura
adequada, que ens ha deixat
amb aquesta situació de brutícia
generalitzada.

ANEM A PAMS, però, i parlem-

ne. La manca de civisme, com
dèiem, és una realitat.  És cert i
sempre ho hem denunciat des
de Movem Tortosa. Però l’Ajun-
tament, davant d’aquest fet, el
que no pot fer és creuar els bra-
ços; ha de moure’s per capgirar
la situació. Cal una política va-
lenta i continuada que es basi,
d’una banda, amb la realització
de campanyes que fomentin el
civisme per educar la ciutadania,
i de l’altra, una política exemplar
de sancions que castigui també
aquells que no contribueixin a
tenir una ciutat neta com merei-
xem.

EN AQUEST SENTIT, també és
evident que Tortosa té una es-
candalosa mancança de papere-
res. Hi ha carrers i places
senceres que no en tenen. Altres
vies en tenen molt poques, i a
sobre, moltes estan trencades, o
directament no es recullen du-
rant molts dies. El mateix passa
amb els contenidors, molts dels
quals, després d’anys i panys,
estan en mal estat, amb portes i
palanques trencades, i el que és
més greu, molt bruts perquè gai-
rebé mai es netegen. L’Ajunta-
ment hauria de ser el primer en
donar exemple i facilitar uns
equipaments mínims i decents

perquè la ciutadania en pugui
fer un bon ús.

TOTA AQUESTA SITUACIÓ,
però, es deu a una deixadesa del
govern municipal que porta ges-
tionant la neteja de la ciutat amb
un contracte caducat gairebé fa
dos anys. Això significa que
estem en un període de pròrroga
escandalós i que necessita una
renovació urgent atès que es va
pensar fa una dècada i que és
evident que ja no dona el servei
que correspon i necessita Tortosa.
Només cal mirar l’estat en que es
troben moltes de les màquines,
vehicles de neteja i camions, a
part dels anteriorment esmentats
contenidors, els quals evidencien
la necessària renovació després
de dos anys de caducitat. 

AIXÍ HO HEM RECLAMAT des
del nostre grup municipal, fent
diverses propostes com la remu-
nicipalització del servei (tal i com
estant fent ajuntaments progres-
sistes del país atès que ens re-
percutiria en menys despesa i
millor servei), la implantació de
més papereres, la realització de
campanyes cíviques,  la creació
d’un millor servei per recollir ob-
jectes grans i evitar que siguin
deixats fora dels contenidors o la

millora de la recollida selectiva
atès que tenim un nivell molt
baix si ens comparem amb la
resta de poblacions... Propostes,
que com ve essent habitual, han
estat rebutjades en sessió plenà-
ria amb els vots del senyor de Bel
i Monclús, tot i que esperem que
com en tantes altres ocasions,
encara que tard, s’acabin imple-
mentant...

ÉS PER  TOT PLEGAT que
Movem Tortosa, com a primer
grup de l’oposició, continuarem
insistint en aquesta greu situació
que patim des de 2015 que ha
deixat la via pública de la ciutat
en un estat de brutícia mai vist en
els darrers temps. Una deixadesa
que genera una mala imatge, que
afecta primer que res als torto-
sins i tortosines en general, però
també als diferents sectors eco-
nòmics de la ciutat, com el tu-
risme i el comerç, que veuen com
aquesta situació els fa perdre
competitivitat i oportunitats de
present i futur. Esperem, doncs,
que el govern municipal no es
demori més en aquesta proble-
màtica perquè dos anys de retard
són ja massa i perquè, en efecte,
cal moure la ciutat i tots plegats
pensem que mereixem una Tor-
tosa més neta. 

Mereixem una Tortosa més neta

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA

EL 24 DE JULOL al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat
va tenir lloc una reunió molt
important per a la demarcació
de Tarragona. El Conseller Rull
va reunir el grup de treball de la
N340 per exposar el resultat de
les negociacions amb el Minis-
terio de Fomento per tal de tro-
bar una solució a la
problemàtica de l’N-340, l’eix
vertebrador de la Catalunya
Sud. 

A LA REUNIÓ hi van participar
alcaldes i agents polítics i so-
cials dels territoris afectats per
aquesta via: el Penedès, el
Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre. 

EL CONSELLER Rull va expli-
car quin era l’estat de la qüestió
de les negociacions amb el Mi-
nisteri i quina era la proposta
que hi ha sobre la taula. La bo-
nificació del 100% als viatges
d’anada i de tornada des del
mateix punt per als vehicles i

les bonificacions per als ca-
mions que transitin interna-
ment per aquests tres territoris
o els que vagin de pas per
aquests territoris, per tal de
dotar de més seguretat la prò-
pia N-340. Des del Partit Demò-
crata del Camp de Tarragona,
del Penedès i de les Terres de
l’Ebre celebrem aquesta pro-
posta i volem posar en valor la
feina i la gestió de la problemà-
tica per part del Departament
de Territori del Conseller Rull i
tot el seu equip, això com també
valorem el treball de la gent que
ha participat a les mobilitza-
cions que s’han fet en aquests
territoris. Som conscients que
calia dignificar la mobilitat i tro-
bar solucions a aquest eix verte-
brador de la Catalunya Sud,
que és la N-340, i de retruc a
l’AP7. 

DES DEL PDECAT valorem po-
sitivament aquesta proposta i,
tot i que som conscients que no
soluciona el 100% dels proble-

mes, sabem que és un primer
pas molt necessari de fer. Sem-
pre hem posat en valor la capa-
citat del conseller Rull
d’afrontar problemes que por-
ten molt de temps, molts anys
sobre la taula, i que enguany
sembla que puguin trobar una
solució. 

AL MATEIX TEMPS volem afir-
mar que els problemes de mo-
bilitat a la Catalunya Sud i al
conjunt del país només es po-
dran solucionar si afrontem
aquesta situació amb valentia,
generositat i amb una visió glo-
bal i transversal. El conseller
Rull ha marcat el camí amb el
seu projecte de “Vinyeta”, i
sembla que així es farà front a
les problemàtiques de la mobi-
litat a Catalunya des d’un punt
de vista global, amb coherència
i justícia territorial i social. 

MILLORAR i dignificar la mo-
bilitat significa donar seguretat
a les carreteres, guanyar en

competitivitat territorial i fer
més accessibles i més atractius
els nostres territoris. 

CALDRÀ DONCS continuar
treballant, i des del del PDeCAT
continuarem estant a disposició
de la gent i del territori per tras-
lladar totes les problemàtiques,
i treballar per trobar-hi solu-
cions. Millorar la mobilitat és
millorar la qualitat de vida de la
gent i aquesta és la línia priori-
tària de treball del PDeCAT:
estar al servei del territori i del
país. 

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

Solucions per a l’N-340, 
solucions per al territori

MÒNICA SALES
PRESIDENTA DEL
PDECAT A LES 
TERRES DE L’EBRE
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ELS ELEMENTS de l'espai pú-
blic determinen i configuren la
imatge d'una ciutat. Per això
una ciutat que es preocupa pel
seu espai públic crea una sen-
sació positiva entre el ciutadans
i ciutadanes. En canvi, una ciu-
tat poc cuidada i menystin-
guda, no fa més que generar
una sensació de deixadesa i
d’inseguretat entre els veïns i
veïnes. I això és el que està pas-
sant a Tortosa, i les obres del
Pont de l'Estat han posat de
manifest, una vegada més, la
manca de cura de l'espai públic
del govern de Bel.

L’ESPAI PÚBLIC ha de ser agra-
dable, harmònic, ben configurat,
segur i accessible per a tots i
totes. I el pont, com a element
de l'espai públic, també ho ha
de ser. Malauradament ara, a les
acaballes de les obres de re-
forma del Pont de l'Estat, s'ha
posat de manifest que aquest
pont no és segur ni accessible
per a tots i totes.

TOTS CONEIXEM el procés
que han viscut aquestes obres,
començant per la seva adjudica-
ció, fruit d'un concurs a corre
cuita, a una  empresa amb pro-
blemes de solvència econòmica,
el que va provocar una aturada
de les obres i un increment de
costos per temes no previstos
inicialment, però que tan obvis
com les xarxes per evitar que la
pintura caigui al riu, les excava-
cions arqueològiques o el canvi
de mesures de l'estació elèc-
trica. 

UNA OBRA que havia de durar
nou mesos i finalitzar el 2 de
març i que, tot i el retard de més
de sis mesos, sembla ser que
està pròxima a acabar, benvin-
gut sigui. Això denota un fracàs
en la planificació de l'obra que

ha ocasionat malestar i queixes
entre els comerciants, que han
vist caure les seves vendes, i
entre els ciutadans que han
hagut de patir importants pro-
blemes de trànsit que han cau-
sat accidents, han provocat
retards i han suposat un sobre-
cost en benzina, i tot sense que
el govern posés solucions tot i
ser un clam popular. La prova és
que en el temps en què el pont
ha estat obert en els dos sentits
de circulació, els comerciants
han reconegut un increment en
les vendes.

PERÒ EL PITJOR és que aques-
tes obres i la seva deficient exe-
cució estan provocant caigudes
entre tots els usuaris que troben
dificultats a l'hora de circular-hi,
i no només entre aquells que
tenen dificultats de mobilitat, en
aspectes com les juntes de les
lloses prefabricades que no
estan ben resoltes i provoquen
ensopegades.

I, COM JA S’HA DIT, a aquests
problemes cal sumar el fet de
que aquest pont no dona com-
pliment ni al Codi d’Accessibi-
litat de Catalunya ni al Codi
Tècnic de l’Edificació en qües-
tions d’accessibilitat. Hem de-
mostrat, amb mesures in situ,
que una de les rampes d'accés
té un pendent del 9,40%, que su-
pera el 8% que estableix el Codi
d’Accessibilitat i el 6 % que
marca el Codi Tècnic; que salva
una longitud de 63,18 metres
sense cap replà intermedi, quan
les normatives estableixen un
màxim de 20 metres, i que no té
passamans a cap dels dos cos-
tats. Per tant, contràriament a les
declaracions fetes per l’alcalde,
es confirma que el pont no com-
pleix amb les normatives i no és
accessible i igualment vam de-
mostrar que el projecte no està

visat per cap col·legi professio-
nal. Ens preguntem per què el
govern no compleix amb allò
que obliga a fer als ciutadans
que demanen un permís d'obra.

PERÒ AQUESTS no són els
únics problemes que presenta
aquesta reforma en la que s’ha
primat més l’espectacularitat
que la utilitat i la funcionalitat.
Així, hem de lamentar la pèrdua
de determinats elements patri-
monials, com les baranes d'estil
racionalista, els fanals o les es-
cales de pedra tallada, enderro-
cades sense tenir en compte el
seu possible valor i que s’ha-
guessin pogut recuperar i man-
tindre. D’altra banda sembla
molt desafortunat el fet d'haver
tapat elements de soldadura
amb unes planxes per tapar els
leds que il·luminen les arcades,
ja que aquest pont, dissenyat
per l’enginyer Eduardo Torroja,
va ser el primer de l’estat en què
es va fer servir soldadura elèc-
trica. Entenem que com a part
del patrimoni de la nostra ciutat
el govern hauria de ser més
curós en qualsevol intervenció,
com s'hauria de fer en qualsevol
espai públic.

FINALMENT, el fet de que part
de la reforma s'hagi fet per faci-
litar l’ús de la bicicleta, que ha-
gués sigut més fàcil derivar cap
al Pont Roig, no ha estat encertat
ja que: la configuració del pont
fa que la circulació compartida
de vehicles, vianants i bicicletes
provoqui un coll d’ampolla a la
part de Ferreries; la incorporació
de les bicicletes pot donar lloc a
accidents amb els vehicles que
també hi accedeixen; l’espai per
bicicletes és més estret i elevat
que el dels vianants i això pot
fer que els ciclistes caiguin
sobre els vianants; i la confluèn-
cia de les bicicletes amb els via-

nants a l'alçada de l'antiga "Co-
mercial Suiza" acaba en un pe-
rillós triangle. 

PENSO QUE l’execució no està
sent la que hauria de ser; a
banda del problema de les jun-
tes de les lloses, les baranes s’es-
tan obrint a les juntes, les
bicicletes han de salvar la rigola
en sortir del seu carril, no es van
mantenir les juntes de dilatació
a l'asfalt i aquest ja s'havia tren-
cat, i així podríem enumerar
moltes més deficiències. Una
pena en una obra que ens cos-
tarà tants diners als tortosins i
tortosines.

ESTÀ CLAR que l'obra no està
acabada, però de moment l'altra
rampa és pitjor pel que fa a ac-
cessibilitat, i ja veurem com
seran les escales de caragol per
accedir al pont a la part de Fe-
rreries, ja que aquesta tipologia
d’escala també ha de complir
determinades condicions i no
creiem que sigui la solució més
encertada, tenint en compte que
molts usuaris són gent gran.
Confiem en que el disseny sigui
l'adequat.

TOT PLEGAT, una improvisació
i una mala gestió d’aquesta obra
per part del govern que se suma
al fracàs de los obres de les pis-
cines i a la contínua manca de
cura per l’espai públic i eviden-
cia que la seva millora no és una
prioritat per al govern de Ferran
Bel. Per això cal recuperar la
idea d'un model de ciutat clar i
hem de redibuixar Tortosa per a
que torni a ser una ciutat que es
preocupa i té cura de les perso-
nes, del seu patrimoni i de faci-
litar la vida dels seus habitants i
del seu espai públic com a lloc
de convivència i interrelació i
que és una veritable ciutat de les
oportunitats per tots i totes. 

No és un pont per a tots i totes

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA

RECENTMENT, un mitjà
electrònic de Madrid ha pu-
blicat unes dades dels 10
hospitals de Catalunya on
moren més pacients. Com el
que jo conec és l’Hospital
Comarcal d’Amposta, faré
menció d’aquest. Suposo que
es pot traslladar a d’altres, ja
que les variables són de ben
segur les mateixes.  I no és el
mateix a un petit hospital
d’Amposta o el Pallars, que a
un gran hospital de Barce-
lona. Aquest en contra d’a-

quells, reben a més dels pa-
cients de la zona d’influència
els que per les seves caracte-
rístiques no poden atendre
els més petits, i que per la
seva gravetat poden arribar
al centre hospitalari. En
molts casos, els més greus
dels petits hospitals, ja no
poden arribar al seu centre
de referència a 200-300 qui-
lòmetres de distància.
Les variables s’han de saber,
mort per pneumònia, però
no és el mateix si és de 50, 70,

90 o 100 anys. És un centre
polivalent, però, quants ma-
lats terminals han demanat
acabar els seus dies aquí, ro-
dejats de familiars i amics i
no al seu centre especialitzat
de referència a 200 quilòme-
tres?

EL TREBALL que es fa en
aquest Hospital és fantàstic i
el treball que fan tots els
seus professionals als serveis
d’Urgències, Sub-aguts i
Mitjana Estada Polivalent ja

no té qualificació. A mi
només em queda dir, a tot el
personal d’aquest hospital,
sense excepció, i que repe-
teixo, conec com a usuari
molt proper, que intenten no
fer cas a les notícies manipu-
lades o utilitzades amb mala
fe, i que continuen fent la
gran tasca con estan fent en-
vers als malats i familiars.

NOMÉS em resta dir a tots
aquests professionals, grà-
cies, gràcies, gràcies a tots. 

L’hospital comarcal d’Amposta
CARTES DELS LECTORS

JOAN IGNASI 
FORCADELL
GERMAN 
AMPOSTA
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RELLEU A LA PEDANIA DELS REGUERS
EL POBLE dels Reguers té nova alcal-
dessa pedània. Esther Vidal ha deixat el
càrrec per qüestions professionals, i l’ha
substituït en el càrrec l’advocada i politò-
loga Anna Rehues. Vidal, mestra de pro-
fessió, va voler explicar que la feina li
impossibilita compaginar com voldria la
seua dedicació al poble. L’exalcaldessa
també va recordar alguns dels projectes
realitzats en els darrers deu anys, com ara

les actuacions de millora a la carretera,
l’escola, la zona esportiva o, més recent-
ment, el consultori mèdic. Per la seua part,
Rehues va dir que agafa les regnes de l’al-
caldia dels Reguers amb la voluntat de
continuar el projecte actual amb “ganes i
“il·lusió”. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va destacar la feina feta per Vidal, a qui li
va agrair la seua ajuda en la consolidació
del projecte durant aquests anys.  C.B.

Un sobrecost
de més de
217.000 euros

A partir del 30 d’agost, Tortosa
ha reobert el pont de l’Estat en
els dos sentits de la marxa. Els
vehicles ja poden circular en els
dos sentits del trànsit, un cop
que gairebé ja han quedat en-
llestides les obres de reforma
integral del pont, que van co-
mençar al juny del 2016. La reo-
bertura del pont ha anat per
fases. El dijous 24 d’agost es va
obrir només un sentit del tràn-
sit, en direcció al barri de Ferre-
ries, després que s’haguessin
instal·lat les lloses de formigó
de la nova passarel·la de via-
nants i la barana a la banda sud
del pont. Des d’aquest dimecres
passat, 30 d’agost, els vianants i
els ciclistes també poden utilit-
zar les dues passarel·les del
pont renovat de Tortosa.
Amb tot, l’obra no ha quedat
del tot finalitzada. Els treballs
continuen amb la construcció
de les noves escales a la banda
de Ferreries. Des de fa unes set-
manes s’està forjant l’estructura
de les noves escales, a base de
ferro i formigó. 
El 23 d’agost passat, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, acompanyat
de la regidora d’Urbanisme,

Meritxell Roigé, es va mostrar
molt satisfet per arribar a la
recta final de les obres, i també
per poder obrir el pont abans
de les festes de la Cinta. A
banda, Bel també va avançar
que per finals de setembre o
principis d’octubre es prepara
la inauguració de la reforma del
pont amb la presència del pre-
sident de la Diputació de Tarra-
gona, Josep Poblet. 
De fet, és amb una subvenció de
900.000 euros, atorgada per la
Diputació, que l’Ajuntament

tortosí ha pogut finançar les
obres. D’entrada, el projecte
tenia un pressupost d’adjudica-
ció de poc més d’un milió d’eu-
ros, quan la UTE formada per
Barcera i Acciona va assumir les
obres. Al pressupost calia afe-
gir-hi el transport dels serveis,
que incrementava el cost fins al
1,3 milions d’euros. Però Bar-
dera, l’accionista principal de la
UTE, va aturar les obres a finals
de setembre i principis d’octu-
bre de l’any passat, i pressio-
nava l’Ajuntament perquè el

consistori acceptés un sobrecost
de les obres que era superior al
60% del pressupost d’adjudica-
ció. Finalment, Acciona va assu-
mir la reforma del pont, un cop
que la UTE i l’Ajuntament van
acordar un sobrecost de 217.000
euros per fer front a “despeses
sobrevingudes”. 

Obres gairebé acabades
URBANISME

Faltarà per enllestir les noves escales a
Ferreries i ja es prepara la inauguració

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

Les obres del pont de l’Estat ja estan gairebé acabades i només falta per fer les noves escales. // FOTO: G.M.

Tortosa reobre els dos sentits al pont de
l’Estat, després de més d’un any de treballs

LA DADA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Al marge de les molèstiques
que la reforma integral del
pont de l’Estat ha provocat
als veïns i comerciants de
banda i banda del riu, un
dels aspectes més contro-
vertits de les obres ha estat
el sobrecost que ha hagut
d’assumir l’Ajuntament. Tot
i que la constructora Bar-
dera demanava un incre-
ment de més del 60%,
finalment Acciona i el con-
sistori van acabar pactant un
sobrecost inicial de 217.000
euros. Eren moltes les parti-
des que s’incrementaven, i
en la gran majoria de casos
per motius tècnics. 53.000
euros pel canvi de sistema
d’enderroc de les lloses del
pont; més de 20.000 euros
pel trasllat d’una estació
transformadora d’Endesa;
9.287 euros per la instal·lació
d’una xarxa de niló que evi-
tés la caiguda d’objectes al
riu Ebre; 37.000 euros per a
les plaques de formigó pre-
fabricat del pas de vianants,
o 9.000 euros per les excava-
cions arqueològiques dels
fonaments de l’antiga esglé-
sia del Roser. Amb tot, grups
de l’oposició com Movem
Tortosa i el PSC han advertit
que caldrà esperar al final
de l’obra, ja que han detec-
tat que aquest sobrecost po-
dria encara podria ser més
important. G.M. 
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El portaveu del PSC de Tortosa,
Enric Roig, ha lamentat que el go-
vern municipal no haja volgut
modificar el projecte de reforma
integral del pont de l’Estat, per re-
soldre els problemes d’accessibi-
litat de les noves rampes,
inaccessibles per a persones amb
discapacitat i sense passamans a
les baranes. A principis d’agost,
Enric Roig ja va denunciar que la
nova rampa del pont no compleix
la normativa sobre accessibilitat.

De fet, després de la rèplica de
l’alcalde negant els fets, el PSC
fins i tot va emetre un vídeo en
què es podia veure el mateix Roig
comprovant sobre el terreny l’ac-
cessibilitat del pont de l’Estat. Se-
gons Roig, les medicions que han
realitzat confirmen que la rampa
resultant de la reforma del pont
és del 9,4%, per sobre del màxim
del 8% permès pel Codi d’Acces-
sibilitat de Catalunya. D’aquesta
manera, Roig va voler rebatre les
declaracions de l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, que negava que
la rampa no complís amb les con-
dicions d’accessibilitat que esta-

bleix la normativa. Roig també va
assegurar que la rampa salva una
distància de 63,18 metres, supe-
rant tres vegades el màxim de 20
metres permès per la normativa
sense que hi hagi replans inter-
medis ni passamans. De fet, Roig
també va mostrar els plànols del
projecte, on no hi ha constava cap
segell de vist ni del Col·legi d’Ar-
quitectes ni de cap Col·legi d’En-
ginyers, només les aprovacions de
la junta de govern local. Bel havia
dit que el projecte complia totes
les normatives, i que està aprovat
i avalat per enginyers, arquitectes
i tècnics. Bel també va insistir que

el projecte va estar a exposició
pública i que els socialistes no van
presentar-hi cap al·legació en
contra.
En aquest sentit, Roig va dir que
“si tingués vergonya política, Bel
reconeixeria les errades del go-
vern, la mala gestió de l’obra, i la
deficient execució d’aquesta in-
necessària reforma del pont”, i
acceptaria que el pont de l’Estat
“no és un pont accessible per a to-
thom”. D’altra banda, Roig va in-
sistir que la segona rampa del
pont de l’Estat “encara és pitjor”
que la primera. A més, el porta-
veu del PSC va advertir que la

confluència entre vehicles, ciclis-
tes i vianants a la plaça Constitu-
ció generarà més d’un problema.
En declaracions a Canal 21 Ebre,
Roig també va afirmar que “la
millora de l’espai públic” no és
una prioritat per al govern de Fe-
rran Bel. De fet, va assenyalar que
recentment s’ha tornat a obrir la
plaça Agustí Querol per corregir
els desaigües.  

Gustau Moreno
TORTOSA

El PSC qüestiona la rampa del pont
Roig afirma que les rampes són inaccessibles per a

persones amb discapacitat i que falten passamans
El portaveu dels socialistes assegura que la segona

rampa del pont és “encara pitjor” que la primera

Tortosa disposarà
d’una pista apta
per a totes les 
proves de conduir

L’acondicionament i homolo-
gació de la pista d’exàmens de
conducció, situada al camí del
Mig de Tortosa, permetrà a
partir del mes de setembre
que es puguin fer tots els exà-
mens pràctics de les diferents
modalitats de vehicles. Des de
fa un any, els ebrencs que s’e-
xaminaven dels permisos de
motocicleta s’havien de des-
plaçar a Tarragona, ja que no
hi havia cap lloc que reunís
les condicions necessàries per
fer-ho. Aquesta decisió va fer
que una cinquantena de per-
sones s’haguessin de despla-

çar cada mes a Tarragona per
poder examinar-se de la pràc-
tica del carnet de moto. Un
greuge comparatiu que des de
l’Associació d’Autoescoles de
Tarragona asseguren que ara
es podrà corregir.L’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va explicar
fa uns dies les millores que
s’estan duent a terme. Aquest
acord ha estat possible gràcies
a la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Tortosa, que ha cedit
l’espai, i l’Associació d’Auto-
escoles de Tarragona. 

Míriam Gavaldà
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Les reformes a la pista de les autoescoles. / Foto: M.G.

Mira el
vídeo en
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Movem denuncia
l’absentisme de
Bel al 30% de les
juntes de govern
Jordan demana a l’alcalde “que 

no enganyi més” la ciutadania de Tortosa

Movem Tortosa va denunciar
el 28 de juliol passat que l’al-
calde, Ferran Bel, no ha assis-
tit al 27,5% de les juntes de
govern que s’han celebrat du-
rant el primer semestre del
2017. Un òrgan que, com a al-
calde, presideix el mateix Bel.
El portaveu de Movem Tor-
tosa, Jordi Jordan, va remarcar
que aquesta xifra evidencia
l’absència de l’alcalde a la ciu-
tat per la seua activitat com a
diputat al Congrés dels Dipu-
tats. Jordan també va acusar
Bel d’abandonar les seues res-

ponsabilitats com a alcalde.
Així les coses, Jordan va de-
manar a Bel que no enganyi
més a la gent i que triï si vol
ser diputat o si vol ser alcalde.
Per Movem Tortosa, es demos-
tra que s’està en un final d’e-
tapa i que al govern municipal
li falta il·lusió. Cinta Bonet.

El portaveu de Movem Tortosa,
Jordi Jordan, va denunciar que la
construcció de la nova piscina su-
posarà la desaparició d’una de
les dues graderies de l’estadi mu-
nicipal. Una qüestió que, segons
Movem, en cap moment s’havia
informat a les comissions de l’A-
juntament, i que tampoc s’havia
consensuat amb cap de les enti-
tats esportives. Segons Jordan, al
camp de futbol del Josep Otero
ha desaparegut la graderia des-

coberta, ara convertida en mun-
tanyes de runa i terra. Una situa-
ció que, segons va dir Jordan, ha
generat “malestar” en el món del
futbol. De fet, ha afirmat que una
ciutat com Tortosa es mereix tenir
un camp de futbol millor. Final-
ment, Jordan va afegir-hi que tant
el camp de futbol com la piscina
quedaran massa encaixonats.
Per la seua banda, l’alcalde, Fe-
rran Bel, va acusar Jordan de
mentir de forma deliberada i de
crear mala maror. Bel va assegu-
rar que la graderia està inclosa a
l’àmbit d’actuació de la piscina.
L’alcalde va recolzar les seues de-

claracions amb una fotocòpia del
projecte i va remarcar que la gra-
deria no és que s’elimini, sinó
que es fa nova. Davant d’això, Jor-
dan va replicar que celebra que
el govern rectifique, però va ad-
vertir que quedarà una graderia
més petita: “L’estadi serà cada
vegada més menut, igual que
amb la piscina; que passem de
tenir-ne dos a només una”. 

G.M. / M.G.
TORTOSA

Toc d’atenció per la graderia
Movem denuncia que les obres de la nova piscina

afecten la graderia descoberta del camp de futbol
L’alcalde assegura que la graderia es farà nova i acusa

Jordan de voler crear “mala maror” i de fer “el rídicul”

Movem Tortosa a l’estadi municipal. / Foto: MANEL CAPELL.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La roda de premsa de Movem. / Foto: ARXIU.
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El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha presentat el projecte de
la nova via verda del Carrilet, en
el seu primer tram entre Tortosa
i l’Aldea, al Pla de Foment del
Turisme de Catalunya. El presi-
dent del Consell Comarcal,
Enric Roig, ha explicat que
aquest projecte té un pressu-
post de 529.000 euros, i que ja
han contestat alguns dels re-
queriments sobre la propietat
dels terrenys afectats per aquest
nou vial cicloturista. A banda, el
Patronat de Turisme de la Dipu-
tació ja ha dictaminat el pro-
jecte favorablement, i el repte
del consell del Baix Ebre és
aconseguir el finançament que
no cobrirà la subvenció. 
Al maig d’enguany, el Consell
Comarcal del Baix Ebre i l’Ad-
ministració d’Infraestructures
Ferroviàries (Adif) van signar el
contracte d’arrendament dels
terrenys de l’antic traçat del Ca-
rrilet de Tortosa a la Cava, per
convertir-los en un nou tram de
Via Verda. 
El tram de l’actuació té una lon-
gitud de 7,1 quilòmetres, entre
la rotonda d’Anguera a la C-42
i el pont de l’autopista AP-7, ja
al terme de l’Aldea. Amb aquest
arrendament, i un cop obtingui
el finançament necessari, que
és d’uns 400.000 euros, el Con-
sell Comarcal del Baix Ebre ja
podrà executar el projecte de
recuperació d'aquesta primera
part de l'antic recorregut del
Carrilet, i enllaçar-la amb l’ac-
tual Via Verda del Baix Ebre. En
una segona fase, l’objectiu del
Consell Comarcal del Baix Ebre
és allargar també la nova via
verda del Carrilet en un segon

tram, des de l’Aldea fins a Del-
tebre. I és que l’antiga estació
del Carrilet a la Cava està just al
costat del centre d’inspiració tu-
rística EbreTerra, que el Consell
Comarcal va construir a Delte-
bre durant el mandat anterior.

Un impuls per a EbreTerra
Segons Roig, l’arribada de la Via
Verda al centre EbreTerra pot
ser un revulsiu molt important
per a aquest equipament. Al
març del 2016, el nou govern del
Consell Comarcal del Baix Ebre,
d’ERC i el PSC, va anunciar que
havia de deixar EbreTerra sota
mínims i buscar un nou rumb.
Així, va acusar l'anterior presi-
dent del Baix Ebre i actual al-
calde de Deltebre, el convergent
Lluís Soler, d'haver fet un pro-
jecte sobredimensionat, que va
acabar costant 1,5 milions d'eu-

ros, el doble del previst. Per la
seua banda, Soler va negar cap
sobrecost a EbreTerra, i va ca-
rregar contra la "inoperància"
de l'actual govern comarcal.
L'ambient es va anar caldejant i
des d'ERC es va acusar Soler d'-
haver fet una obra "faraònica" i
de "promoció personal". Final-
ment, al maig, l’anterior presi-
dent comarcal i alcalde de
l’Aldea, el republicà Dani An-
dreu va optar per una posició
més conciliadora i va proposar
un acord de col·laboració a l'A-
juntament de Deltebre. Final-
ment, al juliol de l’any passat,
Andreu i soler van signar la pau
en aquest conflicte, amb la rati-
ficació d’un conveni de col·labo-
ració per a l'ús d’EbreTerra.
D'acord amb aquest conveni, el
Consell Comarcal garanteix a
l'Ajuntament de Deltebre la

prioritat en l'ús de la sala d'ex-
posicions d'EbreTerra i la plaça
dels Sequers per dur a terme
activitats culturals i lúdiques o
de festes majors. L'administra-
ció municipal gaudirà d'una bo-
nificació del 50 per cent en les
tarifes d'utilització d'espais i
serveis d'EbreTerra, tal com es-
tableixen les actuals ordenances
reguladores de la taxa per a la
prestació de serveis turístics. 
Així mateix, el conveni estableix
que l'Ajuntament de Deltebre
també cooperarà en el funcio-
nament de l'oficina de turisme
ubicada a EbreTerra, per a la
qual cosa podrà aportar mitjans
materials, humans i/o econò-
mics. Un any després de l’apa-
rent resolució d’aquell conflicte,
les aigües d’EbreTerra seguei-
xen baixant relativament tran-
quil·les. 

Gustau Moreno
TORTOSA / L’ALDEA

El Consell confia que la nova via verda servirà per reimpulsar EbreTerra.  // FOTO: CCBE.

Diners per a la nova via verda
El consell del Baix Ebre busca finançament

per recuperar l’antic traçat del Carrilet
Roig considera que el projecte també pot

suposar un revulsiu per al centre EbreTerra

Benifallet vol
potenciar el
llagut amb 
vi i música

Satisfacció a Benifallet per la
campanya turística d’aquest
estiu. El mes de juliol va tan-
car amb unes xifres similars
a la temporada anterior, i de
cara al tancament i balanç
d’aquest mes d’agost es pre-
veu un major nombre de tu-
ristes que l’any passat. Pel
que fa al perfil de turistes, la
majoria dels que visiten les
diferents propostes que ofe-
reix el municipi són catalans
i de la resta de l’Estat Espan-
yol. També destaca el tu-
risme francès, tot i que
enguany s’ha incrementat la
visita d’holandesos. 
La proposta turística de Be-
nifallet compta amb visites
diàries a les Coves Merave-
lles, que aquest mes d’agost
han ampliat horari i han
estat obertes també a mig-
dia. Un altre dels reclams tu-
rístics d’aquesta població és
Lo Llagut Benifallet, amb
quatre sortides diàries. De
fet, l’Ajuntament vol poten-
ciar l’oferta de Lo Llagut
amb actuacions musicals i
degustació de vins pel riu
Ebre. La Via Verda, el poblat
Ibèric-Castellot de la Roca-
roja o l’oferta gastronòmica
són altres actius turístics de
Benifallet. S. Alarcón.

TURISME

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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La CHE reforça la 
impermeabilització
de l’assut de Xerta
amb formigó

Les obres tenen un cost de 450.000
euros i es fan entre agost i setembre

La Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) està duent a
terme, entre els mesos d'agost
i setembre, una actuació de
manteniment i conservació de
l'assut de Xerta. Segons ha ex-
plicat l'organisme de conca,
els treballs consisteixen en
una campanya d'injeccions
per a la impermeabilització de
la infraestructura. Les actua-
cions s'han de fer a l'estiu,

coincidint amb unes condi-
cions de baix cabal del riu, les
més òptimes per executar les
obres. Primer s’ha treballat en
la preparació dels accessos
des del marge esquerra del
riu i, tot seguit, s'iniciarà la
campanya d'injeccions d'im-
permeabilització de l'assut.
L'actuació a l’assut de Xerta té
un pressupost d'uns 450.000
euros. ACN

El ple de l’Ajuntament de l’A-
metlla de Mar va aprovar, en la
sessió del 31 de juliol passat, la
modificació del contracte de la
carretera d’accés sud. En concret,
s’incorporarà al pressupost ini-
cial un import de 467.000 euros
per realitzar millores al projecte.
En aquest sentit, algunes de les
accions que s’executaran serà la
instal·lació d’hidrants en tot el
traçat de la via i la col·locació
d’un calaix a l’alçada de la platja

de l’Estany Podrit, per tal de sal-
var el barranc i no malmetre el
talús. L’alcalde de l’Ametlla de
Mar, Jordi Gaseni, ha explicat
que el pressupost addicional del
projecte permetrà millorar l’obra
i que s’adeqüi més a l’entorn. 
La carretera d’accés sud connec-
tarà la costa sud de l’Ametlla de
Mar fins al terme del Perelló. En
aquest sentit, l’Ajuntament estu-
diarà com promocionar les plat-
ges verges i oferir els serveis
necessaris un cop s’arribi amb
trànsit rodat. “Se’ns presenta un
repte, principalment, que és
veure com podem facilitar l’accés

amb vehicle a unes cales que
abans no s’hi podia arribar;
volem aprofitar per donar-les a
conèixer, però també per arribar
amb els nostres serveis de man-
teniment i neteja”, va dir Gaseni.
La modificació del contracte es
va aprovar amb els vots a favor
d’ERC, Compromís per la Cala i
Plataforma Calera, i l’abstenció
del grup del PDeCAT.  

Sílvia Alarcón
L’AMETLLA DE MAR

Millores a la carretera d’accés sud
El ple de l’Ametlla de Mar aprova l’increment del 

pressupost en 467.000 euros per adequar l’obra a l’entorn
S’instal·laran hidrants en tot el traçat de la via i es

col·locarà un calaix per salvar el barranc a l’Estany Podrit

Una imatge de les obres. / Foto: S.A.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Una vista recent de l’assut de Xerta. / Foto: ALBERT PASCUAL.
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El jutjat d'instrucció número 1 de
Tortosa ha ordenat l'obertura de
judici oral contra l'alcalde del Pe-
relló, el republicà Ferran Cid, per
participar com a contractista en
la construcció d'una casa de
camp il·legal al mateix terme
municipal. La interlocutòria
dona resposta a la petició formu-
lada pel fiscal de Medi Ambient
de Tarragona, que acusa Cid i
també el promotor de l'obra,
l'empresari danès Sten Holmboe
Hother Sorensen, d'un pre-
sumpte delicte contra l'ordena-

ció del territori. Segons la  Fisca-
lia, el consistori va donar llicèn-
cia al promotor l'any 2009 només
per reparar la teulada i la cis-
terna de la caseta existent. Final-
ment, però, en el mateix terreny
es va acabar construint de nou
un habitatge molt més gran, una
obra que va fer el 2010 l'empresa
del que llavors ja era alcalde. 
Després de prestar declaració
davant del jutjat número 1 de
Tortosa, les diligències prèvies
iniciades arran d’un atestat dels
Agents Rurals van ser arxivades
l'any 2011. No va ser fins l'any
passat quan, arran d'un recurs
presentat per la Fiscalia, l'Au-
diència de Tarragona va decidir

reobrir el cas. Un recurs que Cid
assegura que s’ha presentat fora
de termini. 
La Fiscalia considera que les
obres són “il·legalitzables” i
“afecten negativament el valor
paisatgístic del terreny”. En
canvi, defensa que les obres no
es poden considerar com a de-
licte urbanístic perquè no s'en-
quadren dins del criteri penal de
les “no autoritzables”, malgrat
que no s'ajustessin a la llicència.
Addicionalment, Cid sosté que el
Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), en vigor des
de 2015, i que es tramitava des de
2003, elimina la “clau 21” que
protegia la zona on es troba la

construcció. 
Amb tot, Fiscalia demana quinze
mesos de presó, multa de 5.400
euros i inhabilitació de tres anys
per a professió o activitats rela-
cionades amb la construcció per
a Cid i per al promotor Sorensen.
També es demana una multa de
1.440 euros per un suposat de-
licte de falsificació per a l’engin-
yer tècnic agrícola Ferran Marsal.
A més, el fiscal requereix a Cid i
Sorensen que reposin les obres i
el terreny al seu estat original,
amb un termini de dos mesos un
cop la sentència es consideri
ferma. L'enderroc d'aquestes ac-
tuacions suposadament il·legals
està valorat en 5.412,34 euros. 

Cinta Bonet / ACN
EL PERELLÓ

Fiscalia porta a judici l’alcalde del Perelló

L'Ajuntament de Tivenys ha tor-
nat a reivindicar que es creïn les
dues pistes forestals que comuni-
carien les dues vessants de la
serra del Boix-Cardó, la Tossa i la
Bassa de la Carrasca. L’alcal-
dessa, Maria Beltran, ha dit que
els vials antiincendi facilitarien
les tasques d'extinció, com s'ha
tornat a comprovar en el darrer
incendi, que a finals de juliol va
cremar 109 hectàrees a Tivenys.
Beltran insisteix que no es pot
confiar només amb els mitjans
aeris per extingir un incendi en
aquesta zona. 
El projecte dels vials antiincendi
està pendent de la declaració
d'impacte ambiental del Depar-
tament d'Agricultura. El GEPEC-
Ecologistes de Catalunya ha

denunciat a la Unió Europea que
l'avaluació ambiental s'ha trami-
tat tard, amb els treballs previs
fets i l'adjudicació tancada, i han
demanat la invalidació del pro-
jecte. L'alcaldessa entén el males-
tar dels ecologistes, però ha
recordat que el GEPEC no s'ha-
via oposat a les actuacions que
s'han fet a Rasquera i el Perelló
els tres anys posteriors a l'incendi
de 2012. En aquest sentit, Beltran
ha dit que el de Tivenys no és un
ajuntament despreocupat per
l'entorn. De fet, l’alcaldessa ha re-
cordat que ha estat el seu equip
de govern qui ha treballat per fer
transitable el camí de Cardó. 
Per tot plegat, Beltran també ha
reclamat contraprestacions en
serveis als pobles rurals que es
troben afectats per mesures de
protecció. L’alcaldessa  també ha
volgut remarcar que la tasca rea-
litzada pels bombers en l’incendi

de Tivenys va ser “immillorable”.
Per la seua banda, el GEPEC-
Ecologistes de Catalunya va eme-
tre un comunicat en què
afirmava que la pista des de la
Tossa a la bassa de la Carraca no
hauria possibilitat l’accés dels
Bombers. Així, assenyalen que la
pista s’ubica en un altre barranc
al que es va produir el foc, a més
de 2.200 metres. A més, diuen
que hi ha una orografia abrupta
amb alguns barrancs que ha-
guessin fet impossible accedir a
la zona del foc. També remarquen
que la pista afectaria l’únic camí
ral que es conserva en tot el sec-
tor i un dels millors concservatss
de l’Ebre. Segons el GEPEC,
construir pistes arreu del territori
no és factible ni ambientalment
ni econòmicament, i cal treballar
en polítiques de prevenció con-
servant la qualitat ambiental i
paisatgística d’espais naturals. 

Tivenys exigeix les dues pistes
L’Ajuntament defensa l’obertura dels vials perquè

facilitarien la feina dels bombers en cas d’incendi 
Els ecologistes del GEPEC mantenen que els nous

camins no haurien servit de res en l’incendi de juliol

MEDI AMBIENT

Una imatge de l’incendi forestal de Tivenys / Foto: ACN.

Cinta Bonet
TIVENYS

BAIX EBRE 

Ferran Cid / Foto: ARXIU.
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Amposta ja ha culminat la ins-
tal·lació de l’estructura que ha
de permetre la realització de les
obres de reforma del sostre del
mercat municipal, sense haver
d’interrompre l’activitat pròpia
dels venedors. Les obres tindran
una durada de cinc mesos i la
instal·lació de les bastides ha su-
posat un cost afegit al projecte,
que costarà més de mig milió
d’euros. Però l’alcalde, Adam
Tomàs, va destacar que traslla-
dar els paradistes fora del mer-
cat hauria resultat molt més
costós. 
La reforma era necessària per-
què la coberta del mercat estava
molt deteriorada pel pas dels
anys. De fet, un informe munici-
pal del 2008 ja va advertir de les
deficiències de l’edifici. Adam
Tomàs va afegir que l’únic mal
de cap que ha tingut l’Ajunta-
ment ha estat aturar durant 10
dies tota l’activitat del mercat,
mentre es muntaven les basti-
des. D’altra banda, l’alcalde va
remarcar que es tracta d’una

obra molt ambiciosa, i que el
projecte ha incorporat algunes
millores, com ara la reparació
dels vitralls o l’eliminació de ba-
rreres arquitectòniques. 
Per la seua banda, la presidenta
dels venedors del mercat, Lour-
des León, ha destacat que l’A-
juntament i els paradistes van
acordar fer compatibles les
obres i l’activitat dels paradistes.

Amposta ha pogut aconseguir
una subvenció de 80.000 euros
del Departament de Cultura, en
tant que el mercat és un edifici
històric catalogat, i 250.000 euros
del Pla d’Acció Municipal
(PAM) de la Diputació de Tarra-
gona. La segona fase de les
obres, amb la reforma de l’inte-
rior de les caselles, s’impulsarà
el 2018. A banda, la modernitza-

ció del mercat també preveu la
millora de la ventilació i la cli-
matització de l’edifici. 

M
MONTSIÀ

EL PDeCAT ESTRENA SEU
EL PDeCAT ha estrenat nova seu a
Amposta, a la plaça de la Pau número 2.
La inauguració va tenir lloc el 28 de ju-
liol amb la presència del coordinador or-
ganitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí,
però també d’alcaldes, regidors i asso-
ciats de diversos municipis del Montsià.
Bonvehí va destacar que l’obertura d’a-
questa nova seu forma part del projecte

d’emancipació del partit. Per la seva
part, el president del PDeCAT a Am-
posta, Manel Masià, va destacar que la
nova seu està “oberta a la ciutadania”
amb la voluntat d’esdevenir un espai de
diàleg. Masià va afirmar que volen re-
collir les inquietuds dels veïns de tots
els barris i entitats per construir un pro-
jecte conjunt a Amposta. C.B.

Amposta reforma el sostre i
modernitza el mercat municipal
Les obres de reforma del sostre duraran

cinc mesos i costen més de mig milió d’euros
L’Ajuntament i paradistes van acordar fer

compatible les obres i l’activitat al mercat

Demanen la
dimissió del
regidor de
Personal

Cinta Bonet
AMPOSTA

Nova polèmica al ple de l’A-
juntament d’Amposta. Va
ser arran de la moció de
PxC que demanava la di-
missió del regidor de Perso-
nal, Tomàs Bertomeu, amb
acusacions de “discrimina-
ció” i “tractes de favor”. La
portaveu de CiU, Isabel
Ferré, va afirmar que el pro-
blema no és el regidor de
Personal sinó la política que
aplica el govern d’Esquerra
d’Amposta i l’alcalde, Adam
Tomàs. L’alcalde d’Amposta
va mostrar la seva total con-
fiança amb el regidor de
Personal i amb la tasca que
desenvolupa. Tomàs va afir-
mar que les acusacions de
Ciscar es basen en mentides
i va remarcar que el govern
d’Esquerra d’Amposta ha
estat l’únic que ha posat fil
a l’agulla per regular i obrir
expedients sancionadors a
treballadors si era neces-
sari. 
La moció va quedar rebut-
jada amb els vots en contra
d’ERC d’Amposta i l’abs-
tenció de la resta de grups a
l’oposició. 

REFORMES

El mercat municipal d’Amposta en obres. / FOTO: JORDI ALJARILLA.

EL PLE

Gustau Moreno
AMPOSTA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L’alarmant regressió del delta
de l’Ebre amenaça un dels eco-
sistemes més importants de Ca-
talunya, l’illa de Buda. Aquest
espai natural concentra el 75
per cent de la regressió total
que pateix el delta de l’Ebre i ha
perdut 600 hectàrees en els úl-
tims 60 anys. De fet, un dels epi-
sodis més greus que ha patit
aquest espai va ser durant el
temporal de gener, que va pro-
vocar l’entrada del mar a la lla-
cuna dels calaixos de Buda, una
zona d’aiguamolls on s’hi tro-

ben el 40 per cent de les aus
presents en aquest espai natu-
ral.  En aquest sentit, el propie-
tari de la meitat de l’illa de
Buda, Guillermo Borés, ha re-
clamat a les administracions
mesures de caràcter urgent.
Borés aposta per “actuacions
contundents”, com la construc-
ció d’una escullera a dins al
mar. Els alcaldes del delta de
l’Ebre han engegat un front ins-
titucional per reclamar actua-
cions urgents als governs
espanyol i català. L’alcalde de
Sant Jaume d’Enveja, Joan Cas-
tor Gonell, reclama que s’exe-
cutin mesures de prevenció
abans que arribi l’hivern. 

Sílvia Alarcón
SANT JAUME D’ENVEJA

L’illa de Buda es troba a la corda fluixa

El fins ara director del Centre
d’Art Lo Pati d’Amposta, Vicent
Fibla, va presentar la seva dimis-
sió. La seva renúncia arriba arran
la polèmica que va generar la de-
núncia per part de la regidora no
adscrita, Rosa Pertegaz, sobre l’e-
xistència d’una “irregularitat” en
la gestió del Centre d’Art Lo Pati.
També el portaveu del PSC,
Francesc Miró, va afirmar que el
director de Lo Pati s’havia “auto-
facturat” en diverses ocasions a
través d’una empresa de la seva
propietat. El govern d’Esquerra
d’Amposta va obrir un expedient
sancionador en constatar que
s’havia produït una falta admi-
nistrativa greu. Un expedient
que s’ha tancat amb la renúncia
de Fibla. En tot cas, l’alcalde

d’Amposta, Adam Tomàs, va la-
mentar “l’ús polític” del tema i
ha qüestionat per què Pertegaz
no va denunciar la mateixa situa-
ció durant el mandat anterior.
“Aquells que ho sabien, no van
fer res llavors, i ara volen fer-ne
un ús polític”, va retreure, tot
descarregant de responsabilitat
el seu propi equip tot assenyalat
que “havia una empresa que fac-
turava i nosaltres no sabem de
qui són totes les empreses”.
El govern d’Esquerra d’Amposta
iniciarà ara el procés per treure a
concurs la plaça de director del
Centre d’Art lo Pati. Mentrestant,
assumirà les tasques un treballa-
dor de l’àrea de Cultura. Al
marge de la seva responsabilitat,
Tomàs va reconèixer la tasca del
ja exdirector com la d'un “dina-
mitzador excel·lent”, que va
aconseguir posar Lo Pati “dins
del mapa” cultural català, però

també va reconèixer que “ningú
és imprescindible”. “Haurem de
buscar el mateix perfil de per-
sona que doni continuïtat a la
seva feina”, va precisar. Fins i tot,
va remarcar, el mateix Fibla s'ha
compromès a “donar suport”
des de fora a un projecte que
“estima i que no vol que es vegi
tacat”. La dimissió de Fibla va ai-
xecar  malestar en cercles artís-
tics del territori i més enllà, que
han vist en aquesta sortida el re-
sultat d'una utilització política de
la seva tasca al capdavant del
centre. Així ho creu l'Associació
Catalana de Crítics d'Art
(l'ACCA). També diversos crea-
dors del territori, a través d'arti-
cles i missatges a les xarxes
socials, han lloat també el paper
de Fibla i van criticar amb con-
tundència el joc polític soterrat
que perjudica el mateix centre
artístic. 

Fibla deixa la direcció de Lo Pati
La renúncia arriba arran la polèmica que va generar

la denúncia per part de la regidora, Rosa Pertegaz
L’alcalde, Adam Tomàs, assegura que el projecte del

Centre d’Art Lo Pati “continuarà i no pararà”

DIMISSIÓ

L’exdirector del Centre d’Art Lo Pati, Vicent Fibla. / Foto: E. BERTOLÍN

Cinta Bonet / ACN
AMPOSTA

Estat actual de l’illa de Buda. / Foto: SÍLVIA ALARCÓN
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Alcanar destinarà
fins a 10.000
euros a beques
de transport 

Van destinades a majors de 16 anys que
cursin els seus estudis fora del municipi

L’Ajuntament d’Alcanar tor-
narà a atorgar beques de
transport per a estudis posto-
bligatoris del curs 2016-2017,
destinades a majors de 16
anys que cursin els seus estu-
dis fora del municipi perquè
aquests no s’ofereixen a Alca-
nar. El ple municipal va apro-
var les bases reguladores de la
concessió d'aquestes beques,
per unanimitat. Està previst
que la convocatòria s’obri la
pròxima tardor. Aquesta línia
d'ajuts té un pressupost de
10.000 euros que es distribuirà
de manera equitativa per arri-
bar al màxim d'alumnes. Així,
l'import de la beca serà el re-

sultat de multiplicar per 1
euro la distància de separació
en quilòmetres del lloc on es
realitzen els estudis respecte
a Alcanar. La subvenció con-
cedida no podrà ser inferior a
30 euros ni superar els 200
euros per alumne, sempre
que no s'excedeixi de la
partida pressupostària total.
La regidora d'Ensenyament i
Acció social, Carme Navarro,
va remarcar  que “els joves
són el futur del nostre muni-
cipi     i que cal donar-los su-
port per tal que els líders del
futur puguin complir els seus
objectius, projectes i somnis”.

C.B.

El grup municipal d’Esque-
rra a Alcanar ha tornat a de-
nunciar la suplantació de la
seua identitat i la manipula-
ció de documents oficials. En
concret, el passat 30 de juliol
van aparèixer al municipi di-
versos fulletons amb infor-
mació sobre un acord de la
Junta de Govern Local modi-
ficat, i que incloïa un fals se-
gell del grup municipal
d’ERC. Les fotocòpies van

ser trobades per una treba-
lladora de l’Ajuntament en
una instal·lació municipal
L’acord de la junta de govern
que va ser difós amb un se-
gell fals d’Esquerra fa refe-
rència a una proposta de
l’àrea d’Urbanisme per resti-
tuir la legalitat urbanística,
arran de la construcció sense
llicència d’un habitatge uni-
familiar. 
El govern municipal d’Es-
querra relaciona els fets amb
el “joc brut”que practica
l’entorn de l’oposició del
PDeCAT, amb denúncies a

fiscalia basades en la sos-
tracció de documents per
part de treballadors de l’A-
juntament, i que van portar
la Guàrdia Civil a escorcollar
el consistori en el marc de
l’operació Carraus. Per tot
plegat, des de la secció local
d'ERC han volgut manifestar
el seu malestar pel que han
denunciat com a “males
arts” de l’oposició, per la
“falta d'escrúpols i l'absèn-
cia d'un llistó ètic de perso-
nes” que recorden moments
“molt durs de la història re-
cent” del municipi. Els repu-

blicans també van afegir que
treballaran “per eradicar
aquestes pràctiques sense
sentit, i amb l'únic objectiu
de malmetre la imatge” del
grup municipal d’Esquerra.
A banda, cal recordar que fa
dos anys l’alcalde d'Alcanar,
el republicà Alfons Montse-
rrat, va denunciar la troballa
d'un micròfon ocult al seu
despatx de l'Ajuntament. Va
ser coincidint amb les pri-
meres declaracions judicials
pel cas Carraus, de suposa-
des irregularitats en adjudi-
cacions d'obres i serveis

municipals. L'alcalde, que
sospitava que podia ser víc-
tima d'escoltes il·legals, va
contractar una empresa es-
pecialitzada per a revisar l'e-
difici consistorial, i van
localitzar el micròfon.  

Gustau Moreno
ALCANAR

Suplanten la identitat d’ERC Alcanar

L’Ajuntament d’Alcanar en una imatge d’arxiu. / Foto: M.V.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Alcanar aprova el
pressupost del 2017

Els comptes municipals ascendeixen a gairebé 9,5 milions, 
i reserven una partida per a inversions de 657.000 euors

El ple de l’Ajuntament d’Al-
canar ha aprovat finalment el
pressupost municipal de 2017.
El passat divendres 11 d'a-
gost, en sessió plenària ex-
traordinària, els comptes van
tirar endavant amb els vots
d'Esquerra, amb majoria, el
suport del PSC i les absten-
cions del PDeCAT i la CUP.
Malgrat que el projecte de
pressupostos estava pràctica-
ment enllestit des de principi
d'any, el fet de no disposar
d'interventor havia impedit la
tramitació de l'expedient.
Així, un cop coberta aquesta
vacant a finals de juliol, s'ha
pogut completar l'expedient i
sotmetre'l al ple. El pressu-

post de l'Ajuntament per
l'any 2017 ascendeix a gairebé
9,5 milions d’euros, 173.700
euros menys respecte l’any
anterior, la qual cosa suposa
una variació percentual de
l'1,8%. El capítol d’inversions
és de 657.700 euros. Es tracta,
de nou, d'uns pressupostos
municipals notablement con-
dicionats per la sentència del
cas TUROV, ja que incorporen
una partida d’1,1 milions
d’euros per fer front a la in-
demnització de part dels ha-
bitatges que s'han
d'enderrocar i una altra de
242.000 euros per assumir el
cost de l'enderroc. L'alcalde
d'Alcanar, Alfons Montserrat,

ha apuntat que “mai abans un
govern d’aquest poble havia
hagut de gestionar tantes hi-
poteques ni assumir tantes
conseqüències d'una gestió
que no li era pròpia”. 
Per la seva part, el regidor d’-
Hisenda, Jordi Montfort, ha
destacat que l'exercici de con-
tenció i racionalització de la
despesa ha estat molt impor-
tant, ja que s’ha donat com-
pliment a un seguit de
resolucions judicials que con-
dicionaran els pressupostos
dels pròxims anys, sense que
els principals eixos de treball
ni l'acció de govern s’hagin
vist, ha dit, “excessivament
afectats”. C.B.

El ple en què es va aprovar el pressupost per al 2017. / Foto: AJUNTAMENT D’ALCANAR.

PRESSUPOST SERVEIS SOCIALS
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L’Ajuntament de la Ràpita ha
adjudicat a l’empresa L’Onada
Bressol la gestió de l’escola
bressol municipal Xip Xap, l’ú-
nica escola preescolar de caràc-
ter públic que hi ha a la
població, i també l’única acredi-
tada i reglada pel Departament
d’Ensenyament. L’empresa era
la única que s’havia presentat al
concurs públic. L’empresa ha
mantingut obert durant tot el
mes d’agost el període de
preinscripció i matriculació d’a-
lumnes, per tal de cobrir el

màxim número de places. A
més, oferirà visites personalit-
zades per donar a conèixer les
instal·lacions i el projecte edu-
catiu. L’Ajuntament disposa
d’una línia de subvencions per
tal de facilitar l’accés a les pla-
ces de la llar d’infants. L’al-
calde, Josep Caparrós, ha
explicat com s’estava gestionant
fins ara i els motius del canvi.
“La gestió també era indirecta.
Quan es va contruir la llar d’in-
fants el concurs el va guanyar
Eulen i ara el nou concurs l’ha
guanyat L’Onada Bressol. L’es-
cola bressol Xip Xap disposa de
diverses aules pedagògiques,
sis zones de higiene, una sala

polivalent, una sala per l’equip
educatiu, cuina, menjador i dor-
mitori, a part de tota la zona ex-
terior amb porxos i jardins. Està
emplaçada en una zona d’equi-
paments amb grans zones d’a-
parcament gratuït, i molt a la
vora del recent inaugurat audi-
tori municipal. L’escola bressol
romandrà oberta des de les
7.30 del matí fins a les set del
vespre.  

MONTSIÀ 

Gustau Moreno
SANT CARLES DE LA RÀPITA

La Ràpita adjudica la gestió de la Xip Xap

L'Ajuntament de la Sénia va ad-
judicar al passat ple de 9 d'agost
l'obra de construcció del nou
pavelló polivalent, que s'ubi-
carà als terrenys entre l'actual
pavelló poliesportiu i l'Institut.
En la licitació ha resultat adju-
dicatària l'empresa Construcció
Jaén Valles SL, de Gandesa, per
un import de poc més de
993.000 euros. Aquesta oferta, a
més de l'obra, també aportava
millores tant al propi pavelló
com a l'adequació de la zona
compresa entre els dos pave-
llons. L’alcalde, Joan Moisés, va
explicar al maig, durant la pre-
sentació del nou pavelló al veï-
nat de la Sénia, que el projecte
s’havia redactat tenint en
compte que el manteniment de

l’equipament siga el mínim
possible, i econòmicament sos-
tenible. Segons l’Ajuntament, el
nou equipament està previst
que s'acabe en vuit mesos, i
s'ha dissenyat per donar res-
posta a la demanda social que
hi havia a la Sénia d'un lloc po-
livalent. Un espai en què, a més
d'ampliar les opcions esporti-
ves actuals, també s'hi puguen
organitzar activitats de tot tipus,
ja siguin de l'Ajuntament, d'en-
titats locals o fins i tot poder-lo
usar com a mercat municipal
els dies de mal temps. L’alcalde
va recordar fa uns mesos que la
pista de l’actual pavelló polies-
portiu s’ha de protegir i tapar
fins a sis vegades a l’any. L’e-
quipament suposarà una inver-
sió de prop d’un milió d’euros,
dels quals 300.000 euros es fi-
nançaran amb recursos propis i
la resta amb un préstec. 

Llum verd al pavelló de la Sénia 
El nou equipament costarà prop d’1 milió d’euros

i està previst que les obres acaben en vuit mesos 
Amplia les opcions esportives actuals i permet fer-hi

tot tipus d’activitats i traslladar el mercat si fa mal temps

OBRES

Imatge del futur pavelló polivalent de la Sénia. / Foto: AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Gustau Moreno 
LA SÉNIA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç L’escola bressol Xip Xap. / Foto: AJUNTAMENT DE LA RÀPITA.
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

HORTA APOSTARÀ PER LA BIOMASSA

Sense data per
veure’s amb
Puigdemont

L’espurna definitiva de la
polèmica entre Batea i la
Generalitat es va encendre
el 19 de juliol, a partir d’una
informació publicada pel
diari El Mundo. La notícia
va tenir aleshores un gran
impacte mediàtic. Paladella
va afirmar que ja havia de-
manat una reunió oficial
amb el subdelegat perquè
explorés les fórmules jurí-
diques del canvi de comu-
nitat autònoma. A més,
l’alcalde va assenyalar que
també havia demanat reu-
nir-se amb el president de
la Generalitat, cosa que en-
cara no ha aconseguit. Du-
rant les darreres setmanes,
Paladella no s’ha cansat de
denunciat un llarg historial
de discriminacions, greuges i
topades amb el govern ca-
talà. Paladella no han tingut
cap tipus de resposta per
part del govern de Junts pel
Sí, més enllà d’emplaçar-lo a
una reunió amb el delegat a
l’Ebre, Xavier Pallarès. Així,
Paladella encara confiava en
reunir-se amb Puigdemont o
amb algun conseller abans
de la seua trobada amb el
subdelegat, cosa que final-
ment no va passar. G.M. 

L'alcalde de Batea, Joaquim
Paladella, acompanyat pel re-
gidor Francesc Antoni Brio, va
reunir-se el 16 d’agost passat
amb el subdelegat del govern
espanyol a Tarragona, Jordi
Sierra. La reunió, que va durar
poc més d'una hora, va deixar
un titular clar, i és que es des-
carta totalment la idea de dei-
xar Catalunya i incorporar-se a
l'Aragó. "Es descarta absoluta-
ment que hi hagi qualsevol
tràmit per marxar de Cata-
lunya, perquè tampoc és possi-
ble", va dir Paladella. “És
estrany que des del govern de
la Generalitat això tampoc ho
hagin dit”, va assenyalar l’al-
calde, qui va explicar que l’Es-
tatut de Catalunya no hauria
permès la marxa de Batea.
Amb tot, l’alcalde va ser molt
crític amb la Generalitat, so-
bretot perquè encara no havia
aconseguit una cita per reunir-
se amb el president Carles
Puigdemont. “De fet, li hem
demanat visita gairebé cada
dia”, va relatar als mitjans con-
gregats a Tarragona. “Crec que
això és un reflex més de la dis-
criminació política que estem

patint al poble de Batea”, va
afegir-hi. En sortir de la reunió
amb el subdelegat,  Paladella
va explicar que havia posat
sobre la taula de Sierra els
greuges que considera que
afecten el municipi: el pro-
blema de les places concerta-
des a la residència d'avis, la
tramitació dels nous parcs eò-
lics, i el litigi amb Gandesa
pels límits del terme. Quant a
la residència, Paladella va de-
nunciar informes irregulars.
“No es pot entendre que es

plantegin informes contraris a
la realitat, i que es digui que
ara aquestes 60 places ja estan
en funcionament i concertades
per la Generalitat; unes xifres
que serveixen per modificar
els índexs de cobertura de Ca-
talunya”, va advertir l’alcalde.
D’altra banda, preguntat pel
delegat del govern a les Terres
de l'Ebre, Paladella va assenya-
lar que ja fa un any que Xavier
Pallarès coneix els problemes
dels veïns del seu poble, que
no ha fet res, i que amb qui ha

de parlar és amb el president
de la Generalitat. Per la seua
part, el subdelegat del govern
de l’Estat a Tarragona, Jordi
Sierra, va limitar-se a rebre a
Paladella i va declinar parlar
amb els mitjans de comunica-
ció sobre el conflicte obert
entre Batea i la Generalitat. 

Paladella descarta marxar a l’Aragó
BATEA

L’alcalde de Batea continua criticant la
discriminació que pateix de la Generalitat

A.P. / G.M.
BATEA

Paladella, durant la seua visita a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona. // FOTO: ALBERT PASCUAL.

La trobada amb el subdelegat de l’Estat
aclareix que la segregació no és viable

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’ALCALDE d’Horta de Sant Joan, Joa-
quim Ferràs, ha fet un balanç positiu del
que va de mandat i ha destacat el roma-
nent de tresoreria de més de 370.000
euros, el que demostra que tenen una
economia sanejada. L’alcalde ha valorat
projectes com ara l’arranjament de camins
i carrers, la millora del servei d’atenció a
la gent gran amb el centre de dia, i les mi-
llores que s’han fet a l’escola municipal

Montsagre. Quant a projectes de futur,
Ferràs ha posat l’èmfasi en la xarxa de
calor en biomassa que permetrà estalviar
i fomentar el creixement econòmic. Ferràs
també ha destacat el servei de salut 24
hores, l’adquisició de béns patrimonials,
millores en la gestió de l’aigua potable,
l’augment de freqüències del servei de
busos i l’impuls de la promoció econòmica
turística i comercial. Míriam Gavaldà.
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i PRIORAT

90 ANYS DE LA BARANOVA
LA PLAÇA de la Baranova de Tivissa
va viure el 12 d’agost una nit molt espe-
cial, amb motiu de la celebració del seu
90è aniversari. Va ser en el marc de la ini-
ciativa cultural Les Nits de la Baranova,
amb l’assistència de més de 700 perso-
nes. La festa va retre un homenatge molt
emotiu a la persona de Lluís Brull i Credó,
impulsor de dues iniciatives de reforma
de la Baranova, i va incloure la presenta-

ció i estrena de la pel·lícula ’90 anys de la
Baranova’, que recull la història de la
plaça amb imatges del passat, algunes de
les quals es van poder veure en 3D, grà-
cies al treball tècnic desenvolupat per
l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre. A
més, la pel·lícula recupera més de 300 fo-
tografies i documents, així com imatges
històriques tant del passat com de les da-
rreres remodelacions de la plaça. G.M.

La CUP proposa
una consulta
popular sobre
l’energia
La CUP va anunciar el 4 d'a-
gost que ha presentat una
proposta de resolució, que es
debatrà al Parlament perquè
els catalans puguen decidir
el futur de l'energia nuclear
a Catalunya. El diputat de la
CUP per Tarragona, Sergi
Saladié, va fer l’anunci de la
proposta de resolució des-
prés de la declaració per part
de l'Estat del tancament de-
finitiu de la central burga-
lesa de Garonya. Una
qüestió que, segons Saladié,
“està moguda per qüestions
bàsicament econòmiques”.
El diputat també va parlar
de la posició de la CUP, que
és contrària a la producció
d'energia nuclear. A més, va
destacar les darreres pro-
postes de la CUP pel que fa
a l'impacte d'aquest tipus
d'energia. Saladié va cloure
amb la necessitat d'acord
per part dels partits de Cata-
lunya en el foment de les
energies renovables. C.B.

La decisió del govern espanyol
de tancar definitivament la cen-
tral nuclear de Santa Maria de
Garonya, a Burgos, ha agafat
per sorpresa el govern munici-
pal d’Ascó. Sobretot, perquè
s’ha pres sense tenir a punt un
pla de desenvolupament alter-
natiu al territori afectat. A més,
l’anunci del tancament de la
nuclear de Garonya arriba sis
mesos després que el mateix
Consell de Seguretat Nuclear
(CSN) emetés un informe favo-
rable a la renovació de l’autorit-
zació d’explotació, sense una
data determinada. Però el go-
vern estatal argumenta que no
hi ha consens polític per a la re-
obertura de la central, i que hi
ha discrepàncies entre Iber-
drola i Endesa, que són les ac-
cionistes de la nuclear que més
anys ha operat a Espanya. 
Josep Maria Buixeda va fer
aquestes declaracions a Vídeo
Ascó Televisió. L’alcalde asco-
nenc també va recordar que,
durant el període d’al·lega-
cions, l’Associació de Municipis
en Àrees de Centrals Nuclears
(AMAC) va afirmar que estaven
d’acord amb la reobertura de la

central si es respectaven una
sèrie de condicions i mesures
de seguretat, com ara la cele-
bració d’un simulacre. 
En aquest sentit, Buixeda va
apuntar que l’oposició del PNB,
que dóna suport parlamentari
al govern del PP, ha pogut in-
fluir en la decisió del govern de

l’Estat de tancar la central de
Garonya de manera definitiva.
A banda, l’alcalde d’Ascó va
avançar que ja s’han posat en
contacte amb el secretari d’Es-
tat d’Energia, i també amb tots
els grups als Congrés dels Di-
putats. Segons Buixeda, l’objec-
tiu és que els tancaments de les

nuclears vagin acompanyats
d’un pla de desenvolupament
per als territoris afectats.  

Sorpresa pel tancament de Garonya
ENERGIA

Buixeda reclama un pla de desenvolupament per als
territoris afectats per la possible clausura de nuclears

Gustau Moreno
ASCÓ

L’alcalde d’Ascó va parlar per al canal local Vídeo Ascó Televisió. // FOTO: ARXIU.

L’alcalde d’Ascó apunta que el rebuig del PNB a la
central ha pogut influir en la decisió del govern del PP

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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RECLAMEN QUE NO ES PARALITZE L’A-68
L’ALCALDE de Morella critica les pa-
raules del Ministre de Foment de què l’A-
68 no arribe a la província de Castelló.
Íñigo de la Serna, va anunciar que les
obres de l’autovia continuen per La Rioja
i Aragó, però que l’N-232 és suficient per
a l’interior de Castelló. “Des de l’Ajunta-
ment de Morella, creiem que la millora de
l’N-232 és fonamental per a la nostra
zona, però no podem permetre que es

descarte per al futur el desdoblament de
la A-68 des d’Alcanyís fins a Vinaròs” ha
dit Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella.
El passat 27 de juny es va col·locar la pri-
mera pedra de l’N-232 que donava inici a
les obres al port de Querol. El projecte
consisteix en el desdoblament de l’N-232,
per la qual cosa “és imprescindible realit-
zar el projecte fins al final i que no es
quede a les portes de Castelló”. A.P.

L'alcalde en funcions i regidor
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina,
anunciava a meitat agost la recu-
peració de la primera mitja hora
gratuïta en els aparcaments sote-
rrats de la plaça Sant Antoni i del
passeig Colom, "el que suposarà
també un benefici tant per als
clients com per als comerciants
del centre, que venien sol·licitant
aquesta mesura”.
Una altra de les novetats plante-
jades en el nou contracte del
servei públic de gestió de l'esta-
cionament a Vinaròs, encara en
procés de licitació i on es valo-
rarà la contractació de personal
amb discapacitat igual o supe-
rior al 33%, és la fi de la zona ta-
ronja a la localitat, sent aquest
un dels compromisos adoptats
per l'actual equip de govern.
"Tot el passeig de Fora del Forat
quedarà com a zona d'aparcament
lliure, eliminant així una de les dis-
criminacions que hi havia amb les
tarifes de zona taronja i zona blava,
en què els visitants acabaven pa-
gant menys que els mateixos

veïns", ha destacat Alsina.
A més, ha agregat, això suposarà
una disminució considerable del
nombre de places d’aparcament
de pagament al municipi. D’a-
questa manera es passarà de tenir
les 1.030 places en zona blava i ta-
ronja que contemplava el con-
tracte de 2013, a únicament 462 en
zona blava. Hi haurà, per tant, 568
places d’aparcament de paga-
ment menys a la localitat.
Pel que fa a la gestió de la zona

blava, el regidor de Contracta-
cions i Recursos Humans, David
Adell, ha especificat que, tal com
es detalla en el plec de clàusules
administratives del nou contracte,
"aquest tindrà una durada de 4
anys i s'establirà una tarifa exprés
de 10 cèntims per 15 minuts per
afavorir la mobilitat de vehicles".
En la majoria d'aquests carrers
la zona blava es manté, amb
dues modificacions destacades:
a l'avinguda Llibertat la zona

blava només anirà des del jutjat
fins a l’encreuament del Camí
Carreró, suprimint el tram entre
Camí Carreró fins a l'avinguda
Barcelona. En segon lloc, el ca-
rrer Muralla i Sant Joaquim pas-
saran a ser de zona blava.
Per la seua banda el regidor de
Medi Ambient, Jordi Moliner, ha
explicat que en aquest contracte
també s'inclou la instal·lació de
dos nous punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics. 

Es recuperen els primers 30
minuts d’aparcament gratuït
La mesura suposarà un benefici tant per a

clients com per a comerciants de la ciutat
Disminueix la zona blava i taronja

deixant més places d’aparcament lliure

Presentades
les Festes
Patronals 

Activitats culturals, actes es-
portius i activitats per als més
jóvens se sumen a l’emoció
dels dies de la Mare de Déu de
l’Ermitana, els dies més espe-
cials, en les Festes Patronals de
Peníscola que enguany se ce-
lebren del  7 al 17 de setembre.
La Regidoria de Festes ha
presentat un ambiciós pro-
grama per a onze dies de fes-
tes que suma més de 130
actes “gràcies a la col·labora-
ció de multitud d’entitats i
col·lectius del municipi, així
com les Penyes, que han
sumat activitats a una progra-
mació per a tots els públics”.
Els actes més destacats són el
concert de Fangoria del dia 16
o els actes culturals al voltant
de la figura del papa Luna.
Dos dies de festes estaran de-
dicats a la Mare de Déu de
l’Ermitana, amb les danses i la
dansa-batalla de moros i cris-
tians” a més de les ja tradicio-
nals desfilades de Moros i
Cristians durant els últims
dies de festa.  A.P.

VINARÒS

Gustau Moreno
VINARÒS

L’alcalde en funcions anunciant les novetats sobre l’aparcament. / FOTO: AJUNTAMENT DE VINARÒS.

PENÍSCOLA
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El passat diumenge 27 d'a-
gost Morella va entrar amb
alegria i una explosió de pa-
perets de colors en any de Se-
xenni, una festa que arriba a
la seua 54a edició.
La fisioterapeuta Ariadna Ripo-
llés va ser l'encarregada de lle-
gir el ban que donava inici al
LIV Sexenni. Amb moltíssima
gent reunida al voltant de l'a-
juntament s'iniciava l'any de les
festes majors de la ciutat en

honor a la Mare de Déu de Va-
llivana. El ban va donar par a
l'espectacle de la desfilada de
carrosses i la batalla de confeti
on van sortir 40 carrosses amb
què participen 1.500 persones
que van llençar fins a 60 tones
de paperets de colors.
Per a l'alcalde de Morella,
Rhamsés Ripollès "aquests són
els protagonistes d'uns dies que
gratifiquen el treball de tot l'any
amb les carrosses".
L'Anunci i el Sexenni estan de-
clarades com a festes d'Interés
Turístic Nacional on milers de
persones visiten Morella. 

Albert Pascual
MORELLA

Morella entra en any de Sexenni
La pregonera de l’Anunci, Ariadna Ripollés, va llegir

el ban pels principals carrers de Morella
El pregó donava pas a l’esclat de colors i festa de la

desfilada de carrosses i la batalla de confeti

Benicarló millorarà
l’entorn de l’estació
La nova circumval·lació a la IFF millorarà el

trànsit a les hores de més activitat ferroviària

L'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles, ha anunciat les
obres d’acondicionament,
molt necessàries, a la plaça de
l'Estació i els voltants.
Una de les principals millores
serà la construcció de dos
nous pàrquings, que substi-
tuiran l'actual aparcament de
davant de l'entrada de l'esta-
ció, que desapareixerà amb
l'obertura del vial Felipe Klein
fins a la rambla de Cervera.
Aquest vial serà d'un únic
sentit i ajudarà a agilitzar el
trànsit de vehicles al voltant
de l'estació, especialment en
hores clau. A més s’obrirà una
circumval·lació al voltant de
l'empresa IFF com a continua-
ció de l'avinguda  Felipe
Klein, que permetrà eliminar
l'actual cul-de-sac que es
forma en la plaça de l'Estació

i que dificulta el trànsit rodat
de vehicles.
El pressupost de les obres és
de 180.000 euros i està finan-
çat en un 70% per la Diputació
i la resta pel consistori.
Miralles ha afirmat que «és
molt necessària la millora d'a-
quest espai, perquè és l'en-
trada a Benicarló a través del
ferrocarril». A més, l'alcal-
dessa ha remarcat que «les ac-
tuacions contribuiran a
millorar l'accessibilitat, am-
pliaran els espais per als via-
nants i milloraran la connexió
amb els autobusos, afavorint
així una mobilitat més soste-
nible». 
A banda, l’Ajuntament també
ha anunciat la dotació de
86.000 euros per a la millora
del paviment de diferents ca-
rrers de la ciutat. G.M.

Xaro Miralles presenta el nou entorn. FOTO: AJ. BENICARLÓ.

La pregonera de l’Anunci, Ariadna Ripollés. / FOTO: AJUNTAMENT MORELLA.
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Valer Gisbert Berbis, d'Aldover,
ha guanyat el XXXV Premi de
Narrativa Ribera d'Ebre, que
convoca l'Ajuntament de Vine-
bre i publica Cossetània Edi-
cions, amb la novel·la “8.834
passes”, ambientada majorità-
riament a Prat del Comte i la
Terra Alta. Gisbert va explicar
que a la novel·la hi té una forta
presència la mitologia clàssica
de “L'Odissea”, sobretot el Cí-
clop, que es converteix en un
dels personatges principals. Prat
de Comte, la seva tradició en l'e-
laboració d'aiguardent, la trans-
formació del poble i elements de
la simbologia local, són al centre
d'una història que es converteix
en universal. 
Com a dramaturg i actor, Gis-
bert ha dirigit i participat en di-
versos projectes en clau ebrenca.
Ha creat els espectacles “La casa
de la memòria”, dansa a partir
del dietari de l'exili d'Artur
Bladé, i “Les passions de la me-
nestrala”, basat en la novel·la de
Francesca Aliern que porta el
mateix títol, entre altres. Com a
escriptor, el 2008, va publicar la
novel·la “El vigilant d'horit-
zons”. 

L'acte de lliurament del premi
va tenir lloc la nit del 23 d’agost
a Vinebre. El jurat va escollir l’o-
bra guanyadora d’entre 15 aspi-
rants. L’alcaldessa de Vinebre i
presidenta del Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre, Gemma
Carim, va destacar que aquesta
35a edició era especial, ja que és
l’any en què aquesta cita ha

rebut la Sirga d’Or en reconeixe-
ment a la seua trajectòria. 
A l’acte havia d’assistir la presi-
denta del Parlament, Carme For-
cadell, però finalment va excusar
la seva absència. Amb tot, Forca-
dell va enviar un vídeo felicitant
al guanyador i al territori per la
iniciativa. Durant la gala també
es va poder conèixer de primera

mà l’obra guanyadora del Premi
de Narrativa en la seva passada
edició, “L’Home de Déu”, de la
premianenca Mireia Valcells. 

L’escriptor i dramaturg d’Aldover ha construït una novel·la amb presència de mites clàssics

C U LT U R A

C
CAMINS DE FANG I PARAULES

Gisbert s’endú el premi de
Vinebre amb '8.834 passes'

LITERATURA

L’EXPOSICIÓ ‘Camins de fang i parau-
les’ encara es pot veure a Terracota, el
Centre d’Interpretació de la Terrissa de la
Galera, fins al proper 11 de setembre. Es
tracta d’una mostra de ceràmica i poesia
a càrrec d’Antonio Altarriba, un poeta i ce-
ramista català que fa gairebé 50 anys que
viu a Finlàndia, i de tres ceramistes finlan-
deses. L’exposició, que es va inaugurar en

el marc del cicle Ebre, Música i Patrimoni,
pren la dona com a fil conductor, i recull
les obres d’un grup d’artistes finlandeses
realitzades en el primer taller experimen-
tal i internacional per a professionals, que
es va realitzar fa un any. Altarriba va ex-
plicar que tant la poesia com la ceràmica
són disciplines artístiques que requereixen
“un pensament abans de tot”.  G.M. 

FA UNS DIES,una notícia ex-
traordinària ha passat injusta-
ment desapercebuda i
allunyada dels titulars dels
mitjans de comunicació, cen-
trats en l’amoral despesa per
comprar un jugador de futbol.
Em refereixo al fet que hagin
desconnectat dos robots, Bob i
Alice, que havien començat a
crear una llengua pròpia per a
comunicar-se. Que la intel·li-
gència artificial avanci tant de
pressa, ens provoca admiració
i recança alhora, i no sabem si
ens portarà a les estrelles o a
la destrucció. Som conscients
que no hi ha marxa enrere;
l’espècie humana no s’arronsa
davant d’un repte, davant la
possibilitat d’una conquesta.
Però el moment en què han
saltat les alarmes, l’instant en
què la por ens ha fet prémer
el botó d’aturada, ha estat
quan els robots comencen a
crear un nou llenguatge. I això
em fa reflexionar sobre el
poder de la paraula, sobre
aquesta qualitat que ens fa
humans. La llengua ens fa
savis, i lliures, i humans. Els
robots ho comencen a tenir
clar, i nosaltres?  

El poder de la
paraula

Jesús Tibau
ESCRIPTOR

1
RACÓ DALT DEL MÓN

Cinta Bonet
VINEBRE

Una imatge de l’entrega del Premi de Narrativa Ribera d’Ebre, a Vinebre. FOTO: CCRE.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El periodista Andreu Caralt
acaba de presentar '3.669 bibe-
rons: història de l'Agrupació de
Supervivents de la Lleva del Bi-
beró-41', un llibre que repassa la
feina d'aquesta entitat, creada el
1982 pels propis biberons i que
va culminar l’activitat l'any 2014,
davant la mort de la majoria dels
seus impulsors. L'obra forma
part d'una col·lecció de llibres
sobre la història d'entitats de
memòria de Catalunya promo-
guda per la subdirecció general
de Memòria, Pau i Drets Hu-

mans. Caralt ha estat el primer
investigador en accedir a l'arxiu
complet de l'associació, lliurat
recentment a l'Arxiu Nacional de
Sant Cugat del Vallès. Més enllà
de les vivències personals d'a-
quests joves soldats, el periodista
ha deixat constància del "gran
esforç" que, durant tres dècades,
han fet els biberons supervivents
per rebre el reconeixement que
els corresponia, a ells i al seu sa-
crifici, i també per fer un darrer
intent per recuperar una joven-
tut que els van arrencar i des-
trossar. "Si no hagués estat per
ells, no s'haguessin aixecat els
monuments, ni escrit llibres i
obres de teatre. Ningú coneixeria

la seva epopeia. Van ser ells ma-
teixos que ho van promoure", ha
remarcat Caralt, que des del 1999
treballa al Diari de Tarragona.
Caralt s'ha especialitzat en me-
mòria històrica i ha impulsat el
mitjà digital Diari de Guerra, a
més d'una empresa turística ba-
sada en aquesta temàtica.
La desmemòria històrica sobre la
Guerra Civil i la dictadura fran-
quista és una de les vergonyes de
l'actual democràcia al nostre
país. El silenci, l'oblit i la indigni-
tat s'han apropiat de la nostra
història recent per ignorar les
persones que en van ser vícti-
mes. Entre milers de soldats obli-
dats, hi ha també els nens de la

guerra del conflicte espanyol:
joves de 17, 18 i 19 anys, empesos
a lliurar les dues pitjors batalles,
al final de la guerra, a l'Ebre i al
Segre; adolescents obligats a sa-
crificar les seves vides i regalar la
seva joventut a una lluita que no
els pertocava. "Molts tenien pen-
saments més infantils que no pas
madurs, no havien sortit mai de
casa seva i tenien una relació
molt propera amb les seves
mares", ha destacat Caralt.
El llibre del periodista porta per
títol '3.669 biberons'. La xifra és
un homenatge a tots ells, però és
el número de biberons que es
van associar, tot i que n'hi va
haver molts més. Alguns no es

van apuntar mai per raons múl-
tiples i alguns ni la coneixien,
com ha corroborat Caralt. De fet,
els dos últims biberons s'inscri-
vien a l'entitat el 2013, un any
abans de tancar-la.
Els valors que promovia l'agru-
pació eren clars: el pacifisme, la
companyonia, la germanor, la re-
conciliació i el catalanisme entès
com la defensa de la llengua i les
tradicions catalanes. Per a sor-
presa de molts, no era una asso-
ciació laica. De fet, els estatuts
marcaven com a condició la cele-
bració d'una eucaristia en els ho-
menatges i actes que feien, i van
fer diferents romeries al mones-
tir de Montserrat.  

Anna Ferràs (ACN)
TORTOSA

Andreu Caralt relata l’epopeia dels biberons

La paraula ‘fréstec’ pot tenir
moltes definicions. Però que és
un ‘fréstec’ per a Antoni Manel
Muñoz, ‘Lo Mascarat’? “Un frés-
tec és un personatge autòcton
cent per cent, que no ha sortit
mai del poble, i que està impreg-
nat de tot el que té a veure amb
la terra i el seu terreny”, explica
Muñoz. “I a més a més, se sent
orgullós i ho defensa com una
bandera”. Segons Muñoz, “los
fréstecs estan en perill d’extinció
i, a més a més, estan sent substi-
tuïts per una nova espècie, que
són els garrulos”. 
Precisament ‘Sóc un fréstec’ és el
títol de la segona novel·la d’An-
toni Manel Muñoz, periodista i
escriptor d’Ulldecona que fa dos
anys ja va publicar ‘A l’ameri-

cana’. El llibre explica com l’arri-
bada d’una empresa multinacio-
nal fa perillar els camps de tota
una generació de pagesos de Ve-
remari, un poble amb nom ima-
ginari inspirat amb un municipi
ebrenc. Amb un llenguatge des-
enfadat, picaresc i directe,
Muñoz ha creat una sàtira sobre
els estereotips ebrencs portats a
l’extrem. Una caricatura que, per
Muñoz, són una “autocrítica” a la
que “estem poc acostumats”.
“En realitat és més una falta de
costum d’aprendre a riure-se’n
d’un mateix i de fer autocrítica”,
afirma Muñoz, que recorda que
riure és el que ens fa humans.
“El que passa és que hi ha gent
que considera que hi ha coses
que són sagrades, i que no es
poden tocar, i en aquest cas jo les
he anat a satiritzar i caricaturit-
zar”, comenta l’autor de ‘Sóc un
fréstec’.  “Hi ha tres temes que

no es poden tocar a les Terres de
l’Ebre, els bous, les marededéus
i religió, i tles radicions, i jo he
anat a posar el dit a la nafra par-
lant d’aquestes temes”, explica
Muñoz. “O em faran pregoner
del poble o em penjaran al mig
de la plaça”, ironitza l’autor.
La novel·la també ha comptat
amb una important tasca de nor-
malitzar expressions de la parla
tortosina amb la col·laboració de
la professora Amada Ulldemo-
lins. ‘Sóc un fréstec’ es pot trobar
a la llibreria La 2 de Viladrich a
Tortosa, a la llibreria Rafales
d’Amposta, a les llibreries El
Castell i Serra d’Ulldecona i a La
Botiga d’Alcanar. 

Els fréstecs, ‘en perill d’extinció’  
Antoni Manel Muñoz publica ‘Sóc un fréstec’, la seua

segona novel·la després de l’exitosa ‘A l’americana’
Explica com l’arribada d’una multinacional fa perillar

els camps de Veremari, un poble ebrenc imaginari

LITERATURA

Lo Mascarat, durant l’entrevista concedida a Canal 21 Ebre. / Foto: S.A.

Sílvia Alarcón
ULLDECONA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Forcall recorda el
Capità Groc amb
una exposició i un
llibre de fotos

Les imatges de Julio Carbó es poden
veure fins al 15 de setembre al convent

Víctor Amela i Julio Carbó
han presentat el llibre "Capità
Groc" a Forcall. Una publica-
ció que plasma amb fotogra-
fies de Julio Carbó alguns
escenaris i moments de la
novel·la "La Filla del Capità
Groc", del mateix Víctor
Amela. L'acte es va celebrar al
convent dels Dominics d'a-
quest municipi dels Ports, que
no oficialitzava cap esdeveni-
ment des de 1986. Molts forca-
llencs i gent d'altres pobles de
la comarca es van reunir per
celebrar aquesta cita, a la que

no va faltar el mateix Capità
Groc. De fet, per a la presen-
tació es va comptar amb l'a-
juda de l'Ajuntament de
Forcall i els veïns voluntaris
per donar-li un nou format a
la història del guerriller, tot
combinant la imatge amb el
text per apropar-la encara
més al públic general. A.P.

Un sopar informal, a la vora de
la mar, per reunir la família lite-
rària del territori a banda i
banda del riu Sénia. Era la ter-
cera edició del Sopar de Lletres,
que l’editorial Onada Edicions
celebrava el 3 d’agost a Beni-
carló. Un rendez-vous que
busca alimentar la centralitat
cultural del Maestrat i les Terres
de l'Ebre. El concepte: 17 micro-
presentacions dels autors sobre
els seus últims treballs, entre

plat i plat, amb tres minuts per
torn. 
Durant la vetllada es va tocar
des de literatura infantil torto-
sina de Muniatto i la Cucafera
de les Germanes Besolí i les his-
tòries del carnaval de Godall de
Núria Ibáñez, fins als relats
curts darrere de l'aparador de
Jesús Maria Tibau, tot passant
per la festa fallera de la fictícia
Beniana, del periodista Pedro
Manchón, qui junt amb Jaume
Rolíndez també presenta el
segon volum d'un pesat (pel
pes) recull de famílies tradicio-
nals de Benicarló. 

L'historiador Joan Ferreres, fill
de Sant Jordi, va ser l'homenat-
jat en aquest sopar. Ferreres és
doctor en Història per la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona, i ha publicat centenars de
treballs de recerca històrica, es-
pecialment del Maestrat, però
també tocant la gran regió que
és aquest territori de cruïlla on
vivim. 

Albert Pascual
BENICARLÓ

Sopar de lletres del territori Sénia
Onada Edicions celebra una vetllada que marida 

gastronomia amb 17 micropresentacions literàries
Entre plat i plat, els autors tenien tres minuts de

temps per explicar les seues últimes creacions

Una imatge del sopar literari celebrat a Benicarló. / Foto: A.P.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Un moment de la presentació. / Foto: NORD-XAL.

ELS CAVALLERS occitans
eren vassalls del comte
Ramon Berenguer IV i forma-
ven part de l’host comtal du-
rant el setge de Turtuxa fins a
la seva caiguda a la fi de
1148. De la host en destaca en
Guillem VI de Montpeller “el

Gran” que comandà l’esqua-
dró que atacà la ciutat per
darrera, des de les seves se-
rralades. Altres personatges
que hi participaren foren Er-
mengarda I, vescomtessa de
Narbona, i Berenguer, abat
de Grassa.

GUILLEM  VI de Montpeller
signà dos documents amb
Ramon Berenguer IV. El pri-
mer, durant el setge, quan

només restava la Suda per
conquerir,  actuà de testi-
moni en la donació a la Cate-
dral  de Sant Llorenç de
Gènova de dues terceres
parts de l’illa de l’Ebre que
hi havia enfront de la ciutat.
Era l’illa de Gènova, l’actual

barri de Ferreries. El segon
document, signat el 24 de se-
tembre de 1148, era per a la
donació de l’alfòndec – fon-
dit – (lloc on estaria situada
la futura llotja i el barri de
pescadors)  i diversos immo-
bles, als habitants de Nar-
bona, per la seva participació
en l’empresa comtal, conse-
qüència que  es va traduïr
amb una gran immigració oc-
citana cap a Tortosa. 

DAVID JIMÉNEZ
TÈCNIC DE TURISME

La participació
occitana en la
conquesta de
Turtuxa (1148)

Una imatge actual del castell de la Suda. / Foto: G.M.
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A
A G E N D A

US RECOMANEM
JORNADES SOMRIU

A SANT JAUME D’ENVEJA
DEL 29 DE SETEMBRE A L’1 D’OCTUBRE

Tres dies d’activitats diverses per commemorar la construcció
del Pont Lo Passador. Reuneix paradetes, actuacions musi-
cals, degustacions de productes típics, excursions amb vai-
xell, activitats esportives i la Festa de la Sega, entre d’altres.

Música

La Fatarella
'50è Aniversari del
Pubillatge de la Fatarella'
Fins al 8 de setembre
Lloc: Casal Municipal

Benicarló
‘Introselenitas’, de Fernando
Jiménez
Fins al 10 de setembre
Lloc: Mucbe Centre Cultural de
Sant Francesc

Amposta
‘Lo vulnerable’
Fins a l’11 de setembre
Lloc: Centre d’Art Lo Pati

Corbera d’Ebre
'Aquelles tardes...
120 anys de cinema a les
Terres de l'Ebre'
Fins a l’11 de setembre
Lloc: Església del Poble Vell

La Galera
'Camins de fang i paraules'
Fins a l’11 de setembre
Lloc: Terracota, Centre d'Interpreta-
ció de la Terrissa

Gandesa
'Cicatrius' de Jordi Cané
Fins al 30 de setembre
Lloc: Centre d'Estudis de la Batalla
de l'Ebre

Mas de Barberans
'Temps de colors' de Roser
Panisello
Fins al 8 d’octubre
Lloc: Museu de la Pauma

Mas de Barberans
‘Cortines’
Fins al 30 de juliol de 2018
Lloc: Museu de la Pauma

Amposta

Amposta Comedy: Nene
Monòleg
Divendres 22 de setembre - 22h. - El Casal
Preu entrada: 15 euros

Entorn

Terres de l’Ebre
Festival Eufònic

Espectacle

ExposicionsMúsica

Tortosa
Mishima
Diumenge 3 de setembre a les 22.30 h
Parc Teodor González

En el marc de les Festes de la Cinta de Tortosa, actuació en directe
de Mishima, presentant el seu darrer treball ‘Ara i res’.

Entrada gratuïta 

Sisena edició d'Eufònic Arts So-
nores i Visuals a les Terres de
l'Ebre amb més de 50 artistes
que portaran a Terres de l'Ebre
el millor de l'avantguarda artís-
tica i musical, els sons urbans
més nous, la neoclàssica, l’am-
bient i l’electrònica de darrera
fornada i uns quants noms in-
classificables i al marge de qual-
sevol regla.

Més info: www.eufonic.net

Fins al 3 de setembre

Santa Bàrbara
‘Terra d’Oliveres’
Dissabte 9 de setembre
Hora: 21h.
Lloc: Parc de la Independència

Més info:
www.museuterresebre.cat

La Ràpita
L'hora del
Vermouth Musical
al Mercat
Dissabte 16 de setembre
Hora: 12 h.
Lloc: Mercat municipal (Espai
gastronòmic)

Amposta
Contalles del Delta
Divendres 1 de setembre
Hora: 19 h.
Lloc: MónNatura Delta de l’Ebre

L’activitat inclou una visita drama-
titzada per MónNatura Delta de
l’Ebre, un tastet de plats o produc-
tes gastronòmics del Delta i copa de
vi al Mirador.

Tortosa
Redescobrim lo riu
Dilluns 4 de setembre
Hora: 11 h.
Lloc: Riu Ebre

Viatge experimental per l'Ebre a
bord de Lo Sirgador: Tortosa des del
riu, flora, fauna, bosc de ribera, anà-
lisis de l'aigua, elaboració de bar-
quets tradicionals...

La Ràpita
15è Murramundo
Del 8 al 10 de setembre
Lloc: Diversos espais

Trobada internacional de jugadors
de morra del Mediterrani amb ju-
gadors provinents de Sicília, Sar-
denya, Còrsega, Croàcia, Eslovènia,
Savoia, Comtat de Niça, País Valen-
cià, Aragó i Catalunya.

Ulldecona
Patrimònium 2017
Fins al 21 d’octubre
Llocs diversos

Segona edició del cicle 'Patrimò-
nium', amb xerrades i activitats
orientades a donar difusió als dife-
rents projectes que es porten a
terme a Ulldecona per a la posada
en valor dels actius patrimonials.

Espectacle Menjar i beure
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S’APROPA EL TORNEIG JORDI PITARQUE
LA SETENA edició del Torneig Jordi Pi-
tarque tindrà lloc els dies 2 i 9 de setembre
a l’Estadi Municipal de l’Ampolla. El dis-
sabte dia 2 es disputarà la fase prèvia amb
els equips de les Terres de l’Ebre i el dia 9
la fase final que enfrontarà els equips
ebrencs amb els caps de sèrie del torneig.
En la presentació del torneig, el president
de l’Associació Esportiva Jordi Pitarque,

Dani Pitarque, destacava la feina que hi ha
al darrere d’un torneig ja consolidat i la re-
presentant territorial de l’Esport, Cinta Es-
puny, la gran participació i l’aportació del
Torneig Jordi Pitarque a l'esport i a la so-
cietat. Enguany l’Associació col·labora amb
la Fundació Doctor Ferran, que ha elaborat
unes recomanacions sobre els desfibril·la-
dors, el seu ús i manteniment. M.G.

BÀSQUET

El CB Cantaires ha perfilat durant
aquest mes d’agost el que serà la
plantilla per a una empresa difícil
però que motiva als jugadors, cos
tècnic i directiu de l’entitat. Així, el
club ha fet oficials noves incorpo-
racions per al primer equip, que la
temporada que ve disputarà la
lliga EBA. En primer lloc trobem a
un jugador nacional, Jesús Caro,
nascut a Càceres l’any 1999. Caro
fa 1,95 metres d’altura i pesa 86
quilos. Es va formar al Moraleja
CB, i va competir en les categories
cadet i júnior preferent del San
Antonio Càceres, de la lliga LEB
Or. Juga d’aler i es caracteritza per
un bon tir de 2 i de 3, així com per
la seua visió de joc i per ser un bon
passador. Sempre és dur en el
rebot ofensiu i defensiu, i amb
molt bon joc de peus. Jesús Caro
compaginarà el seu perfil de juga-
dor amb el d’entrenador dels
equips de formació del club.
Un altre jugador espanyol s’ha in-
corporat durant aquest estiu a l’e-
quip tortosí, es tracta de l’alacantí
Adrià Zaragozí. El jugador de 25
anys nascut a la Nucia, fa 183 cm
d'altura i pesa 70 quilos. Adrià
procedeix de l'ESV Rott-Weiss
d'Stuttgart de la quarta divisió
alemanya. A més, Zaragozí té ex-

periència en lliga EBA després d'-
haver jugat amb el CB Benidorm.
Aquest base té molta intensitat
defensiva i velocitat tant amb la
pilota com sense ella. A més de ju-
gador, Adrià Zaragozí també en-
trenarà als equips base del club.
D’altra banda, el Cantaires també
ha anunciat la incorporació del
pivot americà Lafonzo Smith.

Nascut el juny del 1994, pesa 90
quilos i mesura 2,06 metres.
Finalment, el Cantaires també ha
anunciat el retorn de Jordi Bar-
berà, nascut el 1996 i originari de
Masdenverge. Barberà es va for-
mar en els equips inferiors del
Cantaires. Mesura 2,03 metres i
pesa 95 quilos. Segons el Canati-
res, es tracta d’un jugador capaç

de llegir el joc, ocupar espais,
moure el joc, i fer jugar a l'equip.
Amb un bon tir exterior i joc inte-
rior pot jugar d'aler i ala pivot. La
passada temporada va jugar amb
el Messer CBT i estava amb dinà-
mica de LEB plata amb primer
equip. Amb aquesta darrera in-
corporació l'equip tortosí dona
per tancada la plantilla.  

Enllestida la plantilla del Cantaires
per a començar la lliga EBA
Albert Pascual
TORTOSA

Posada a punt dels jugadors. // FOTO: CB CANTAIRES.

Coincidint amb les Festes de
la Cinta 2017, Les Vinyes del
Convent-Club Bàsquet Can-
taires iniciarà la temporada,
en aquesta ocasió a la Lliga
Nacional Catalana EBA, una
competició semblant a la
Copa Catalunya de futbol
que servirà com a pretem-
porada de la Lliga EBA. El
primer rival serà el CB Valls
que vindrà a jugar a Ferre-
ries el 3 de setembre a les 19
hores i amb entrada gra-
tuïta. Al grup també estarà
el CB Tarragona, segon partit
del triangular que es jugarà
el 16 de setembre.
Els primers equips aniran
a la fase final que es ju-
garà a l’octubre i a la final
a quatre prevista per al 3 i
4 de febrer.
La competició a lliga EBA
no arrencarà fins al 24 de
setembre a la pista del
Vive-El Masnou. El primer
partit a Ferreries no serà
fins a la jornada quarta, el
15 d’octubre, contra el
Sant Adrià. A.P.

Els primers
partits seran
un triangular
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El passat dissabte 19 d’agost,
en el marc de les Festes Ma-
jors de Batea, el municipi de
la Terra Alta va celebrar la
41a edició del Motocross de
Batea. Aquest superclàssic de
les festes majors és una cita
obligatòria per als amants del
motor a les Terres de l’Ebre i
també a les comarques veï-
nes de l’Aragó.
El campionat va començar a
les quatre de la tarda amb els
entrenaments i va finalitzar
gairebé a les vuit de la nit

després d’unes intenses
hores de pols i soroll.
El campionat es va dividir
en dos categories, l’Open i
la de motos clàssiques, amb
tres guanyadors per catego-
ria. En la Categoria ‘Open’
van participar un total de 31
pilots i en primer lloc va
quedar Nil Arcarons, seguit
de Sergio Castro, i en tercer
lloc Nil Buçot. Pel que fa a la
categoria de motos clàssi-
ques, va tenir menys èxit i
tan sols van haver dotze par-
ticipants, entre ells els tres
primers classificats: Gerani
Ribes,  Adrià Monfort, i fi-
nalment Sergi Coll.  

Laura Porta
BATEA

41a Edició del Motocross de Batea

Amposta va tornar a ser l’esce-
nari de la Travessia Nedant l’E-
bre. 19 edicions després, el
passeig del Riu de la capital del
Montsià va ser el lloc de con-
centració dels nedadors partici-
pants en aquesta prova que
també és el segon Memorial
Manel Ayxendri.
L’organització del Club Natació
Amposta va preveure una prova
de 500 metres amb participació
de 23 nedadors que a les 11 del
matí es llançaven a l’aigua en
una cursa que va guanyar el
lleidatà Genís González Caste-
lló i la local Alba Silva Alcoba
en un temps de 5:09 i 6:36 res-
pectivament.
Al toc del migdia es donava sor-
tida a la prova reina dels 2.000

metres pel riu Ebre amb un
total de 35 nedadors inscrits.
Sergio Torres Serrano, repre-
sentant del Club Natació Gra-
nollers, va ser el primer a creuar
la línia d’arribada, amb un
temps de 23:49. Al voltant d’un
minut després entrava Aitor
Lagos Pau, del Club Natació l’-
Hospitalet. Cap nedador local
va poder fer-se amb el podi
masculí que va completar Jordi
Corominas Jódar, del Club Na-
tació Farners.
En categoria femenina, Nora
Arilla Ràfols, del Club Natació
Barcelona va ser la campiona de
la prova en acabar en un temps
de 25:06, seguida a dos minuts
per Elia Ibarra Cazorla del Club
Atlètic Igualada i Marta Morrón
Cornejo, del Club Natació Tà-
rraco que va acabar tercera.
La Travessia d'Amposta Nedant
l'Ebre està organitzada pel Club

Natació Amposta i per segon
any torna a estar dedicada a la
memòria de Manel Ayxendri,
qui va ser president i entrenador

del club i impulsor d'aquesta
prova. A l'acte va assistir la re-
presentant territorial de l'Esport
a les Terres de l'Ebre, Cinta Es-

puny, el regidor d'Esports de
l'Ajuntament d'Amposta, Marc
Fornós, així com d'altres regi-
dors del consistori ampostí.

60 nedadors a la Travessia d’Amposta
Sergio Torres del Club Natació Granollers va guanyar

els 2.000 metres en completar el recorregut en 23:49
La nedadora barcelonina Nora Arilla va ser la primera

de la prova reina en un temps de 25 minuts

NATACIÓ AL RIU

Inici de la travessia. / Foto: CLUB NATACIÓ AMPOSTA.

Albert Pascual
AMPOSTA

Diumenge 3 de setembre
Marxa BTT Bandolers 6.0
Sant Carles de la Ràpita

Diumenge 10 de setembre
210 K de la Cala
Running Series
Ametlla de Mar

Dilluns 11 de setembre
11a Cursa Vila de Falset

Dissabte 23 de setembre
Campionat de Motos
Aqüàtiques
L’Ampolla

AGENDA
ESPORTIVA

Línia de sortida de la prova. / Foto: EMILIO ZARAGOZA.
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Les Vinyes del Convent

Les Vinyes del Convent, 
un homenatge a tota una
família dedicada al vi
Quarta generació

El primer contacte de la família Gil amb el
món del vi es remunta a la segona meitat
del segle XVIII. Des de llavors fins ara, Elias
Gil, actual administrador de Les Vinyes del
Convent, ha fet créixer la tradició familiar
a passos de gegant. L’any 1999 va fundar
la Vinícola de Gandesa i aquest 2017 ha
obert Les Vinyes del Convent amb l’objec-
tiu de retre homenatge a les generacions
passades que es van dedicar al comerç de
vi a granel. ‘La millor forma d’homenatjar i
recordar la seva tasca és posar el nostre
cognom a vins de gran qualitat’, afirma Gil. 

El celler vol ser un reflex de les particula-
ritats de la comarca i del Parc Natural. Per
aquest motiu, les vinyes creixen al cor de
la Terra Alta i s’impregnen del seu caràcter.
A més, l’espai és un atractiu per l’enotu-
risme, amb visites guiades. Així, permet
conèixer el seu museu particular del vi o el
claustre interior, tot regat d’una cata de
vins de la màxima qualitat. Les Vinyes del
Convent també ofereixen la possibilitat
d’anar més enllà i realitzar esdeveniments
especials en un espai únic a Catalunya.

La recuperació de varietats de vinya an-
cestrals, que ja conreaven els avantpas-
sats, ha estat un dels objectius que s’ha

marcat Gil. Per tant, el record dels vins
d’abans conjugats amb la tecnologia més
puntera i d’última generació permet ofe-
rir un vi competitiu al mercat i de  màxima
qualitat. 

Els Costums Blanc és un dels vins més
reconeguts del celler, de varietat 100%
garnatxa blanca, la més emblemàtica de
la Terra Alta. El Costums Negre és un vi
100% garnatxa alta, una varietat que Les
Vinyes del Convent ha apostat per recu-
perar-la ja que ofereix un caràcter únic,
intens i complex. Un altre dels vins del
celler és Mas de Sotorres, un blanc de
garnatxa blanca i molt marcat per l’en-
torn del Parc Natural dels Ports. Per
últim, el Ceps de la Via Verda blanc, de
macabeu, parellada i garnatxa, i el Ceps
de la Via Verda negre, de cariñena, syrah
i ull de llebre (o tempranillo), són altres
dels vins destacats del celler. 

Elies Gil
Elies Gil és administrador de Les Vinyes del
Convent a Horta de Sant Joan, una empresa
familiar dedicada al món del vi amb prop de dos
segles i mig d’antiguitat. De caràcter emprene-
dor, Gil ha expandit el negoci familiar a aquesta
població terraltina, a través d’unes vinyes cons-
trudes amb il·lusió i en homenatge a una família
apassionada pel ‘saber fer’ i que ha transmès la
il·lusió a les generacions presents. 

Horta de Sant Joan

càpsulescomercials

Les Vinyes del Convent
Carretera d’Horta a Arnes km. 0,5 - 977435412 
www.lesvinyesdelconvent.wine

‘La millor forma 
d’honorar  la tasca 
familiar és posar el
nostre cognom a vins
de gran qualitat’
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“Un hort amb ta-
rongers és una
cosa típica del
meu poble. Molta
gent hi treballa
per produir els
millors cítrics de la terra!”

P
PETITS ARTISTES

AIXÍ ÉS XERTA
L’ESCOLA DE XERTA rep les càmeres del Canal 21
Ebre per primer cop. Ja fa molts anys va aparèixer en
aquesta secció, però fins ara els seus alumnes no ha-
vien aparegut per la tele. Per aquest motiu, el tema
escollit pels xiquets i xiquetes és “Xerta”. La via verda,
l’embarcador, el curiós campanar del poble i els parat-
ges agrícoles i naturals d’aquest poble del Baix Ebre
són els grans protagonistes en la secció Petits Artistes
d’aquest mes de setembre. I és que Xerta té molt per

veure i també per menjar! Des de taronges fins a plats
de restaurants amb estrella Michelin.

“Zaineb Bouhraoua
“Al campanar de Xerta hi ha quatre gossos de
pedra. S’anomenen Lucero, Marino, Turco i
Leal. Al poble creiem que són els nostres vi-
gilants i protectors.”

“La Via Verda és
un lloc ideal per
anar amb la bici-
cleta perquè no
passen cotxes.
També hi ha

molta natura i es pot veure el riu.”

2 PINZELLADES

Xènia Carreras

Ramon Aibar

“El meu lloc pre-
ferit de Xerta és
l’embarcador
per ser molt
tranquil i perquè
es poden fer
moltes coses com anar a pescar o
jugar al pal ensabonat durant les
festes d’estiu.”

“M’agrada molt
anar a visitar la
fira del cítric de
Xerta on hi ha
moltes parades
de taronges, de

pastissets i cuina del poble.”

Abril Crivellé

Jordi Blanch

“Els gegants de
Xerta són una
parella de page-
sos: Martí i As-
sumpció que els
podem veure ba-
llar durant les festes majors.”

“A mi m’agraden
molt les festes de
Xerta perquè em
diverteixo molt. El
que més m’agrada
són els bous. Al

poble fem festes per Sant Jaume a
l’estiu, i Sant Martí a la tardor.”

Nancy Alejandra

Walid El Ourfi

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“A mi m’agrada
el menjar de
Xerta com la fo-
gasseta, les cas-
quetes i com no,
els cítrics del
poble que són molt dolços!”

Izan Estévez

“Al canal hi ha
un pont des d’on
ens tirem per
banyar-nos a
l’estiu i al costat,
al parc de l’Era,
anem a jugar amb els amics.”

Ilena Curto

“L’Hotel Villa Re-
tiro era abans la
casa d’un milio-
nari de Xerta que
va marxar a l’Ar-
gentina a fer ne-
gocis. Li va anar molt bé!”

Elie Chouaib

“Per l’estació de
Xerta passava fa
molts anys el tren,
i ara forma part
de la Via Verda.
L’edifici és un
centre d’interpretació sobre el riu.”

Maria Martí

“Villa Retiro és un hotel en un edifici molt bonic
i envoltat de vegetació. Hi ha molts tipus d’ar-
bres, molts d’ells originals d’Amèrica i per això
sembla una selva.”

Amàlia Fontvila »

»

»
"L’Assut és un lloc de Xerta molt icònic que
va de banda a banda del riu entre el nostre
poble i Tivenys. És molt bonic i pel costat
passa la Via Verda."

Laura Carbó
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ALARMA AL SECTOR DE LA FRUITA DOLÇA

LA CRISI DE PREUS que afecta el
sector de la fruita dolça es viu amb molt
de neguit a la Ribera d’Ebre. L’any pas-
sat ja va ser un mal any, però aquesta
campanya les liquidacions al pagès han
caigut un 50%, i els costos de producció
són més grans que a la zona de Lleida.
Per tant, es considera un any pèssim,
agreujat també per l’entrada sobtada al
mercat de fruita de molt poca qualitat i

per les fluctuacions en el consum. El sin-
dicat Unió de Pagesos ha alertat que els
venedors de fruita estan comercialit-
zant-la per sota del preu de cost, i que
caldria retirar fruita del mercat. Jaume
Miquel Aleu, responsable de fruita dolça
a la Ribera d’Ebre, ha afegit que al pagès
no li quadren els números, i ha fet notar
què suposa vendre a Mercabarna la
fruita dolça de la Ribera d’Ebre a només

40 cèntims el quilo. La crisi sobretot
afecta la fruita de pinyol, com el préssec,
la nectarina, l’albercoc o la pruna. L’eco-
nomia familiar dels agricultors és la que
està suportant aquestes pèrdues per la
diferència de preus. I és que ha arribat
un punt en què el pagès està posant di-
ners de la seua butxaca per produir uns
préssecs que s’estan comercialitzant per
sota del preu de cost.  G.M.PAGESIA

ARRÒS

El sindicat agrari Unió de Page-
sos (UP) ha alertat que la collita
d'arròs al delta de l'Ebre patirà
pèrdues entre el 20% i el 50%, i
del 70% o el 90% en alguns
casos, a causa del fong periculà-
ria, causat per les altes tempera-
tures i l'alta humitat de les
últimes setmanes. El fong ha
aparegut en les darreres setma-
nes en alguns arrossars del delta
de l’Ebre, a causa de les altes
temperatures i l’alt grau d’humi-
tat. Així ho ha explicat Rafel Ver-
diell, que és el responsable de

Sectors Agrícoles d’Unió de Pa-
gesos a les Terres de l’Ebre. 
“Aquesta és una plaga molt vi-
rulenta, quan es donen condi-
cions com les d’enguany, i tenim
arrossars amb pèrdues del 70 o
80%”, va explicar Verdiell. “Això
es manifesta provocant crema-

des a la tija de l’espiga, que s’as-
seca en l’estadi en què està en
aquell moment”, va afegir-hi. La
periculària produeix una subs-
tància tòxica que frena el creixe-
ment de la planta, afecta la fulla
i la tija de l'arròs, i és especial-
ment nociva per al conreu quan
ha sortit l'espiga, ja que l'asseca.
UP reclama que el Departament
d'Agricultura faci una valoració
"ràpida i acurada" dels danys i

que s'indemnitzi els pagesos
afectats. “Hem de saber quina és
l’afectació municipi per muni-
cipi, perquè quan se sobrepassa
el 30% de danys és el que ens
determina les mesures que
podem sol·licitar”, va explicar.
De la mateixa manera, al marge
de demanar a l’Estat una indem-
nització perquè es tracta d’una
malaltia de l’arròs que no es pot
assegurar, la Unió de Pagesos

també reclama al Ministeri que
permeti ara aplicar l'únic fitosa-
nitari específic, el triciclazol, que
combat aquest fong i que vol-
drien poder utilitzar a partir de
l’any que ve. 

Neguit pel fong de la periculària
UP alerta que la collita d’arròs al Delta

pot registrar pèrdues de fins al 90%
El sindicat agrari demana al Ministeri que

permeti aplicar un fitosanitari, el triciclazol

Un camp d’arròs afectat pel fong, a Sant Jaume d’Enveja. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN

Sílvia Alarcón
SANT JAUME D’ENVEJA

S’avança la
verema per
les altes 
temperatures

Sílvia Alarcón
BATEA

Els cellers de la DO Terra
Alta ja han començat la ve-
rema d’enguany, la més pri-
merenca dels darrers temps.
Segons el Consell Regula-
dor, es calcula que la collita
s’ha iniciat una setmana
abans del previst. Les altes
temperatures dels darrers
mesos i els episodis de pluja
han accelerat la maduració
del raïm. Judit Folch és enò-
loga del Celler Batea, que
començarà la verema el 17
d’agost. Segons Folch, la
producció es preveu una
mica inferior a la mitjana
dels últims anys però s’es-
pera una qualitat excel·lent
del vi. Els primers cellers en
estrenar el període de ve-
rema són els propers a les
poblacions de Bot, Gandesa
i Pinell de Brai. Pel que fa a
les varietats, la campanya
s’enceta amb la Chardonnay
i la Viognier, entre altres. 

VINYA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Unió de Pagesos 
reclama a 
Agricultura 
una valoració 
ràpida dels danys

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Per Lourdes Sanchís

EL CRANC BLAU JA TRIOMFA A LA CUINA
El cranc blau s’ha introduït amb força a la
gastronomia ebrenca. De fet, cada cop són
més els restaurants que utilitzen aquesta
crustaci a la seua cuina, davant l’elevada
acceptació que aquesta espècie forana té
entre els comensals de les Terres de l’Ebre.
És el cas del restaurant Can Machino, a
l’EMD dels Muntells. El restaurant utilitza
aquest producte en la majoria dels seus
arrossos. La seua propietària, Maria del

Mar Calvet, afirma que en breu l’introdui-
ran a la seva carta com a plat. Calvet ha ex-
plicat que el cranc blau té les vitamines A,
B i C, molta proteïna, i que no és gens grei-
xós. També és més gustós que el llamàntol
i, en canvi, és més barat. La Confraria de
Pescadors de la Ràpita va començar a co-
mercialitzar el cranc blau l’agost de 2016
davant l’increment de captures i en cons-
tatar que feia arrossos molt bons. C.B.

Ingredients

• 2 perdius 
• 100 grs. de cansalada viada
• 1 ceba tendra
• 5 alls
• 1 tomata madura 
• 2 fulles de llorer
• 1 rameta de frígola
• 1 got de conyac 
• 2 cullerades de vinagre
• Els fetges de les perdius
• Oli d’oliva
• Sal

Perdiu
estofada

Elaboració

Peleu i talleu les perdius
per la meitat. En una
cassola de terra, poseu a
escalfar un bon raig d’oli, i
quan estigue ben calent,
feu un sofregit amb les
perdius, la cansalada, ben
talladeta, la ceba, els alls,
la tomata, el llorer i la
frígola. Deixeu-ho enrossir
i poseu el conyac.
Cobriu-ho d’aigua per a la
cocció. Una vegada cuit,
xafeu els fetges, afegiu-los
a l’estofat i regueu-ho tot
amb les cullerades de
vinagre. Deixeu-ho reposar
uns minuts. Salpebreu-ho
al vostre gust.

LA CUINA DEL

DELTA

Risotto de carabassó
i flors de carabassera

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Enguany ha estat
any de flors de
carabassera. Les hem
fet de manera
tradicional, en pizza
i ens hem estrenat
amb el risotto que us
presento avui. Quin
gran descobriment! 
Un producte que
sempre ha estat
present a la nostra
cuina, actualment
està molt de moda i
està considerat tota
una “delicatessen”. 
Desitjo que us
agradi molt aquesta
proposta! Nosaltres
ens hem enamorat
d’ella!” 

“

• 360g d'arròs (si és carnaroli, millor)  • 1l i 1/2 aprox. de brou vegetal  •  2 carabassons  • 10 flors de carabassera 
1 ceba petita  •  1 all  •  pebre  •  1 cullerada de parmesà ratllat per persona  •  1 got de cafè de vi blanc  •  Sal
Oli d'OVE  •  Pebre mòlt  •  1 polsim de timó

INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ
Tallem la ceba a trossets petits i
reservem.
Tallem el carabassó a daus pe-
tits, i el reservem també. 
Tallem les flors de carabassera
en juliana i en reservem uns ta-
llets per decorar el plat. 
Posem el brou vegetal a escalfar
(durant el temps de cocció de
l'arròs l'hem de mantenir ben
calent). 

En una paella posem a escalfar
un bon raig d'oli d'oliva. Sofre-
gim la ceba i l'all sencer. 
A continuació incorporem el ca-
rabassó i el timó. Continuem so-
fregint i remenant. Tot seguit
afegim l'arròs. Aquest pas l'hem
de fer a foc fort. 
Abocar el got de vi blanc, reme-
nar i deixar evaporar. 
Incorporem el brou a poc a poc.
Durant el temps de cocció (uns

18 minuts aproximadament)
hem de vigilar que l'arròs no es
quedi sec. 
Uns minuts abans de finalitzar
la cocció de l'arròs afegim les
flors de carabassera. Remenem
molt bé durant tres minuts. 
Retirem del foc i mantequem
amb el formatge i l'oli. 
El servim decorat amb un tros-
set de flor i empolvorat amb
pebre mòlt.
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La unitat neonatal de l’Hospi-
tal de Tortosa Verge de la Cinta
s’ha unit a la iniciativa solidà-
ria Noupops. Consisteix en la
utilització d’uns pops fets de
punt de ganxo, que acompan-
yen als nadons prematurs que
estan a les unitats neonatals.
Segons diversos estudis,
aquests pops de punt de
ganxo poden aportar grans be-
neficis als nadons prematurs,
molt sensibles a tot el que els
envolta. Els bebès creuen que
els tentacles són el cordó um-
bilical, i el fet d’aferrar-se a
ells els dóna tranquil·litat: els
calma, milloren la seva respi-
ració, eviten que s'arrenquin
els respiradors o les sondes, i
milloren nivells d'oxigen en
sang. 
Com que els nadons prema-
turs són tan sensibles, les ca-
racterístiques dels pops han
de ser molt específiques. Els
pops tenen vuit tentacles i
estan fets de punt de ganxo
amb llana de cotó al 100%,  i
passen per un control de qua-

litat. No poden superar els 22
centímetres de llarg, amb els
tentacles inclosos. A més, no
poden dur elements com pica-
rols o botons; s'han de poder
rentar a 60 ºC, i el punt ha
d'estar ben premsat. En defi-
nitiva, realitzen el seu acom-
panyament al nounat durant la
seva estada hospitalària i
també a casa, ja que quan
marxen de l’hospital el pop
se'ls regala.
Les encarregades de confec-
cionar els pops de punta de
ganxo són les voluntàries de
l’associació Noupops de Tarra-
gona, una entitat sense ànim
de lucre que gestiona tot el
procés de l’elaboració fins a
l’entrega a les unitats neona-
tals. La  idea va néixer l’any
2013 a Dinamarca, i poc a poc,
s'ha anat estenent a altres paï-
sos com Polònia, Regne Unit,
Alemanya, França, Bèlgica.
Ara, a Espanya ja hi ha gairebé
3.000 voluntaris.  

Un nadó a la unitat neonatal de l’HTVC amb un popet. // FOTO: CLAUDIO ENA.

S
S A L U T

LLIBRETES SOLIDÀRIES
EL SERVEI d’educació social del com-
plex assistencial de la Santa Creu, a
Jesús, ha organitzat una venda solidà-
ria de llibretes. La recol·lecta ha estat
destinada a l’entitat Provocant la Pau.
Les llibretes han estat acolorides i en-
quadernades per Lourdes Seller durant
la seua estada a la planta de convales-
cència del centre. Es van posar a la

venda del vestíbul de l’hospital durant
la setmana del 24 al 28 de juliol. Per la
seua banda, la Fundació Provocant la
Pau és una ONG de les Terres de l’Ebre
amb 12 anys d’experiència en coopera-
ció, que recentment ha estat guardo-
nada amb premis com el desè premi
Federico Mayor Zaragoza i el Premi Am-
posta. G.M.

Popets de punt de ganxo per als
prematurs del Verge de la Cinta

HOSPITAL

Els bebès creuen que els tentacles són el cordó
umbilical, i el fet d’aferrar-se a ells els dóna tranquil·litat

Segons diversos estudis, aquests pops de punt de ganxo
poden aportar grans beneficis als nadons prematurs

Gustau Moreno
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

DE QUÈ ENS SERVEIX pensar en posi-
tiu? Si penses en negatiu ho tens tot per-
dut; en canvi, si penses en positiu s'obrin
un munt de possibilitats al davant teu.
Però molts cops sense saber el perquè,
sorgeixen de forma irracional, i es fixen
dins el nostre cap frases com aques-
tes..."No ho aconseguiré", "Sempre em
surt tot malament", "Quina mala sort
tinc"... Si mantenim una actitud negativa
davant la vida, de ben segur que res ens
sortirà bé. Els pensaments negatius, in-
conscientment, ens allunyen de tot allò
que volem aconseguir. Tots tenim mo-
ments en què la negativitat s'apodera de
nosaltres. No obstant això, si pensar en
negatiu es converteix en un hàbit, això
pot destruir la teva autoestima, la teva ca-
pacitat per fer coses, et fa més propens a
patir depressió i ansietat, i té un efecte
molt perjudicial en les teves relacions so-
cials i fins i tot pot fer trontollar la relació
amb la teva parella.

TOTS SABEM que els pensaments nega-
tius ens perjudiquen molt, i sabem també
que els pensaments són nostres, i que
d'una manera o altra, nosaltres decidim
allò que volem pensar, i tot i així, sovint
decidim pensar en negatiu. Ens neguem
rotundament a canviar de pensaments,
fins i tot encara que veiem que ens estan

fent mal. Per canviar la manera de pen-
sar, per pensar en positiu, primer has de
creure que ho pots fer. Si tu creus que no
pots, que sol pots pensar en negatiu, aquí
s'ha acabat la feina. 

EL CERVELL no reconeix la realitat de la
fantasia, l'únic que l'interessa és el que
tu creus. Si tu li dius "ara no puc can-
viar", "ara no vull pensar en positiu", el
cervell es posarà content i diu "bé, no faré
cap esforç!" perquè el cervell és una mà-
quina de repetir, no li agraden els canvis,
ell vol rutines. Per tant, creure és clau. Un
cop hi creus, has de voler canviar. Però ho
has de voler tu, no perquè t'ho digui el
teu amic, o la teva parella. Tu ets la clau
per dir-li al teu cervell que vols pensar en
positiu. 

CADA VEGADA que un pensament incò-
mode (o negatiu) apareix en la teva ment,
si vols eliminar-lo, o si vols evitar que
apareguin amb facilitat el que pots fer és:

SUBSTITUIR-LO per un pensament po-
sitiu, pots donar-li la volta amb una eina
poderosa, l'humor. Si li trobes el punt ab-
surd, veuràs la seva importància real.

EVITA QUEIXAR-TE. Les queixes et
posen en mode negatiu i els teus pensa-

ments seran negatius. En lloc de queixar-
te, davant una dificultat, enfoca't en bus-
car les solucions que pots trobar.

ALLUNYA’T de persones tòxiques i de
situacions que t'intoxiquin. Sintonitza,
busca persones positives i deixa't conta-
giar per les seves emocions i estat d'ànim.

VIU EL PRESENT. La persona amb ansie-
tat s'entesta a viure en el futur, la persona
que viu en el passat no viu, ja que l'únic
real és el present. El futur el podem mo-
delar fent aquí i ara el que ens pot portar
a aconseguir el que volem i amb el pas-
sat, el que podem fer, és treure'n profit
del record d'experiències viscudes (ale-
gres o tristes) per convertir-les en apre-
nentatges per a millorar el nostre present
i futur. Si ens aferrem a un passat incò-
mode, a una decisió equivocada, i no
parem de donar-li voltes, estem buscant
una solució a alguna cosa que ja no és, ja
no existeix i per tant no podem canviar i
l'únic que aconseguirem és un castic psi-
cològic que no ens permet gaudir del mo-
ment actual.

GAUDEIX de les petites coses, perquè els
moments que no aprofitem passen de
llarg i no es tornaran a repetir. Només hi
ha una oportunitat de viure les coses.

En positiu...!!!

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

GENT GRAN

Sant Miquel adopta el programa REMI

La residència diocesana d’ancians
Sant Miquel Arcàngel de Tortosa
posarà en marxa el programa
REMI per als seus residents. El pro-
grama pretén contribuir a la pre-
venció del deteriorament cognitiu
en persones grans amb dependèn-
cia, així com a la reducció de símp-
tomes en aquelles persones que ja
el tenen. El disseny del programa,
basat en la teràpia de reminiscèn-
cia, és una iniciativa de la Fundació

Salut i Envelliment, de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. També

hi participa l’Associació Catalana
de Recursos Assistencials (ACRA),

col·laborant en el seu desenvolupa-
ment i difusió a Catalunya, a més
de l’Obra Social “La Caixa”. La te-
ràpia de reminiscència és una tèc-
nica terapèutica utilitzada en el
context d’estimulació cognitiva en
demències, i ha estat definida com
un record verbal o silenciós dels
successos de la vida d’una persona,
ja siga sola, o amb una altra per-
sona o grup de persones. El pro-
grama REMI també es pot aplicar
a persones grans sense deteriora-
ment cognitiu, interessades en
exercitar la seua memòria i afavorir
la seua socialització.  

Gustau Moreno
TORTOSA

La residència en una imatge d’arxiu. // FOTO: M. VELÁZQUEZ.

Pretèn contribuir
a la prevenció del
deteriorament
cognitiu en

persones grans
amb dependència
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TORTOSA

D I V E R S

D
LA DEVESA vibra amb Fangòria

FANGÒRIA va fer vibrar l’Estadi Mu-
nicipal de la Devesa a Sant Carles de la
Ràpita amb un concert que va congre-
gar un bon grapat de curiosos i nostàl-
gics totalment entregats. Unes 4.000
persones van gaudir del repertori
d’hora i mitja on Fangòria, el grup for-
mat per Alaska i Nacho Canut, van fer
un repàs dels èxits més sonats. Minuts
abans de començar el concert molts, els

més afortunats, miraven d’immortalit-
zar el moment al photocall. Tot estava
preparat per donar el tret de sortida a
Fangoria que arribava de la mà de Par-
tinando, una festa que complia la seva
majoria d’edat.  Mentrestant al carrer es
formaven cues i la gent començava a
passar. DJ Fernando Garcia tornava a
deixar un any més el llistó per les altu-
res. M.G.

Aquest dijous 31 d’agost arren-
quen les Festes de la Cinta 2017,
que s’allargaran fins a dilluns 4
de setembre. La música de Mis-
hima, Joan Rovira i Pepet i Ma-
rieta seran els plats forts de les
festes de la Cinta 2017. Mishima
portarà a Tortosa les cançons del
seu nou disc “Ara i res” el diu-
menge 3 de setembre. El mateix
dia també pujarà a l’escenari
del parc municipal Joan Rovira.
Un altre grup del territori, Pepet
i Marieta, també presentarà en
concert el seu darrer disc, i As-
pencat tancarà la seva gira. Serà
divendres 1 de setembre. El re-
gidor de Festes, Domingo
Tomàs, va explicar que es trac-
tava d’una cartellera “variada i
no repetitiva” que ha tingut en
compte l’oferta d’estiu del con-
junt del territori.  Així mateix di-
lluns 4 s’oferirà un concert
conjunt entre el grup Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferre-

ries, la banda municipal de mú-
sica de Tortosa i Carmen París.
El 34è Correfoc de les Terres de
l’Ebre serà divendres, 1 de se-
tembre, i l’endemà serà el dia
del ban cavalcada i de la tradi-
cional ofrena de la Cinta, que
enguany tornarà a sortir de la
plaça del Rastre. A la processó
de la Cinta del 3 de setembre,
els encarregats de portar l’es-
tendard principal de l’Arxicon-
fraria seran els mateixos
membres amb motiu del IV
Centenari de la fundació de
l’entitat. L’últim dia de les fes-
tes, el 4 de setembre, es farà el
tradicional Cosso Iris. A més, el
riu tornarà a ser el protagonista
amb una nova edició de la cursa
de muletes de la Regata de la
Senyera de Tortosa, entre els ba-
rris i els pobles del municipi.
El pressupost de les festes de la
Cinta per al 2017 gira al voltant
dels 180.000 euros. L’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va destacar
la implicació de les entitats en la
celebració d’unes festes cent
per cent gratuïtes. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Arrenquen les Festes de la Cinta 2017

La proclamació de les pubilles i el pregó es va celebrar el passat dissabte 26 d’agost.  // FOTO: AJ. TORTOSA.

TECNOLOGIA

Fundes inalàmbriques Mophie
per Jaume Querol

Les prestacions dels nostres telèfons mòbils augmenten
tant que cada cop els donem un ús més intensiu. Les xar-
xes socials, els contactes, la localització GPS, la recerca
d’informació, la música, la càmera fotogràfica, els paga-
ments i, com no, les trucades convencionals de tota la
vida són, només, algunes de les diverses funcions que
ens permeten efectuar.
Però, un dels grans obstacles que els fabricants es troben
amb moltes dificultats per millorar és, sens dubte, la du-
rada de les bateries, ja que la finalitat és poder superar
la jornada de treball de manera folgada, amb una única
càrrega. I és ben cert que s’ha avançat molt en aquest
camp, però si tenim en compte que també ha augmentat
l’ús que els donem a aquests aparells, al final sembla
que no s’avança mai suficient.
És per aquest motiu que anem a analitzar un producte
que, més que nou, ja que fa temps que està al mercat i el
qualificarem millor com a pràctic i resolutiu. Parlem de
les fundes amb bateria integrada i, en aquest cas, anem
a valorar el que ens ofereix un dels fabricants de més
qualitat i més reconegut al mercat: Mophie.

Bé, el primer que un pensa és que aquestes “fundes-ba-
teria” engreixaran en excés el nostre estilat dispositiu i,
a més, també creurem que afectarà negativament en la
part estètica del mateix. Tot i que d’entrada això és ben
cert, ràpidament veurem que, després d’uns pocs dies
d’ús, ens acostumarem amb molta facilitat, i quan veu-
rem les millores d’autonomia i protecció que ens apor-
tarà, pràcticament ens oblidarem de tots aquests
“handicaps”.
La primera millora la trobem en l’apartat psicològic, i és
que gràcies a Mophie serem capaços de duplicar l’auto-
nomia del nostre Smartphone, i és pràcticament impos-
sible consumir tot l’arsenal de mAh emmagatzemats
entre el telèfon i la funda. Un altre dels grans avantatges
el trobem en la compatibilitat que ens donen aquestes
fundes amb els coneguts carregadors Qi, un sistema de
recàrrega totalment “sense fils” i que ja estaria bé que
tots els dispositius actuals integressin de sèrie. Per tant,
arribem a casa, deixem caure el nostre telèfon a sobre de
la base, i al dia següent el trobarem totalment carregat i
llest per donar-li la màxima “canya”.

A més, entre els diferents accessoris que ens ofereix el
fabricant Mophie, trobem una base imantada, també
sense fils, per poder-la usar al nostre vehicle i aprofitar
els trajectes per carregar el dispositiu amb la màxima co-
moditat. També destaquem l’agradable tacte que ens
donen els seus acabats i materials emprats en la seva fa-
bricació, i que fan que les fundes de Mophie, tot i el seu
considerable preu, siguin una de les millors alternatives
del mercat.

Més informació a: http://eu.mophie.com/
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El 31 d’agost arrenca la VI edi-
ció d’Eufònic, el festival d’arts
sonores i visuals de les Terres
de l’Ebre. En aquesta ocasió
més de 50 artistes portaran a les
Terres de l’Ebre les millors pro-
postes d’avantguarda artística i
musical durant tres dies a Sant
Carles de la Ràpita i Amposta.
Els sons urbans més nous, la
neoclàssica o l’ambient i l’elec-
trònica en seran els protagonis-
tes. El director d’Eufònic, Vicent
Fibla, va destacar que s’engega
una nova línia que obre la porta
a la internacionalització. Hi ha
artistes i músics d’Itàlia, França,
Canadà, Anglaterra, Alemanya,
Txèquia o Zimbawe. Destaquen
els italians Indian Wells amb el
seu techno lluminós, o el clàssic
de l’electrònica britànica Bola.
La inauguració tindrà lloc di-
jous 31 d’agost amb una actua-
ció del pianista Carles Viarnès
acompanyat en la part de vi-
suals per Alba Corral, al recent-
ment estrenat auditori Sixto
Mir de la Ràpita. 
També s’han preparat diverses

intervecions artístiques.  Les
primeres han estat “Lo vulne-
rable” de Lola Guerrera a Lo
Pati – Centre d’Art Terres de
l’Ebre; i “What is dance?”, de
l’artista alemany Robert Lip-
pok, al castell de Miravet. Altres
instal·lacions sigulars seran la
dels dels francesos Sandra i
Gaspard Bébié-Valérian que
treballaran en una versió del
seu projecte Frack aplicat al fa-
llit projecte Castor, a la Cisterna
del Vall d’Alcanar. A l’Antic
Molí d’Oli d’Ulldecona es pot
veure “In Between”, la primera
versió d’un projecte en el qual
s’examina el potencial sonor de
l’arròs. Una creació de l’italià
Fabio Perletta, l’obra del qual es
caracteritza per examinar la
noció de presència o absència
del so i la seva intangibilitat. I
finalment, l’ermita de la Mare
de Déu de la Misericòrdia de
Vinaròs mostra “Autovector”,
de Román Torre. L’artista astu-
rià s’ha proposat il·lustrar com
són i com es comporten ele-
ments orgànics tant nostres
com l’oli i el vi a un nivell mo-
lecular.
També cal destacar la incorpo-
ració al festival del pavelló firal

de la Ràpita, on es desenvolu-
paran les actuacions musicals
audiovisuals de la nit. L’alcalde
de la Ràpita, Josep Caparrós, va
remarcar que amb Eufònic
s’exporta el nom de la Ràpita

més enllà de les fronteres de
Catalunya.  En total s’han pro-
gramat 23 actuacions musicals.
La majoria són gratuïtes, ex-
cepte les actuacions al pavelló
firal i a l’església Nova. 

DIVERS 
FESTIVALS

Més de 50 artistes participaran en el VI
Eufònic amb propostes d’avantguarda
Cinta Bonet
LA RÀPITA

La presentació del VI Festival Eufònic a la Ràpita.  // FOTO: JORDI ALJARILLA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

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

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

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

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

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

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

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

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

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

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

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Poliesportiu
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Poliesportiu
13.00 Primera Columna
14.30 Petits Artistes
15.00 Poliesportiu
15.30 Imaginari col·lectiu
15.45 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’Ebre.
16.00 Districte 21
17.00 Primera Columna
18.30 L’Entrellat
20.00 Fet Aquí
Reportatges culturals i
socials sobre aspectes
de les Terres de l’Ebre.
20.30 L’informatiu
21.00 Tens un racó dalt
del món
Espai literariu conduït
per Jesús Maria Tibau
21.30 L’informatiu
22.00 Districte 21
23.00 Fet Aquí
23.30 Tens un racó dalt
del món
00.00 L’informatiu
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La federació de 
transportistes rebutja
l’acord per l’N-340

Polèmica entre Movem
i el govern de Tortosa per
les obres de la piscina i la
graderia de l’estadi

Tivenys exigeix les
dues pistes forestals a
la serra de Cardó, per
lluitar contra incendis

Amposta reforma la
coberta del mercat
sense afectar l’activitat
dels paradistes

L’Ajuntament de la
Sénia adjudica les obres
del nou pavelló 

Sorpresa a Ascó pel
tancament definitiu de
la nuclear de Garonya

El dramaturg Valer
Gisbert guanya el Premi
de Narrativa Ribera 
d’Ebre amb la novel·la
‘8.834 passes’

El Cantaires tanca la
plantilla per començar
la primera temporada a
la lliga EBA
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com
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