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P NOU NOM PER LA PLAÇA J. BAU 
EL PLE DE L’AJUNTAMENT de
Tortosa d’aquest mes d’octubre va
aprovar amb l’única abstenció del PSC
(el regidor del PP no va assistir a la ses-
sió plenària) canviar el nom de la plaça
Joaquim Bau per plaça 1 d'Octubre. L'al-
calde, Ferran Bel, va prendre aquesta
decisió després dels fets de diumenge 1
d’octubre. El passat mes d'abril, el ple

va aprovar, a instàncies d'una moció de
la CUP, canviar el nom de la plaça que
està ubicada al barri de Ferreries, da-
vant l'estadi municipal. Bau va ser al-
calde de Tortosa entre el 1925 i 1930
durant la dictadura de Primo de Rivera.
També va tenir un càrrec públic durant
la Guerra civil espanyola i els darrers
anys del franquisme. C.B.PORTADA

L’Ebre es mobilitza per l’1-O
ALTA PARTICIPACIÓ EN EL REFERÈNDUM

Amposta va acabar concentrant les votacions al pavelló
mentre Gandesa i Móra d’Ebre votaven amb normalitat

La jornada va deixar moltes imatges per a la memòria;
les més dures, les càrregues a la Ràpita i Roquetes

El referèndum de l’1-O a les Te-
rres de l’Ebre va deixar moltes
imatges per a la memòria. Gent
dormint als col·legis electorals
per protegir-los, persones mati-
nant per evitar locals precintats,
llargues cues als centres de vota-
ció, sistemes informàtics caiguts,
gent finalment votant, i visites in-
esperades de la Guàrdia Civil
que van escampar la por a la
resta de poblacions veïnes.
Sant Carles de la Ràpita va ser la
població que més va rebre. A pri-
mera hora del matí quan ja ha-
vien començat les votacions
desenes d’agents antidisturbis
van acordonar l’entrada al pave-
lló i van carregar fortament con-
tra la gent. Les votacions es van
aturar i els agents van aconseguir
requisar urnes buides. El resultat
van ser una quarantena de ferits
de diversa consideració, dos amb
ingressos hospitalaris. Els rapi-
tencs que encara quedaven per
votar, que eren molts, van optar
per anar a poblacions veïnes per
exercir el seu dret. Diumenge a la
tarda unes 500 persones es van
concentrar en rebuig a les càrre-
gues policials de la Guàrdia Civil. 
On també hi va haver visita dels
agents antidisturbis va ser a Ro-
quetes on una setantena d’efec-
tius van intentar emportar-se les
urnes del pavelló poliesportiu.
Després de trencar les portes per
entrar al col·legi electoral van
aconseguir emportar-se dos
urnes. Centenars de veïns, pre-
vinguts pel que havia passat
hores abans a la Ràpita, van fer
un escut humà i van obligar a re-
cular als agents de la Guàrdia
Civil. 
A Tortosa, el Centre Cívic de Fe-
rreries i l’espai multiusos de Re-
molins, van ser els punts de
votació amb més concentració de
persones. Tot i que no hi va haver
incidents sí que es van tancar

col·legis electorals, a l’Escola
d’Art i també a l’espai multiusos
de Remolins.  
A Amposta es van habilitar tres
punts de votació i cap a les tres de
la tarda van acabar votant tots al
pavelló firal amb una sola urna.
El matí va començar amb proble-
mes informàtics i amb cues que
es van repetir al llarg del dia. 
A l’Ametlla de Mar la jornada va
transcórrer en relativa normali-
tat. Més d’un centenar de perso-
nes van fer nit a les portes de
l’institut per protegir el col·legi
electoral. La resposta dels caleros
va ser multitudinària, a primera
hora del matí més de 700 perso-
nes es concentraven a l’institut
per votar. Finalment, per la pres-
sió policial, van acabar votant a la
Sala de la Societat, Cultural, Es-
portiva i Recreativa. 
A la Terra Alta i a la Ribera d’Ebre
la participació també va ser molt
alta i es va votar amb normalitat.
A Gandesa el Casal de la Joven-
tut es va quedar petit des de pri-
mera hora del matí amb
centenars de persones fent cua
per votar. L’Ajuntament i les es-
coles velles van acabar sent els
punts de votació. A Móra d’Ebre
més de 350 persones es concen-
traven a primera hora a les portes
del Teatre La Llanterna en una
jornada que es va desenvolupar
sense incidències. El mateix va
passar a Tivissa on la gent va
poder votar amb total normalitat.
De fet, a la 1 del migdia la parti-
cipació ja era del 60%. A Horta de
Sant Joan aquest 1-O, a diferència
del passat 9-N, es van posar les
urnes i van votar sense incidents.
Tornant al Montsià, l’institut Ma-
nuel Sales i Ferré d’Ulldecona, va
ser l’únic lloc habilitat per votar.
Llargues cues des de primera
hora, problemes amb el sistema
informàtic i finalment gent vo-
tant. A Alcanar la gent del poble
va acabar votant a un únic lloc, al
Centre Cívic.  Fins i tot es van im-
provisar barricades per defensar
les urnes.   

M. Gavaldà / C. Bonet
TORTOSA

Un moment de la càrrega policial de la Guàrdia Civil a les portes del pavelló firal de la Ràpita, i un dels ferits. // FOTO: ACN.

Dos col·legis electorals tancats a Tortosa

A Tortosa, tot i que no hi va
haver incidents sí que es van
tancar col·legis electorals, en
concret es va fer cordó policial
per part dels Mossos d’Esqua-
dra a l’Escola d’Art i Disseny
de Tortosa i també a l’Espai
Multiusos de Remolins per
impedir que la gent seguís vo-
tant. En el cas de l’Escola d’Art
els Mossos van actuar al matí.
Les persones que ocupaven
l’interior i també les que esta-

ven a les portes del centre es
van quedar allà oposant resis-
tència pacíficament. Fins allà
s’hi van desplaçar un total de
quatre furgons d’antidisturbis
i una gran quantitat d’agents
que van bloquejar el carrer.
Ja a la tarda, passades les sis,
una vintena d‘efectius de la
policia catalana van desplegar
un dispositiu i van tancar el
col·legi electoral. Allà es van
anar desplaçant veïns de Tor-

tosa alertats per la resta de ciu-
tadans. El cens universal va
facilitar que tots aquells que
quedaven per votar anessin a
altres col·legis electorals de la
ciutat. L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va fer un agraï-
ment a totes les persones que
havien participat en aquest 1-
O i va destacar que, tot i “l'in-
tent de boicot” per part de
l’Estat espanyol, el referèn-
dum s'havia celebrat.  
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PORTADA 

Concentració de rebuig a
la Ràpita per les càrregues
de la Guàrdia Civil

Unes 500 persones es van con-
centrar la mateixa tarda de
diumenge 1 d’octubre a les
portes del pavelló firal de la
Ràpita per mostrar el seu re-
buig i condemnar les fortes
càrregues policials que la
Guàrdia Civil havia realitzat
al matí contra aquelles perso-
nes que estaven protegint el
col·legi electoral. L’alcalde de
la Ràpita, Josep Caparrós, va
lamentar que el que havia de
ser una festa per la democrà-
cia s’havia vist “tallat de soca-
rrel per les forces de
seguretat”.  Els veïns de la Rà-
pita es van desplaçar al Poble-
nou o Alcanar per votar.
L’alcalde de la Ràpita va
agrair el suport rebut. D’altra
banda, va lamentar que par-
tits com el PP permetin el que
va qualificar com un “autèntic
atac a la democràcia” i d’altres
no ho condemnin.
L’endemà, l’Ajuntament va
avançar que ofereia assesso-
rament jurídic a totes les per-

sones que havien resultat fe-
rides en les càrregues poli-
cials i que vulguessin
presentar denúncia. En 24
hores es van expedir 84 certi-
ficats mèdics per lesions, re-
sultat de la dura actuació de la
Guàrdia Civil. El consistori no
descarta presentar també una
denúncia com a part impli-
cada. Centenars de veïns es
van concentrar, com a la resta
de municipis, dilluns al mig-
dia a les portes de l'Ajunta-
ment. Hi va haver llargues
ovacions col·lectives i per
als Bombers, els Mossos
d'Esquadra i les Policies Lo-
cals i es van veure moltes llà-
grimes i abraçades entre
ciutadans    encara afligits,
emocionats i consternats pels
fets de l'1-O. 

                         Els Mossos a les portes de l’Espai Multiusos de Remolins. / Foto: A.P.Els Mossos a les portes de l’Espai Multiusos de Remolins. / Foto: A.P.

La concentració a la Ràpita. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA

La pressió veïnal va fer recular la Guàrdia Civil a Roquetes. // FOTO: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 
LES REACCIONS

El coordinador de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) a les
Terres de l’Ebre va voler destacar
l’endemà del referèndum la dig-
nitat amb què la gent de la Rà-
pita, Roquetes i Móra la Nova va
resistir l’1 d’octubre el desplega-
ment i les càrregues policials als
col·legis electorals d’aquestes
poblacions. Durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre, Manel
Alves va denunciart que l’Estat
espanyol ha mostrat “la seua
cara més fosca”, pròpia d’una
dictadura. Però alhora va agrair
la resposta heroica de la ciutada-
nia i l’alta participació assolida,
tot i els problemes per votar.
Alves va passar la jornada elec-
toral al pavelló firal d’Amposta,
on durant el matí    s’havien estat
preparant per rebre els antiava-
lots de la Guàrdia Civil que pu-
javen de la Ràpita. Vistos els
resultats del referèndum, el co-
ordinador de l’ANC a l’Ebre
considera que el Parlament hau-
ria de declarar la independència
en els propers dies. De fet, Alves
va a insistir que la repressió po-
licial dels darrers dies deixa poc
lloc per al diàleg. En tot cas, va
remarcar que l’únic diàleg pos-
sible amb l’Estat espanyol hauria
de ser per negociar les negocia-
cions de la separació.

Primeres reaccions 
La mateixa nit del referèndum
l'alcalde de Tortosa i diputat al
Congrés del PDeCAT, Ferran
Bel, va qualificar “d'absoluta-
ment lamentable” les càrregues
policials viscudes arreu del país

i també en citats properes del te-
rritori ebrenc. L'alcalde va criti-

car “la irresponsabilitat” de qui

ha executat les actuacions poli-
cials dels darrers dies i hores a
Catalunya. El portaveu d’ERC,
Josep Felip Monclús, també va
lamentar l’actuació de les forces
de seguretat de l’Estat mentre
que el portaveu de Movem Tor-
tosa, Jordi Jordan, va dir que
havia arribat l’hora que Europa
prengui partit en la qüestió. Per
la seva part, el portaveu de la
CUP,  Xavier Rodríguez, va afir-
mar que havia estat una jornada
històrica.
Finalment, el coordinador de

l’ANC a Tortosa, Joaquim Vallés,
va voler denunciar la violència
de les agressions dels antiavalots
de la Guàrdia Civil. En tancar els
col·legis electorals es va realitzar
una concentració a la plaça de
l’Ajuntament de Tortosa per se-
guir els resultats i les primeres
reaccions. 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

Un miler de persones van protegir el pavelló firal d’Amposta durant tot el dia.  // FOTO: ALBERT PASCUAL.

Manel Alves (ANC): ‘Hem d’anar a
una declaració d’independència’’
El coordinador de l’ANC va agrair la resposta

heroica de la ciutadania i l’alta participació
Insisteix que la repressió policial viscuda els

darrers dies deixa poc lloc per al diàleg

Tomàs diu que
s’ha encoratjat
els demòcrates
a continuar 

L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, va denunciar
amb contundència les
agressions que la Guàrdia
Civil va realitzar adiu-
menge 1-O tant a les Terres
de l’Ebre com al conjunt
del país. Tomàs va afirmar
que les imatges són “esfe-
reïdores” i que l’únic que
ha aconseguit l’Estat es-
panyol és “encoratjar els
demòcrates a continuar el
procés”.  A Amposta van
votar 10.334 persones, de
les quals 9.672 van votar sí,
510 no, 43 van ser vots nuls
i 109 vots en blanc. Durant
el matí es va poder votar en
tres col·legis electorals: la
Lira, la Fila i el pavelló firal.
Però a partir de les 15 hores
de la tarda es va decidir
tancar els col·legis de les
dues entitats musicals i
concentrar les votacions al
pavelló firal que es va con-
vertir en un espai infran-
quejable gràcies a la
mobilització ciutadana.
Així mateix, es van retirar
totes les urnes per prote-
gir-les i només en va que-
dar una que es va haver de
canviar fins a dues vega-
des. Tomàs va voler agrair a
tota la gent que l’1-O va
col·laborar perquè els am-
postins poguessin exercir
el seu dret a vot amb “certa
normalitat”. El dia 2 d’oc-
tubre, i com a mosta de re-
buig al fets que van succeir
aquest passat 1-O, en el ple
de l’Ajuntament es van
traure del debat totes les
mocions polítiques. C.B.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Bel critica la
irresponsabilitat

de qui va executar
les actuacions

policials a
Catalunya
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PORTADA PORTADA 

ALTA PARTICIPACIÓ A GANDESA. El Casal de la Joventut de Gandesa va quedar petit des de primera
hora del matí. Centenars de persones es van concentrar a les seves portes després que s’hagi decidit
traslladar els col·legis electorals de l’Ajuntament i les Escoles Velles fins aquest nou punt per tal de
garantir la votació. / Foto: E.Z.

MÓRA D’EBRE VOTA AMB NORMALITAT. Les meses es van
constituir  sense cap incident. Ja des de primera hora del matí,
més de 350 persones es van concentrar a les portes del Teatre La
Llanterna per protegir-lo i evitar que fos precintat. / Foto: M.M.

PROTESTES DELS ESTUDIANTS. Un grup d’estudiants dels insti-
tuts d’Amposta es van manifestar l’endemà de l’1-O pels carrers
d’Amposta en favor de la independència i en contra de les agres-
sions de la Guàrdia Civil. / Foto: M.V.

SENSE INCIDENTS A ULLDECONA. on hi va haver un únic punt de votació, l’institut Manuel Sales i
Ferré on es van concentrar més de 300 persones. De fet l’institut d’Ulldecona va ser un dels llocs on
es van organitzar activitats i on la gent va fer nit. Les votacions no han pogut començar fins gairebé
les 10 del matí ja que no funcionava el sistema informàtic. / Foto: M.G.

200 VEÏNS ES CONCENTREN A L’AMETLLA DE MAR. Prop de 200 persones es van reunir l’endemà
del referèndum davant l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar per denunciar la repressió policial. Els
forts aplaudiments i les llàgrimes en algunes de les cares dels assistents van protagonitzar la con-
centració, així com els clams als Bombers i als estudiants. / Foto: S.A.
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PORTADA
LA RESPOSTA DEL TERRITORI

Resposta massiva a la crida de la
Taula per la Democràcia per atu-
rar el país dimarts 3 d’octubre,
com a mostra de rebuig a la vio-
lència exercida per l’Estat per in-
tentar impedir que la ciutadania
de Catalunya votés en el refe-
rèndum de l'1 d'octubre. Un fet
insòlit que demostra la gravetat
de la situació, per uns fets que
van deixar ferides prop de 900
persones, 55 de les quals a les Te-
rres de l’Ebre. Al nostre territori,
diversos ajuntaments, consells
comarcals i centres de recerca es
van adherir a l’aturada general
per protestar contra la repressió
policial de l’1-O. També la URV i
molts centres d’ensenyament
van susprendre la seua activitat.
L’IES de l'Ebre, a Tortosa, va tan-
car portes i la dotzena d'alum-
nes que hi van acudir van haver
de tornar cap a casa. A l'IES Joa-
quim Bau, també a Tortosa,
només quatre alumnes de Batxi-
llerat van acudir a classe i no va
anar-hi cap estudiant d'ESO.
D’altra banda, l’AMPA de l’es-
cola Ferreries també va voler
sumar-se a la mobilització. Cap
a les 10 del matí, prop d’una
trentena de pares i alumnes van
situar-se al pati de l’escola per
dibuixar un ‘NO’ gegant amb els
seus cossos i rebutjar la violèn-
cia. En aquest centre escolar van
acudir només una dotzena d’a-
lumnes a les aules. La resta, gai-
rebé 500 alumnes, també van
sumar-se a l’aturada general.
A banda, la gerència de l’ICS a
les Terres de l’Ebre va despro-
gramar l’activitat ordinària i va
acordar serveis mínims. Al polí-
gon Baix Ebre,  va haver-hi algu-
nes empreses que van sumar-se

massivament a l’aturada gene-
ral, com la YKK, amb un segui-
ment del 65%, i Celesa, amb
serveis mínims. 

Mobilitzacions a l’Ebre
A les Terres de l’Ebre van convo-
car-se una sèrie de mobilitza-
cions i concentracions amb
motiu del 3-O. La primera va ser
a Móra la Nova. Enmig d’un am-
bient d’eufòria però també d’in-
dignació, van rebutjar-se els fets
també viscuts l’1-O en aquesta
població. El secretari general de
CCOO a les Terres de l’Ebre,
Josep Casadó, va dir que calia fer
“una resposta de país”. Quant a
la possible reacció del govern de
l’Estat, va reclamar diàleg per fer
possible un trànsit cap al lloc
que vulga al poble de Catalunya. 
Per la seua banda, el secretari
general de la UGT a l’Ebre, Va-

lentí Marín, també va defensar la
necessitat de fer una aturada de
país. Des de la plaça del Coc de
la Ràpita, també va exigir diàleg
al govern de l’Estat, així com la
intervenció de la Unió Europa
per fer de mitjancera entre l’exe-
cutiu espanyol i la Generalitat. 
Finalment, va haver-hi una con-
centració al pavelló poliesportiu
de Roquetes, d’on va sortir una
gran manifestació fins a la dele-
gació del Govern a Tortosa. 
A la carretera C-12, una de les
principals vies de mobilitat del
territori, el pas de vehicles per la
ciutat tortosina era mínim. La
majoria de botigues de Tortosa
romanien tancades, amb excep-
ció d'algunes cadenes de super-
mercats que van obrir.
Per la seua banda, a les 12 hores
del migdia, centenars de veïns
d’Amposta van tornar a concen-

trar-se a les portes de l’Ajunta-
ment, amb motiu de l’aturada
general al país i com a mostra de
rebuig als fets de l’1-O. De fet, la
plaça de l’Ajuntament va quedar
petita, tot enmig d’un ambient
festiu. La concentració va acabar
amb una manifestació amb cen-
tenars de persones fins al davant
de la caserna de la Guàrdia Civil
d’Amposta.
Ja a la tarda, milers de persones
van tallar l’N-340 i l’AP-7 a les
Terres de l’Ebre. L'acció va cen-
trar-se entre l'Aldea i l'Ampolla,
on milers de ciutadans van acu-
dir per protestar contra la re-
pressió policial, en un ambient
festiu amb càntics i lemes reivin-
dicatius. La jornada del 3-O es
va acabar amb concentracions a
Tortosa, Amposta, Móra d’Ebre i
Gandesa, com a capitals de co-
marca del territori. 

C.B. / S.A. / G.M. / A.P.
TERRES DE L’EBRE

Una imatge de la manifestació que va transcórrer entre Roquetes i Tortosa.  // FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA.

Seguiment massiu del 3-O
L’Ebre respon a la crida de la Taula de la

Democràcia sumant-se a l’Aturada de País
Concentracions a la Ràpita, Roquetes i

Móra la Nova, a més de les capitals comarcals

Multitudinària
concentració
de solidaritat
amb Roquetes

Tractors, estelades, roses,
música festiva i crits de rei-
vindicació i denúncia pels
fets del passat 1 d’octubre.
Així es va viure la concen-
tració al pavelló de Roque-
tes, dimarts 3’doctubre al
migdia. A Roquetes, prop
de 1.500 persones van con-
centrar-se sota el lema
‘Contra la repressió, per les
llibertats’. Entre forts aplau-
diments, els manifestants
van rebre l’alcalde de Ro-
quetes, Francesc Gas. Molts
pobles veïns van sumar-se a
les mostres de solidaritat
amb Roquetes, on es va
viure una de les càrregues
policials més dures a les Te-
rres de l’Ebre durant la jor-
nada del referèndum. 
Un altre dels moments de la
jornada va ser quan el poble
de Jesús va lliurar la seva
bandera a Roquetes, com a
mostra de suport. El sindi-
cat Unió de Pagesos també
va sumar-se a la mobilitza-
ció. Gas, consternat pels fets
de l’1-O, va donar el tret de
sortida a la manifestació,
fins a Tortosa. Segons va in-
formar la policia local de
Roquetes, a la manifestació
van participar-hi unes
10.000 persones. S.A.

LA CRÒNICA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Navarro: ‘El món
polític s’ha abaixat
els pantalons amb
l’acord de l’N-340’
El portaveu veïnal també critica la classe

política ebrenca per acceptar la vinyeta

La plataforma veïnal que de-
fensa la gratuïtat de l’AP-7 ha
rebutjat rotundament el prin-
cipi d’acord entre Generalitat
i Foment per desviar el trànsit
de camions per l’autopista a
partir de l’1 de gener de 2018.
Segons Llorenç Navarro, les
mesures anunciades pel con-
seller de Territori no tenen el
consens del territori, sinó
només “consens polític”. De
fet, va recordar que seran me-
sures provisionals fins a l’en-
trada en vigor de la vinyeta, la
futura “tarifa plana” per cir-
cular per vies ràpides i auto-
pistes de Catalunya. De fet,

durant una entrevista a Canal
21 Ebre, el portaveu Llorenç
Navarro va criticar que tots els
partits del territori estiguen
donant suport a l’aplicació de
la vinyeta. En aquest sentit, va
sentenciar que “el món polític
s’ha abaixat els pantalons” ac-
ceptant la proposta de la Ge-
neralitat per desviar els
camions de l’autopista cap a
l’N-340. G.M.

El 24 de setembre es van complir
dos anys des que els veïns van re-
alitzar el primer tall a la carretera
N-340, per exigir la gratuïtat de
l’autopista AP-7. Des d’aleshores
i fins aquell dia s’han realitzat un
total de 166 talls de carretera, i els
veïns asseguren que no pararan
fins aconseguir l’aixecament total
dels peatges. Rebutgen rotunda-
ment l’acord entre la Generalitat
i Foment per desviar el trànsit de
camions per l’autopista a partir

de l’1 de gener de 2018. El porta-
veu de la plataforma veïnal que
defensa la gratuïtat de l’AP-7,
Llorenç Navarro, va reclamar la
gratuïtat de l’autopista per a tots
els usuaris, i va tornar a denun-
ciar que l’objectiu final és que to-
thom pagui una taxa anual amb
l’entrada en vigor de la vinyeta. 
En el tall commemoratiu que es
va realitzar a Amposta també van
participar algunes associacions
que formen part de la Federació
Empresarial d’Autotransport de
Tarragona (FEAT), que també re-
butja la proposta de la Generali-
tat de desviar obligatòriament els

camions de l’N-340 a l’AP-7. La
mesura suposarà una bonificació
del 42,5% pels camions que cir-
culin entre Altafulla i Vilafranca,
Peníscola i l'Hospitalet de l'In-
fant, i del 50% pels que facin des-
plaçaments locals. Finalment,
només els turismes que facin
viatges d'anada i tornada en
aquests trams, durant 24 hores,
tindran el peatge gratuït. 

Cinta Bonet
AMPOSTA

Dos anys de lluita per l’N-340
Els veïns celebren amb el tall 166 el segon aniversari

de l’inici de les mobilitzacions per la gratuïtat de l’AP-7
Reclamen l’aixecament de les barreres per a tots els

usuaris, i rebutgen l’acord entre Generalitat i Foment

Una imatge del tall de l’N-340 a Amposta. / Foto: EMILIO ZARAGOZA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’entrevista de Llorenç Navarro a Canal 21 Ebre. / Foto: ARXIU.

PORTADA 
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A MESURA que s’ha apropat
la data del referèndum el go-
vern espanyol i la fiscalia -que
no està gens polititzada, ho
sabem tots- ha incrementat la
seva bel·ligerància contra al
referèndum. Detenir alts cà-
rrecs de la Generalitat, inter-
venir el CTTI, intervenir
comptes d’entitats, entrar en
empreses per confiscar pape-
retes, cartells i qualsevol cosa
que fes tuf a referèndum, a
votar. Un referèndum il·legal,
diuen, quan com a molt està
suspès perquè el PP s’ha acos-
tumat a fer recursos al Tribu-
nal Constitucional (TC) per
suspendre cautelarment lleis
catalanes. Trampa legal qua
utilitza per sistema. Si des-
prés, hipotèticament, resulta
que no hi ha il·legalitat, el mal
ja estarà fet. I això se sabrà o
no tard, molt tard. Perquè el
TC, si resulta que això és un

tema tan important, s’ho pren
amb massa calma.

HEM VIST, llegit i escoltat com
es parlava de clima pre-violent
als carrers catalans. Un clima
descrit des de Madrid i des
d’algun sector interessat a Ca-
talunya. Un clima que només
han mostrat individus d’ex-
trema dreta, aquells que lluei-
xen banderes espanyoles amb
l’àliga franquista i canten el
‘Cara al Sol’. Pacífics manifes-
tants per als mitjans de Madrid
que ja fa molt que obrin cada
dia amb el problema català, i
que no admeten que la solució
al problema podia haver estat
una altra.

PERQUÈ per a ells els ciuta-
dans de Catalunya som una
colla de borreguets que estem
manipulats pel Govern. Perquè
tot plegat és una via d’escapa-

ment de CDC, per salvar-se de
la debacle. Que no és que ho
negui, que CDC no ho hagi vol-
gut aprofitar. Però, diria que
després de tantes Diades, des-
prés de la sentència del TC con-
tra l’Estatut, després de la
recollida de signatures que la
va precedir gràcies al PP, des-
prés de sortir al carrer clara-
ment a dir que volem ser
independents, o com a mínim
que volem votar, després de tot
això, presentar-nos com borre-
gos és manipular la realitat.
Perquè assumir aquesta certesa
comporta assumir que en qual-
sevol procés electoral els elec-
tors d’uns i dels altres són
borregos adoctrinats. Calla, que
potser ho pensen, això, i ara sóc
ingenu…

DEIA que hem vist com es par-
lava del clima pre-violent als
carrers, i ha estat començar la

jornada electoral de votacions i
la violència ha arribat, però per
part de les forces de seguretat
estatals. Vídeos veient empen-
tes, patades, cops de porra o
trets de pilotes de goma, prohi-
bides a Catalunya, la violència
que hem vist. Una violència
que s’endevinava des de que
Madrid va començar a enviar a
Catalunya més i més policies,
entre els quals els allotjats als
vaixells de la Warner Bross. És
molt que no llençaven des-
comptes per al parc que tenen
a Madrid. Una violència, però,
que no ha estat resposta amb
violència, sinó amb passivitat i
pacifisme, resposta amb la vo-
luntat d’una societat per votar.
És molt trist veure aquestes
coses.

PER CERT, i Europa on era
aquestes setmanes, i aquesta
jornada negra de l’1-O? 

O
O P I N I Ó

UNA IDEA PLASMADA EN UN CARTRÓ
EL PLE DE L’AJUNTAMENT de
Tortosa va aprovar aquest dilluns pas-
sat, 2 d’octubre, canviar el nom de la
plaça Joaquim Bau per plaça 1 d'Octu-
bre, per commemorar el referèndum
per la independència de Catalunya. L'al-
calde, Ferran Bel, va prendre aquesta
decisió després dels fets de l’1-O a tot
Catalunya, i encara indignat pel que
havia passat en poblacions ebrenques

com Roquetes, la Ràpita o Móra la
Nova. De fet, el passat mes d'abril, el
ple ja va aprovar, a instàncies d'una
moció de la CUP, canviar el nom de la
plaça que està ubicada al barri de Ferre-
ries, davant de l'estadi municipal. Fins
al moment no se n’havia tornat a parlar,
i semblava que la cosa del canvi de nom
anava per a llarg. Però es dóna la cir-
cumstància que la proposta de dedicar

un carrer a l’1 d’Octubre havia sorgit de
l’activista cultural Toni Martínez ‘Lo
Chaparro’, que el mateix 1-O anava per
Bítem i per Tortosa amb una placa de
carrer feta amb un cartró. Aquell dia,
algú va dir-li que no era bona idea, ja
que l’1 d’octubre, durant el franquisme,
també se celebrava el Día del Caudillo.
Però resulta que potser la idea de Lo
Chaparro no era tan dolenta. G.M.

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Violència contra urnes

ACTUALMENT, la situació po-
lítica catalana està monopolit-
zant qualsevol debat
elucubrant sobre drets inhe-
rents a la població catalana
que no tenen cap fonament. El
nivell de politització de l’acti-
vitat quotidiana dels ciutadans
és tan elevant que és estrany el
dia en que no s’escolten
apel·lacions a aquell concepte
inventat del “dret a decidir”, o
a la legitimació moral de les
actuacions que s’estan realit-
zant fent ús d’aquella majoria
d’escons obtinguda mitjançant
una llei electoral que no reflec-
teix de forma adequada allò
votat pels ciutadans (i que tot i
tenir competències per a can-
viar-la, no ha interessat). Des-
graciadament, aquesta
politització ha derivat en esce-
naris tan inèdits en democrà-
cia com la retallada de drets de
l’oposició a l’hora de debatre
sobre una llei, l’assalt a seus de
partits polítics que s’aparten

del discurs oficiós i institucio-
nalitzat o la demonització d’a-
quells regidors o alcaldes que
manifesten la seva voluntat de
complir o fer complir les lleis,
titllant-los de traïdors. 

EN AQUEST CONTEXT on res-
pectar la llei està mal vist, és
més necessari que mai pregun-
tar-se sobre la naturalesa ma-
teixa del dret i el paper del
tribunal constitucional dintre
del constitucionalisme demo-
cràtic. 

SEGUINT LA TESI de Robert
Alexy, podem afirmar que el
dret posseeix una dimensió
real, que defineix la legalitat
d’acord amb l’ordenament i l’e-
ficàcia social, i una dimensió
ideal, basada en la correcció
moral. Aquesta doble natura-
lesa deriva d’un necessari equi-
libri entre dos principis; la
seguretat jurídica (que addueix
al ciutadà a seguir allò establert

d’acord amb l’ordenament vi-
gent en un moment determinat)
i la justícia (que busca la correc-
ció moral de cada una de les de-
cisions). 

EN AQUEST SENTIT, els sub-
jectes que operen dintre d’una
societat basada en l’estat de
dret es plantegen si un acte és o
no correcte; i en cas afirmatiu,
busquen justificar-lo i esperen
la acceptació de la resta de sub-
jectes. No obstant això, la mera
coincidència de la correcció
d’una norma no garanteix la
seva observança, i per conse-
qüent, és necessària la coerció
com a element essencial per a la
seva eficàcia social, degut a que
la inexistència de coerció per a
aquells individus que vulneres-
sin una norma incitaria a altres
subjectes a incomplir-la. 

DES D’UN ENFOCAMENT po-
lític, d’això prèviament analitzat
se’n deriva el constituciona-

lisme democràtic, els pilars es-
sencials del qual són els drets
fonamentals i la democràcia.
Centrant-nos en el segon dels
pilars, la concepció de demo-
cràcia que se’n deriva és la de-
nominada “deliberativa”, que
es caracteritza per l’existència
d’un estrat on els actors discu-
teixen sobre les solucions polí-
tiques correctes i que es
superposa al dels interessos i el
poder. En cas de que les discus-
sions es realitzen de forma co-
rrecta, la formació de la voluntat
política discorrerà com és degut
i es respectaran els drets fona-
mentals i la democràcia; en
canvi, en cas que no sigui així,
és necessari que existeixi una
jurisdicció constitucional que, a
l’hora de deliberar, es base en
allò que és correcte dintre d’un
marc jurídic determinat, argu-
mentant-ho d’acord amb la llei
i el precedent, atenent sempre
al sistema elaborat per la dog-
màtica jurídica. 

TRASLLADANT aquest es-
quema a la situació catalana, cal
afirmar que l’anteposició dels
interessos del govern autonò-
mic (o referèndum o referèn-
dum) a la voluntat de buscar
solucions que s’emmarquen
dintre de la legalitat vigent i su-
posin un benefici per a amb-
dues parts, ha generat una
situació on necessàriament la
jurisdicció constitucional ha de
prendre partit i resoldre basant-
se en el marc legal vigent; fet
que es produiria de manera
idèntica a qualsevol estat regit
per un sistema jurídic com el
nostre en cas de que es produïs-
sin situacions similars a les ac-
tuals. És per això que és
necessari que s’abandoni
aquest escenari polític que no
busca més que la confrontació i
es camini cap a un diàleg sincer
que busqui cicatritzar les feri-
des que artificialment s’han ge-
nerat dintre de la societat
catalana. 

Recuperem el seny ROBERT ALBIOL 
COORDINADOR DE SCC A LES TERRES DE L’EBRE
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El gran fracàs de Rajoy i 
d’Espanya com a democràcia

Dos anys tallant 
la carretera N-340

Per una ocupació estable i
de qualitat també a l’Ebre

EDITORIALS

avia de ser el fracàs del
referèndum convocat
pel president de la Ge-
neralitat i finalment va

ser el fracàs de Mariano Rajoy
per evitar la celebració de l’1
d’octubre. Per molt que el pre-
sident espanyol comparegués
la mateixa nit per afir-
mar que el referèndum
“no havia existit”, la rea-
litat és que més de 2,2
milions de catalans i ca-
talanes van poder exer-
cir el seu dret a vot. I
això, tot i els impedients
que havia posat l’aparell
polític, judicial i policial
de l’Estat espanyol, in-
closa la violència física
contra la gent que inten-
tava protegir els col·legis elec-
torals i les urnes. Rajoy va
enviar-hi els antidisturbis i
només va aconseguir el que,
segons ell, pretenia evitar:
greus disturbis que van donar
la volta al món per la gravetat
de les imatges de la Policía Na-
cional i de la Guàrdia Civil ca-
rregant amb excessiva duresa
contra una població que s’es-
tava comportant pacíficament.

L’ESTRATÈGIA del govern
del PP i de bona part de la
premsa estatal de voler culpar
els independentistes dels fets

de l’1-O també ha fracassat. En
lloc d’intentar desacreditar el
referèndum, en la mateixa línia
que van fer amb el 9-N, ara el
govern de l’Estat i la justícia es-
panyola, amb la complicitat de
Ciudadanos i la tebior del
PSOE, va optar per utilitzar la

força bruta. Aquesta vegada,
Rajoy no volia tornar a escoltar
les crítiques que va rebre so-
bretot des de la dreta més ex-
trema, per haver permès la
celebració d’un altre referèn-
dum “il·legal”. L’ala més radi-
cal de la dreta espanyola ha
venut durant setmanes que el
referèndum de Catalunya era
un cop d’estat, i bona part de
l’opinió pública ha comprat
l’argument que calia evitar les
urnes amb la repressió policial
i judicial.  Quin greu error.

ARA ÉS DIFÍCIL que el go-

vern de l’Estat rectifique, i es-
tablir qualsevol tipus de diàleg
amb un govern de Junts pel Sí
que sap que ha guanyat el relat
entre la majoria dels catalans, i
també de portes enfora, de cara
als països de la Unió Europea i
de la resta del món. La torpesa

del govern del PP per
tractar les aspiracions
nacionals de Cata-
lunya no ha impedit la
celebració de l’1-O,
amb una aclapara-
dora victòria del sí
amb un 90% dels vots
i una participació que
supera moltes elec-
cions que sí que són
“legals”. De fet, les in-
comprensibles i inac-

ceptables càrregues policials
només han provocat que s’a-
cabe de posar en dubte la qua-
litat de la democràcia a
Espanya, aconseguida ara fa 40
anys després de 40 anys de dic-
tadura. Faltarà veure, per tant,
si el govern del PP manté
aquesta mateixa ceguesa en el
moment en què el Parlament
puga fer una declaració unila-
teral d’independència, tot am-
parant-se en els resultats de l’1
d’octubre. Fins i tot si això pas-
sés, l’ús de la violència seria re-
butjable per resoldre un
conflicte de caràcter polític.

LA CRISI sembla que ja co-
mença a passar, també a les
Terres de l’Ebre. Així ho cons-
taten els darrers estudis eco-
nòmics, com l’últim informe
de conjuntura econòmica del
segon trimestre del 2017 al
Camp de Tarragona i les Te-
rres de l’Ebre. Un document
que encarreguen periòdica-

ment les cambres de comerç
del territori. Segons diuen,
més de 40.000 persones han
trobat feina de nou a l’Ebre en
els darrers dos anys. Però
també que encara cal lluitar
contra l’estacionalitat de l’o-
cupació, conseqüència de la
temporalitat del sector agroa-
limentari i del sector turístic.

Llorenç 
Navarro
PORTAVEU DE PROU,

AP-7 GRATUÏTA JA!

EL MUR

El president va dir que
el referèndum no havia

existit, però 2,2 
milions van votar

SERÀ NOTÍCIA

H

El moviment veïnal ja
ha celebrat el segon
aniversari del primer
tall de carretera per re-

clamar la gratuïtat de l’AP-7
com a solució per acabar amb
l’alta sinistralitat de l’N-340 a les
Terres de l’Ebre.

Meritxell
Roigé
REGIDORA DE 

MOBILITAT DE

TORTOSA

Durant el mes d’octu-
bre han d’instal·lar-se
les primeres estacions

de recàrrega de vehicles elèctri-
ques públiques a la ciutat de Tor-
tosa. Quedaran ubicades davant
del parc Teodoro González i da-
vant de l’estadi municipal.

Mariano
Rajoy
PRESIDENT DEL 

GOVERN DE L’ESTAT

El president espanyol
és el màxim responsa-
ble de la repressió vio-

lenta per evitar el referèndum de
l’1 d’octubre a Catalunya. Enviar
els antiavalots per segrestar
urnes i estomacar ciutadans no
és la millor forma de resoldre res.

Josep 
Rodríguez
NÉT DE 

L’ALCALDE 

REPUBLICÀ DE

TORTOSA

Rodríguez va poder
anar a declarar al jutjat
en el marc de la querella

catalana contra els crims come-
sos pel franquisme; com la mort
del seu iaio, afusellat per la dic-
tadura el 1939 només pel fet de
ser alcalde republicà de Tortosa.

Jordi 
Gaseni
ALCALDE DE 

L’AMETLLA DE

MAR

L’estiu que hem deixat
enrere ha estat un dels
millors dels darrers

anys, per a l’Ametlla de Mar. La
Cala ha tancat una de les millors
temporades turístiques, amb un
espectacular 98% d’ocupació
hotelera durant l’agost.

LA PLATAFORMA veïnal
per la gratuïtat de l’AP-7
porta ja dos anys tallant, cada
setmana, la carretera N-340 al
seu pas per les Terres de l’E-
bre. El que va començar com
una protesta ciutadana per
l’alta sinistralitat en aquest
tram de l’N-340, ja és un mo-
viment capaç de fer més de
165 tallls de carretera i d’en-
frontar-se als plans del Minis-
teri de Foment de construir
onze rotondes i de posar una
línia contínua de 60 quilòme-
tres per intentar amansir el
trànsit de la Nacional. Però
també capaç d’encarar-se
amb la Geneneralitat per re-
butjar l’acord amb el govern

de l’Estat que vol desviar els
camions cap a l’autopista a
partir de l’1 de gener del 2018.
Els veïns dels municipis afec-
tats per l’N-340 reclamen l’ai-
xecament dels peatges de
l’autopista per a tots els usua-
ris d’una AP-7 que ja està més
que amortitzada. De fet, no
entenen per què el govern ca-
talà, amb la complicitat de tots
els partits polítics, aposta per
l’aplicació d’una vinyeta que
fixarà una taxa anual perquè
tothom pagui per circular per
les vies ràpides de Catalunya.
El seu portaveu, Llorenç Na-
varro, va apuntar que el món
polític “s’ha abaixat els panta-
lons” amb l’acord.

EL 8 D’OCTUBRE se ce-
lebra la Festa del Tossal del
Rei, que organitza la Manco-
munitat de a Taula del Sénia
en el marc de les Jornades
Europees de Patrimoni que
promou el Consell d’Europa.
Torna, per tant, la festa de

germanor del Massís del
Port. Veïns de la Sénia, la
Pobla de Benifassà i Vallde-
roures s’ajunten per pujar
caminant al Tossal del Rei,
punt d’unió dels seus termes
municipals i punt d’unió de
pobles, cultures i llengua.
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OPINIÓ

EN EL MOMENT que hagi sor-
tit publicat aquest article ja
serem després de l’1 d’octubre,
i per tant, a hores d’ara, quan
l’escric, encara ens trobem sota
la incertesa de tot el que suc-
ceirà. Des del nostre grup hem
defensat les mobilitzacions per
poder votar, les institucions ca-
talanes davant les agressions del
PP així com la necessitat de dià-
leg en tot moment. També, evi-
dentment, hem denunciat que
més de 700 alcaldes i alcaldesses
de tot Catalunya hagin d’haver
acudit a fiscalia per haver facili-
tat els preparatius d’aquest dia,
entre els quals Ferran Bel, a qui
lleialment hem mostrat el nostre
suport en aquest cas. Cap al-
calde o alcaldessa hauria de de-
clarar per deixar votar, el que
calen són solucions polítiques i
no pas judicials.

TANMATEIX, avui no escriuré
sobre l’1 octubre, sinó sobre un
altre fet que, de puntetes, ha
passat bastant desapercebut
aquests dies entremig de tanta
convulsió, i que al nostre parer,
demostra com la lleialtat institu-
cional només va en una direcció,
ja que el govern de Ferran Bel
aprova i decideix qüestions que
van més enllà del seu mandat
sense cap tipus de consens ni
explicació als grups de l’oposi-
ció. Em refereixo a les decisions
que s’han pres per part del go-
vern de Tortosa en relació a la
sanitat de la nostra ciutat, con-
cretament tant a l’Hospital de la
Santa Creu de Jesús com a la
Clínica Terres de l’Ebre. Així, a
partir del 2018, Ginsa, l’empresa
creada per Sagessa fa més de 20

anys per fer gestió administra-
tiva dels mateixos, deixarà de
ser l’encarregada de fer la con-
tractació de serveis i subminis-
trament als dos hospitals
municipals.  Aquesta tasca la re-
alitzarà, a partir de l’any vinent,
el Consorci de Salut i Atenció
Social a Catalunya. 

DES DE MOVEM TORTOSA
ens hem quedat perplexos en
veure com aquest tema tant im-
portant, després de tants de
casos de presumpta corrupció
en la sanitat catalana i també a
Sagessa, s’hagi fet sense cap
tipus de diàleg previ amb els
portaveus i grups polítics de l’A-
juntament.  Un fet que demostra
com l’opacitat i la manca de
transparència continua en la sa-
nitat de la nostra ciutat.  Hem de
recordar que Movem Tortosa ha
estat l’únic grup que ha presen-
tat dos denúncies a fiscalia per
presumptes irregularitats en
contractació de serveis i perso-
nal a l’hospital de Jesús, irregu-
laritats aparegudes en diverses
auditories durant la gestió del
senyor Ferran Bel.

COM ENS HEM de creure que
anem cap a un model millor si
no se’ns explica res prèviament?
Com hem de creure que passar
de Sagessa al Consorci de Salut
i Atenció Social de Catalunya
seria millor si sembla ser que
aquest organisme també té alts
càrrecs imputats per presump-
tes casos de corrupció? Com ens
hem de creure que la sanitat de
la nostra ciutat s’està planificant
de manera correcta, més enllà
dels interessos del govern Bel-

Monclús, si no són capaços d’a-
rribar a un acord amb la Gene-
ralitat tot i ser del mateix color
polític? Quins interessos hi ha
darrera i què s’amaga? 

AQUESTES SÓN moltes pre-
guntes que queden a l’aire i que
a hores d’ara no tenen resposta.
Preguntes que evidencien com
l'Ajuntament i la Generalitat no
tenen cap model clar per a la
nostra sanitat.  Actuar des del
secretisme,  la manca d’informa-
ció, l’intent de manipulació de
l’opinió pública, fins i tot inten-
tant jugar amb el personal sani-

tari -el qual hauria de ser el
primer salvaguardat- i en cap
cas, utilitzat per mentir, demos-
tra que les coses no s’estan fent
bé, i sobretot, que tot plegat és
una fugida cap endavant per in-
tentar tapar un passat, que
agradi o no, existeix i del que

tard o prompte caldrà assumir
responsabilitats, també a Tor-
tosa.

AIXÍ DONCS, des de Movem
Tortosa lamentem com s’han
anat produint totes aquestes
decisions, sense cap mena de
lleialtat institucional, consens ni
cap tipus diàleg amb els grups
de l’oposició, representants de
milers de tortosins. Decisions
preses per la via de la imposició
que demostren com el senyor
Bel i la senyora Roigé no han
entès res, tot i haver perdut més
de 2.000 vots en les darreres
eleccions municipals precisa-
ment per aquesta forma de go-
vernar, sense escoltar ningú,
cosa que poden continuar fent
gràcies al senyor Monclús, que
ha acabat actuant com ells  des-
prés d’apuntalar-los en el
poder. Tanmateix, davant d’a-
questa nova oportunitat per-
duda de fer les coses bé, des de
Movem Tortosa no defallirem i
continuarem treballant perquè
tinguem una sanitat millor a la
ciutat, amb mecanismes de
transparència i de control clars,
vetllant perquè no hi hagi més
irregularitats, apostant per un
model que tingui en compte
una planificació global i con-
junta de la sanitat a les Terres
de l’Ebre més enllà dels interes-
sos partidistes, impulsant la
viabilitat de tots els centres sa-
nitaris. Defensem la sobirania
del nostre país, i tant, però
també la sanitat i la transparèn-
cia perquè quede lluny de qual-
sevol ombra de corrupció. Això
també ens fa un país una ciutat
millors.  

La sanitat tortosina, la transparència 
i la manca de diàleg

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA

ELS UNIONISTES es posen
a la boca la bonica paraula
“junts”, com si ser indepen-
dents comportés, obligatò-
riament, una traumàtica
separació. Això és manipular
les paraules, apropiar-se’n el
significat de forma partidà-
ria. I és que ser indepen-
dents no és antònim d’estar
junts, ni sinònim, tot depèn
de la voluntat. Jo sóc inde-
pendent dels meus amics i
familiars, i bé saben que em
tenen al seu costat per tot
allò que faci falta, sense ne-
cessitat que cap de nosaltres
s’imposi a la resta. Aquesta

és la millor manera d’estar
junts: en primer lloc, de
forma voluntària, perquè, a
la força, sota l’amenaça i la
por, dos no estan junts, sinó
emmanillats; en segon lloc,
aportant cadascuna de les
parts allò que vol i pot apor-
tar, al seu estil. 

AMB LA INDEPENDÈNCIA,
si una majoria de catalans i
catalanes ho volem, Cata-
lunya no se’n va enlloc, con-
tinuarà al seu racó de món,
sense sortir-se’n de la Via
Làctia, contribuint i col·labo-
rant amb la resta de nacions

del món, a la nostra manera
pacífica de ser, amb els nos-
tres defectes i virtuts; som
gent acostumada a obrir els
braços als visitants, a no ac-
ceptar els invasors. 

AH, IMPORTANT! Si donant
els 12 punts dels Festival
d’Eurovisió a la cançó que
més ens agradi, o a la cançó
d’un país amic, com acos-
tuma a passar. 

JUNTS ens anirà millor; l’un
al costat de l’altre, no da-
munt.  

Junts? És clar, l'un al costat 
de l'altre, no damunt

JESÚS TIBAU
ESCRIPTOR

Defensem la
sobirania del
nostre país, i
tant, però
també la 
sanitat i la
transparència
per allunyar
qualsevol
ombra de 
corrupció

“

Jo sóc 
independent
dels meus
amics i 
famliars, i
saben que em
tenen al costat
per tot allò que
faci falta

“
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OPINIÓ 

EN UNES SETMANES convul-
ses com les que estem vivint
darrerament al nostre país,
m’esperança, m’esperona relle-
gir l’article ‘Tortosa, reivindi-
ca’t’ que l’escriptor i periodista
Xavier Bru de Sala va publicar
el passat juliol sobre la nostra
ciutat i la Festa del Renaixe-
ment. I això, juntament amb la
meva estima per Tortosa, m’ha
animat a escriure aquesta refle-
xió, tot i que no em trobo molt
còmode quan parlo de la Festa
pel que m’uneix a ella i per la
meva implicació a la seva orga-
nització en el passat.

BRU DE SALA crida Tortosa a
reivindicar-se exhibint la seva
antiga esplendor amb una festa
que evoca el Renaixement i que
descriu molt encertadament.
Afirma que la Festa té molt re-
corregut possible i que podria
convertir-se en referent d’ex-
cel·lència, no tant com Siena o
Arezzo, inabastables per la seva
tradició i esplendor, però sí
pensant en un model més pro-
per com el de la relativament
jove Tarraco Viva, nomenant un
director que hi treballi tot l’any,
implicant més la ciutadania,
afinant el relat i diversificant
l’oferta.

HE DE DIR, i ja ho he afirmat
en altres ocasions, que compar-
teixo completament la reflexió
que fa aquest periodista i em
refermo en el pensament que
la Festa del Renaixement gau-
deix d'una relativa bona salut i
d'un alt nivell de visitants, si bé
no tant de participació ciuta-
dana, però que està mancada
de l’esplendor i la reivindicació
de la ciutat que la va caracterit-
zar en un passat.

I ÉS QUE la Festa del Renaixe-
ment ha de ser molt més que
un mercat d'època amb molta
oferta gastronòmica i, parafra-
sejant Bru de Sala, sobretot ga-
laica. La Festa, juntament amb
el seu caràcter lúdic i festiu, ha
de donar a conèixer la història,
el patrimoni i la cultura de la
nostra ciutat, i ha de ser conce-
buda com a una importantís-
sima eina de promoció
econòmica de la ciutat, ha de
ser l’aparador de cara al món
durant tot l'any. 

LA FESTA del Renaixement és
la festa dels tortosins i tortosi-
nes per a la gent de fóra, per als
visitants, per al turisme. I amb
ella hem de donar a conèixer el
nostre patrimoni, la nostra his-
tòria, la nostra ciutat i el nostre

esplendor. Ens hem de reivin-
dicar com a ciutat, i per això cal
treballar dia a dia perquè to-
thom hi sigui coneixedor i par-
tícep i per recuperar la
implicació i la participació ciu-
tadana, en especial dels col·lec-
tius i associacions, cada vegada
més oblidats, i dels voluntaris.

SI REALMENT ens ho creiem

és absolutament necessari dis-
posar d’un equip de professio-
nals i d’una direcció tècnica
que hi treballi de manera con-
tinuada al llarg de tot l’any per
investigar, planificar, progra-
mar, afinar el relat i diversificar
l’oferta. I des d’aquí el meu re-
coneixement a la gent que hi
treballa i que, des de l’àmbit
municipal i el teixit associatiu,
inverteixen molt temps, feina i,
sobre tot, il·lusió.

LA FESTA, en les darreres edi-
cions, ha patit una constant
pèrdua de qualitat i de contin-
gut històric que l’han mancat
del vessant més cultural, com
ara Los Col·loquis de la Insigne
ciutat de Tortosa, els monogrà-
fics, les exposicions, els con-
certs, els personatges,
esdevenint una festa que, tot i
ser molt popular, no arriba a ser
un referent d’excel·lència.

I PER MOLT que el govern de-
fensi l'èxit i la internacionalit-
zació de la Festa gràcies a la
presència de grups de turisme
organitzat, o que afirmi que hi
ha hagut un increment d'assis-
tència, ens perdem en la quan-

titat i deixem de costat la quali-
tat oblidant les efemèrides, els
jocs del segle XVI, deslluint les
campanyes i l'engalanament de
balcons, mentre primem el
polp a la gallega, el mojito, el
“botellón” o el reggaeton. 

LA FESTA ha de sumar i l’hem
de fer gran entre tots, però ac-
tualment el govern no ho fa en

tant en quant no s’inclouen al
programa ni es difonen els
actes o projectes que organit-
zen entitats o col·lectius que no
són de la seva corda, tal i com
ha passat amb les activitats de
la Busca de Tortosa, que vetlla
per la qualitat i el rigor amb un
ventall d’activitats culturals i
lúdiques degudament docu-
mentades, i que n’és un exem-
ple. 

I TOT EN UN BARRI antic revi-
talitzat gràcies a l’aplicació de
la llei de barris del govern so-
cialista, però que l’actual go-
vern no ha sabut acabar de
dignificar per retornar-li l’es-
plendor que la Festa reivindica,
renunciant a aspectes com, per
exemple, la reforma del barri
del Castell, al cor del nucli antic
entre la catedral i els Reials
Col·legis.

CAL QUE ELS ACTES propis
tornin a fer vibrar a la gent i
que els tortosins i tortosines hi
vulguin participar. Cal que
l'acte inaugural torni als Reials
Col·legis, la nostra joia de la
corona, cada vegada més obli-
dada. Cal que el tancament de

portes i els focs d’artifici des
del castell de la Suda siguin
aquells actes finals emotius
que ens facin saltar la llagri-
meta i ens posin, un cop més,
la pell de gallina i que real-
ment ens faci pensar en la pro-
pera edició i en lo bé que s’ha
reivindicat Tortosa un any més. 

PERÒ COM DIU Bru de Sala,

amb festa o sense, Tortosa  és
una joia única de Catalunya i
d’Europa a on s’hi ha de venir.
Per això cal tenir molt clar
quina és la ciutat que volem,
que defensem i per la que llui-
tarem. Per això penso que cal
redibuixar una ciutat que vet-
lli i es preocupi pels i dels seus
habitants, especialment en els
aspectes de creixement econò-
mic: millorant les infraestruc-
tures per a la competitivitat
econòmica; modernitzant i op-
timitzant la seva oferta i el seu
potencial patrimonial i turís-
tic; afavorint la competitivitat
dels recursos humans; impul-
sant i millorant el teixit em-
presarial; optimitzant els
suports a l’emprenedoria; mi-
llorant la capacitat per atraure
empreses i reforçant la nostra
capitalitat.

TORTOSA s'ha de concebre
com una part de tots els torto-
sins i tortosines i la tasca del
govern municipal ha de ser la
de sumar, treballar, renovar i
promocionar adequadament la
nostra ciutat. #ReDibuixemTor-
tosa, #ReivindiquemTortosa,
#RenaixementdeTortosa. 

Reivindiquem Tortosa, 
Renaixement de Tortosa

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA
I EXDIRECTOR DE LA
FESTA DEL 
RENAIXEMENT
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NOVA ZONA BLAVA A DELTEBRE
L’1 DE SETEMBRE va entrar en fun-
cionament la renovada zona blava de
Deltebre, que ara gestiona directament
l’Ajuntament. De fet, el govern de Lluís
Soler ha reformulat la zona blava del
municipi amb l’objectiu de municipalitza-
la, amb un model que “fuig de l’afany re-
captatori”. En línies generals, la proposta
suposa la gratuïtat dels 30 primers mi-
nuts, la creació de la zona taronja d’apar-

cament veïnal a cost cero, la creació de
més zones d’aparcament per a minusvà-
lids i la possibilitat que els propietaris
puguen estacionar davant dels guals. Al
mateix temps, aquesta revisió de la zona
blava implica reduir el seu horari opera-
tiu, a partir del consens amb els comer-
ços. Els residents podran estacionar el
seu vehicle amb una targeta especial que
costa de 6 euros anuals. C.B.

Dos estacions
de recàrrega
de vehicles

L’Ajuntament de Tortosa ha rea-
litzat les obres de renovació de la
gespa artificial del camp de fut-
bol de l’estadi municipal Josep
Otero. Una gespa artificial que
l’Ajuntament es va comprometre
a substituir quan es va confirmar
l’ascens del Club Deportiu Tor-
tosa a la Primera Catalana. El
projecte va ser adjudicat a l’em-
presa Mondo Ibérica SA, per un
import de més de 212.000 euros i
un termini d’execució de quatre
setmanes. L’activitat de la gespa
artificial havia arribat al final de
la seua vida útil, i necessitava una
completa renovació, així com la
millora del sistema de reg. 
L’obra s’ha executat en una sola
fase, amb la demolició i desmun-
tatge de l’actual sistema de reg i
de la gespa actual, amb la
instal·lació dels nous materials, la
inserció de línies de marcatge de
futbol 11 i futbol 7, el llastat de la
nova sorra, i la reinstal·lació de
l’equipament esportiu. Mentre
han durat les obres, els equips
han pogut utilitzar el camp d’en-
trenament de l’estadi municipal i
també altres camps del municipi,
com ara l’estadi del Remolins-
Bítem o el camp de Jesús. 

D’altra banda, Ferran Bel va voler
deixar clar que l’Ajuntament no
eliminarà la graderia descoberta
de l’estadi municipal, en el marc
de les obres de la nova piscina.
L’alcalde va dir que va ser una
“falsetat” de Movem Tortosa, i va
instar Jordi Jordan a rectificar les
seues declaracions. En aquest
sentit, Jordan va respondre  a Bel
que, si bé és cert que és crea una
graderia nova, aquesta serà molt
més petita que l’actual.
Finalment, Bel va explicar que
també han renovat la xarxa d’ai-

gües de l’estadi. I és que quan es
regaven els dos camps, no es po-
dien utilitzar les dutxes dels ves-
tidors. 
D’altra banda, també al recinte
de l’estadi continuen a bon ritme
les obres de la nova piscina i del
complex d’aigües. Les obres de
l’esperada nova piscina de Tor-
tosa van començar el 26 de juny
amb un pressupost de 4,9 milions
d’euros i un període d’execució
de 19 mesos. De fet, el termini
d'execució de les obres es divi-
deixen en dues fases per tal de

mantenir en tot moment el servei
públic de piscina: la primera, de
15 mesos de durada, per cons-
truir la nova piscina, i la segona,
de quatre mesos, per enderrocar
l'actual i finalitzar tot el complex
d'aigües i esportiu. Les obres les
executa l'empresa Benito Arnó e
Hijos SAU.  

Un estadi ple d’obres
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Continuen els treballs de la nova piscina i
el complex d’aigües, que costarà 4,9 milions

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

Les obres de la nova gespa artificial de l’estadi municipal. // FOTO: G.M.

Tortosa destina 212.000 euros a renovar
la gespa artificial del camp de futbol 

MOBILITAT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La regidora de Mobilitat de
Tortosa, Meritxell Roigé, ha
anunciat que aquest mes
d’octubre s’han d’instal·lar
les dos primeres estacions de
recàrrega de vehicles elèc-
trics públiques a la ciutat.
Una s’instal·larà a l’avinguda
Generalitat, a l’alçada del res-
taurant El Parc, i l’altra a la
plaça Joaquín Bau, al barri de
Ferreries. Cadascuna de les
estacions tindrà dos punts de
recàrrega. A l’avinguda Ge-
neralitat, un dels punts serà
de recàrrega ràpida, entre 30
minuts i 1 hora, mentre que
el temps de recàrrega dels al-
tres serà d’entre 2 i 4 hores.
Roigé ha afirmat que la vo-
luntat és anar incrementant
el nombre d’estacions de re-
carrega al municipi. Roigé va
fer aquest anunci en el marc
de la presentació de la Set-
mana de la Mobilitat, que
s’ha celebrat del 18 al 22 de
setembre sota el lema “Mobi-
litza’t per un aire més net”.
Roigé va fer un repàs a les
mesures que s’han realitzat a
la ciutat i que contribueixen a
tenir un aire menys contami-
nat, com ara la creació de ca-
rrils bici. També ha avançat
que a l’octubre es posarà en
marxa una nova línia de bus
entre Tortosa i Gandesa a pri-
mera hora del matí, per faci-
litar l’arribada a instituts i a la
universitat. G.M. 
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L’Ajuntament de Tortosa ja ha
comunicat la sanció que ha
aplicat a les dos persones que
van ser identificades el 8 de ju-
liol passat per fer una pintada a
la pilastra del monument fran-
quista de la Batalla de l’Ebre. En
concret, el consistori els ha im-
posat una multa de 599 euros a
cadascun, tot i que es considera
com una infracció “lleu de l’or-
denança de bon ús de la via pú-
blica i dels espais públics del
municipi de Tortosa, també co-
neguda com ordenança de ci-
visme. Es dóna la circumstància
que el monument franquista no
és propietat de l’Ajuntament,
però el govern municipal, del
PDeCAT i ERC, va decidir “ne-
tejar” la pintada de manera im-
mediata, tot justificant que és el
mateix que fa quan es fan gra-
fits en edificis privats o en altres
espais públics, com ara l’antic
pont del tren. Els autors de la
pintada es plantejaven recórrer
la sanció, en tant que el polèmic
monument franquista no és
propietat de l’Ajuntament ni
competència municipal. 
En aquest sentit, el primer ti-
nent d’alcalde i portaveu d’Es-
querra, Josep Felip Monclús, va
defensar l’aplicació de l’orde-
nança de civisme per sancionar
la pintada a la pilastra del mo-
nument. En tot cas, Monclús va
recordar que aquestes persones
tenen el dret a imposar un re-
curs si considera que aquesta
sanció no és pertinent. 
Per la seua banda, el regidor de
la CUP, va rebutjar la sanció im-
posada per l’Ajuntament. Ro-
dríguez va recordar que el
monument no és propietat del

consistori, i que Tortosa té altres
urgències abans de preocupar-
se de les pintades contràries al
monument. De fet, va reiterar
que és “una vergonya” que en
ple segle XXI la ciutat de Tortosa
continue tenint “símbols feixis-
tes”. Finalment, la nit del 21 de
setembre van aparèixer cartells
independentistes a la pilastra i
a la base del monument, que
l’Ajuntament no va fer retirar.

Les altres pintades
D’altra banda, els Mossos d'Es-
quadra van identificar els pre-
sumptes responsables de les
pintades que van aparèixer el
passat 15 de juliol en mobiliari
urbà i diverses façanes de Tor-
tosa. En concret, es van recomp-
tar fins a 18 grafits, alguns
d'aquests amb missatges d'e-
xaltació al grup terrorista ETA.

Els investigats són un noi de 21
anys, de nacionalitat espanyola
i veí de Sant Cugat del Vallès, i
una noia menor d'edat del ma-
teix municipi del Vallès Occi-
dental. Els Mossos van prendre
declaració als dos joves el pas-
sat 24 d'agost i ha informat que
han estat acusats de dos delictes
per danys continuats. Tots dos
hauran de comparèixer al jutjat
d'instrucció número 2 de Tor-
tosa quan se'ls requerisca. 
A través de Twitter, l'alcalde de
Tortosa va voler comentar la no-
tícia. "Sembla que els autors de
les pintades del 14-15 de juliol
eren il·lustres visitants a Tortosa
i assistents a algun esdeveni-
ment que es feia a les Terres de
l'Ebre", ironitzava Ferran Bel en
el seu missatge. Els dies 14, 15 i
16 de juliol, l'organització juve-
nil Arran celebrava a Tortosa,

Amposta i l'Aldea el 'Rebrot en
Marxa', l'Aplec de Joves dels
Països Catalans. 
La majoria de les pintades es
van fer a la zona dels Portals de
Ciutat. El mateix Bel ja va fer
publicar aleshores un missatge
a Twitter amb algunes fotogra-
fies de les pintades aparegudes,
amb missatges d’exaltació a
ETA i lemes feministes i antica-
pitalistes. Amb tot, aquestes
pintades no estaven signades
per Arran ni havien estat reivin-
dicades per ningú. En canvi, sí
que ho estava la pancarta que
van penjar a la pilastra del mo-
nument franquista de Tortosa,
amb el lema 'Organitzem-nos,
ensorrem el feixisme'. Aquesta
acció s'emmarcava en una cer-
cavila històrica a través de la
lluita antifeixista, dins dels actes
del 'Rebrot en Marxa'. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Una imatge recent del monument franquista de Tortosa, amb els cartells independentistes.  // FOTO: G.M.

1.198 euros per pintar “Fora!”
Tortosa aplica l’ordenança de civisme als

autors de la pintada al monument franquista
Els Mossos identifiquen els responsables

dels altres grafits apareguts a la ciutat

Document de
nul·litat del 
judici a Josep
Rodríguez

Ja s'ha expedit el primer do-
cument del Govern de Cata-
lunya que acredita
l’anul·lació del judici polític
contra una víctima del fran-
quisme a les Terres de l’E-
bre. Es tracta de Josep
Rodríguez i Martínez, al-
calde d’ERC a Tortosa, con-
demnat el 13 de maig de
1939 i sentenciat a mort per
un tribunal militar fran-
quista. El seu net, Josep Ro-
dríguez, va ser l’encarregat
de recollir el document de
mà de la directora dels ser-
veis territorials de Justícia,
Montse Ingla. Rodríguez va
manifestar la satisfacció i
agraïment al govern català
en nom de tota la família. A
banda, Rodríguez va poder
declarar el 6 de setembre als
jutajts de Tortosa, en el marc
de la querella catalana que
s'ha inclòs a la causa oberta
a l'Argentina pels crims
contra la humanitat come-
sos pel franquisme. Poques
hores després de sortir dels
jutjats, Rodríguez va expli-
car que s’havia sentit “alli-
berat” per haver-se pogut
explicar, 78 anys després
d’uns fets que van marcar i
marginar la seua família du-
rant la dictadura. G.M.

MEMÒRIA 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Josep Monclús:
‘Esquerra al
govern, pont
renovat a Tortosa’
El primer tinent d’alcalde ha reivindicat

la reforma com un projecte necessari

El primer tinent d’alcalde de
Tortosa, Josep Felip Monclús,
ha reivindicat la reforma del
pont de l’Estat com un pro-
jecte necessari. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, el
portaveu republicà va recor-
dar que va ser una proposta
electoral d’Esquerra a les
eleccions del 2011, i que du-
rant el mandat anterior va
aconseguir que el govern mu-
nicipal aprovés la seua moció.
En aquest sentit, Monclús va
rebutjar les crítiques que ha
fet l’oposició, i especialment
el PSC, a les obres de reforma
del pont. Amb tot, Monclús va

reconèixer que hagués prefe-
rit que el pont no haja quedat
encaixonat entre l’església del
Roser i l’altre edifici de la
banda de Ferreries, ja que
això ha afectat els carrils bici.
Però sobretot ha qüestionat
que alguns partits de l’oposi-
ció hagin aprofitar l’oportuni-
tat per “afavorir les crítiques”
a les molèsties provocades per
les obres. G.M.

Movem Tortosa va portar a debat
del ple de l’Ajuntament una
moció que demana accions per a
la millora del civisme i la neteja
de la ciutat. El portaveu de
Movem Tortosa, Jordi Jordan, va
recordar que el contracte de la
neteja està caducat des del 2015,
però més enllà d’aquesta qüestió
va demanar a l’equip de govern
que creï les eines necessàries per
millorar la neteja de la ciutat, com
ara una correcta distribució de les

papereres. Segons Movem, hi ha
moltes diferències entre barris
que cal solucionar. En aquesta
línia, Jordan va denunciar que al
passeig central del parc munici-
pal, al carrer Sant Blai o a la carre-
tera de la Simpàtica només hi ha
una paperera i a la zona de cara-
vanes ni una. També demanen
que s’instal·lin papereres amb
cendrers i la creació d’un agent
cívic. La moció va ser rebutjada
per l’equip de govern de Tortosa
del PDeCAT i ERC. De fet, el go-
vern de Bel, de nou, va rebutjar
totes les mocions que van presen-
tar els grups a l’oposició. Aquest

fet va portar Movem Tortosa a fer
una dura crítica de la tasca del go-
vern municipal. Bel va dir que
l’actitud del govern municipal és
pròpia del caciquisme. També va
dirque el govern de Ferran Bel és
“ineficaç, prepotent i malmet la
democràcia a la ciutat”. També va
denunciar el paper d’ERC als que
va acusar d’haver oblidat ser un
“partit progressista”. 

C.B.
TORTOSA

Movem vol més neteja i papereres
Demana accions per a la millora del civisme i la neteja

de la ciutat amb una correcta distribució de les papereres
Denuncien que al passeig central del parc municipal o

al carrer Sant Blai només hi ha una paperera

Movem Tortosa en el moment de presentar la moció. / Foto: M.V.

Mira el
vídeo en
aquest
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Mira el
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Monclús al plató de Canal 21 Ebre. / Foto: E.B.
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Tortosa torna a congelar tots els
impostos, taxes i preus públics
en les ordenances fiscals pre-
sentades per al 2018. També es
mantenen totes les bonifica-
cions existents amb una reduc-
ció d’un 9’83% del preu públic
per als serveis bàsics d’ajuda a
domicili. Així mateix, es torna a
reduir la taxa d’escombraries.
En aquest cas un 1% menys,
que acumula una rebaixa del
13% en cinc anys. L’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va destacar
que les llars paguen un taxa
d’escombraries inferior a la de
2008. 
L'alcalde va aprofitar també
per fer balanç de l'evolució
dels tributs a Tortosa en els da-
rrers vint anys. Concretament
ha comparat el període

1999/2007 de governs socialis-
tes i del 2007 fins ara amb ell
com alcalde. Com a exemple,
l'IBI en la primera etapa ha
pujat un 84%, amb una mitjana
anual del 10%; mentre que en
els darrers onze anys s'ha in-
crementat més d'un 8% amb
una mitjana anual del 0,78. En
l'IAE, la comparativa és d'un
74,20%, amb una mitjana anual
del 9% del 1999 al 2007, i entre
el 2007 i fins ara s'ha incremen-
tat un 6% amb una mitjana
anual del 0,56%. La diferència
més significativa és en la taxa
d'escombraries que es va in-
crementar en un 118% del 1999
al 2007 amb una mitjana anual
del 14%, i un 4,88% del 2007 al
2018 amb una mitjana anual
del 0,44%.
Bel també va voler remarcar
que malgrat s’han congelat els
tributs i fins i tot s’han rebaixat
algunes taxes, l’Ajuntament de

Tortosa recapta més gràcies a la
depuració de padrons. “No ens
hem acomodat i hem anat a
buscar als que no pagaven el
que els tocava”, va recordar.
D’altra banda, el regidor d’Hi-
senda, Marià Martínez, ha
avançat que a partir de gener
del 2018, amb una acció coordi-
nada amb BASE, els veïns po-
dran agrupar els pagaments
tributaris municipals i distri-
buir-los amb fins un màxim de
nou fraccions a l’any.
Les ordenances fiscals es van
portar a aprovació en el ple or-
dinari del passat dilluns  2
d’octubre.

Cinta Bonet
TORTOSA

Tortosa torna a congelar impostos
L’Ajuntament manté la congelació de tributs i fa

una nova rebaixa de l’1% de la taxa d’escombraries 
Els ciutadans podran agrupar-se el pagament de tots

els impostos i fraccionar-los amb fins a nou quotes

Bel i Martínez presentant les ordenances per al 2018. / FOTO: J. ALJARILLA

Mira el
vídeo en
aquest
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L'advocada Anna Rehues ja és la
nova alcaldessa del poble dels Re-
guers, després que Esther Vidal li
cedís el testimoni. El relleu es va
produir en presència de veïns i
veïnes i d'una nodrida represen-
tació d'autoritats, encapçalades
per l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i el delegat del Govern de la
Generalitat a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès. També hi era la di-
putada al Parlament, Meritxell
Roigé; el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Enric
Roig, i directors de serveis territo-

rials de la Generalitat a l'Ebre, així
com alcaldes dels pobles del mu-
nicipi, i regidors de l'actual i ante-
riors governs de l'Ajuntament de
Tortosa, entre d'altres. Vidal ja va
anunciar el passat 1 d'agost la
seva decisió de deixar l'alcaldia
dels Reguers després de deu anys
en el càrrec, moment en què va
presentar a Anna Rehues com la
seua successora. El relleu es va fer
a la pista d'estiu, l'antic assecador
de pauma del poble, escenari de
festes, de la fira del Rovelló i dels
principals esdeveniments socials
del poble. Desenes de reguerencs
i reguerenques van omplir el re-
cinte per escoltar Vidal i poder-
s'hi acomiadar personalment. 

G.M.
ELS REGUERS

Anna Rehues, nova alcaldessa dels Reguers

El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha posat en marxa, amb
el suport del Servei d'Ocupa-
ció de Catalunya i la col·labo-
ració de l’Ajuntament de
Tortosa, un nou programa per
ajudar a incorporar al món la-
boral persones aturades ma-
jors de 45 anys. Reprèn 45, que
és el nom que rep aquesta ini-
ciativa, pretén afavorir la in-
serció laboral de persones en
situació d'atur de llarga du-
rada, tot proporcionant-los,
entre d'altres recursos, la for-
mació i competències necessà-
ries per ocupar un determinat
lloc de treball. El programa,
amb una duració de 6 mesos,
està limitat a 25 persones, pre-
ferentment dones. A la ve-

gada, el president comarcal,
Enric Roig, ha fet una crida als
aturats de llarga durada del
Baix Ebre a participar en
aquest programa i no deixar
perdre aquesta oportunitat

per reincorporar-se al món la-
boral. 
Reprèn 45 és el cinquè pro-

grama que promou enguany el
Consell Comarcal amb el su-
port del Servei d'Ocupació de
Catalunya per fomentar l'ocu-
pació al Baix Ebre. Des del
mes de gener, l'ens comarcal
ha ajudat a incorporar al món
laboral 39 persones a través
dels programes Fem Ocupació
per a Joves i 30 plus, i ha con-
tractat 17 aturats a través del
programa Treball i formació,
destinat a beneficiaris de
l'RMI o no perceptors de la
prestació d'atur. A més, s'han
format 30 joves a través del
programa Joves per l'Ocupa-
ció en soldadura i auxiliar d'-
hostaleria. 

Ajuts per aturats majors de 45 anys
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa

un nou programa per ajudar a aturats de llarga durada 
Durant sis mesos s’ofereix formació i les competències

necessàries per ocupar un determinat lloc de treball

INSERCIÓ LABORAL

Roig va presentar el nou programa Reprèn 45. / Foto: CCBE.

Gustau Moreno
TORTOSA

BAIX EBRE

Mira el
vídeo en
aquest
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Des del gener l’ens
comarcal ha ajudat a
incorporar al món
laboral 39 persones

També ha contractat 17
aturats a través de Fem
Ocupació per a Joves

Anna Rehues i Esther Vidal en l’acte de relleu a Els Reguers. / Foto: AJ. TORTOSA.
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Deltebre mostra
“l’essència del
Delta” al Festival
del Loire
Una vintena de persones participa a la

fira d’Orleans amb tradicions i productes

Deltebre ha estat una de
les poblacions invitades
pels organitzadors del Fes-
tival del Loire per a repre-
sentar el riu Ebre en
aquest certamen, que s’ha
celebrat del 20 al 24 de se-
tembre a Orleans, a França,
i que va aplegar més de
650.000 visitants. A banda
de Deltebre, també hi eren
presents el Parc Natural
del Delta de l’Ebre, Tortosa,
Amposta i el Club de Rem
de Móra d’Ebre. L’alcalde

de Deltebre, Lluís Soler, va
explicar que per a repre-
sentar part de “l’essència
de Deltebre” una delegació
de 20 persones van col·la-
borar activament durant
els quatre dies de la fira.
Així, oferien als visitants
del Festival del Loire la
possibilitat de participar
en jocs tradicionals, van
construir una barraca en
directe, i van mostrar di-
versos productes locals.

C.B.

Un dels millors estius dels úl-
tims anys. Així és com es podria
definir la temporada estiuenca
per a l’Ametlla de Mar pel que
fa a xifres d’ocupació turística. I
és que, durant els mesos de ju-
liol i agost, han registrat un 91%
d’ocupació. El rècord l’han fet a
l’agost, quan l’ocupació hote-
lera ha fregat el ple amb un
98%. El gerent de Turisme de
l’Ametlla de Mar, Damià Llaó,
va destacar què ha motivat

aquest increment. “Un dels fac-
tors principals és la bonança
econòmica, ja que es comença a
sortir d’una llarga crisi; però
també és un factor molt impor-
tant les promocions que fem
des de l’àrea de  Turisme, en
col·laboració amb altres enti-
tats”, va concloure.
Aquestes dades també s’han
vist reflectides a l’Oficina de Tu-
risme de la població, que ha ob-
servat un augment del turisme
francès i d’altres llocs de l’Estat.
“Enguany hem vist molt d’in-
crement del turisme francès, i
després també hi ha tres zones

d’Espanya que també han aug-
mentat, el País Basc, Navarra i
Castella-la Manxa”, va dir.
També hi ha hagut un augment
pel que fa a turisme gastronò-
mic. Les consultes s’han man-
tingut en unes 6.000, igual que
l’any passat, tot i que han aug-
mentat les visites grupals. El
perfil majoritari, però, ha estat
de parelles o famílies.  

Míriam Gavaldà
L’AMETLLA DE MAR

L’Ametlla de Mar, gairebé plena
La Cala tanca una de les millors temporades 

turístiques, amb un 98% d’ocupació a l’agost
L’Oficina de Turisme registra un augment de visites 

de francesos, bascos, navarresos i castellanomanxecs

Dos turistes a l’Oficina de Turisme de l’Ametlla de Mar. / Foto: S.A.

Mira el
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La delegació de Deltebre a Orleans. / Foto: AJ. DE DELTEBRE.
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Mossos d'Esquadra i Policia
Local d'Amposta van dur a
terme divendres 15 de setembre
un important operatiu policial
contra el tràfic de drogues a la
capital del Montsià. Es van fer
quatre entrades simultànies a
domicilis d'Amposta, tres d'a-
quests al barri del Grau. En con-
cret, dos dels domicilis al carrer
Agustina d’Aragó, un altre al ca-
rrer Vázquez de Mella, i un al
carrer Xile. L'operatiu policial es
va dur a terme per iniciativa de
la Policia Local i amb el suport
dels Mossos d'Esquadra. En
concret, van participar en els es-
corcolls més d'una vuitantena
d'agents. En total es van detenir
sis persones. Tres dels sis detin-
guts a Amposta van ingressar a
la presó, de forma provisional,
per ordre judicial. Es tracta
d'una dona de 50 anys i un
home de 40, tots dos de naciona-
litat espanyola, així com d'un
ciutadà dominicà de 27 anys.
Dels tres detinguts restants, un
home i una dona han quedat en

llibertat amb càrrecs, mentre
que un altre dominicà ha passat
a disposició de la policia espan-
yola en aplicació de la Llei d'Es-
trangeria.  Els agents van deco-
missar petites quantitats de
droga, diverses joies, dues bàs-
cules de precisió i 1.970 euros.
També van intervenir tres vehi-
cles. El consistori va destinar a
l'operació tots els recursos dis-

ponibles del cos policial munici-
pal i va lloar l'efectivitat del tre-
ball conjunt amb altres policies
en la línia de frenar la distribu-
ció a petita escala d'estupe-
faents. L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, va subratllar que
aquesta actuació s'emmarca en
la “voluntat de fer pressió” i re-
forçar la idea entre la ciutadania
que no existeix “impunitat” per

part dels traficants de drogues
que operen des de diversos im-
mobles de la ciutat. Aquesta és
la segona gran operació a la
ciutat en només tres mesos.  

M
MONTSIÀ

ORGANITZACIÓ DESMANTELLADA
LA GUÀRDIA CIVIL i la Policia
Local van desarticular una organitza-
ció criminal dedicada a la distribució i
venda d’heroïna i cocaïna al detall a
la Ràpita. El líder de l'organització
disposava d’amagatalls en un des-
campat pròxim al seu domicili, ama-
gatalls on ocultava la droga. En
l'actuació es van detenir tres perso-

nes com a autors dels suposats delic-
tes de pertinença a organització cri-
minal i tràfic de drogues, i també es
va prendre declaració com investigat
a un altra persona per estar relacio-
nada amb els fets. Els arrestats i els
efectes intervinguts van ser posats a
disposició del Jutge de Instrucció nú-
mero 4 d’Amposta. G.M.

Sis detinguts en una operació
contra el tràfic de drogues 
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local

van entrar en quatre domicilis d’Amposta
Es van decomissar petites quantitats de

droga, joies, bàscules i 1.970 euros

Intervenen
150 quilos de
marihuana en
un canyar

Cinta Bonet
AMPOSTA

La Guàrdia Civil va detenir
un veí de Sant Carles de la
Ràpita i nacionalitat roma-
nesa després d’intervenir
més de 150 quilos de mari-
huana en una plantació que
es trobava amagada a l’inte-
rior d’un canyar dins del
Parc Natural del Delta de
l’Ebre. Durant un dels ope-
ratius per a la protecció dels
espais naturals la Guàrdia
Civil va descobrir la planta-
ció en fase de recol·lecció,
amb 46 plantes que supera-
ven els 3 metres d’altura,
mentre feien tasques de
“vigilància” a la zona i van
sentir la “forta olor” que
desprenien. Després d’esta-
blir un servei de vigilància,
es va sorprendre una per-
sona realitzant treballs de
manteniment a la plantació.
Posteriorment, van detenir
el veí de la Ràpita, de nacio-
nalitat romanesa, que tenia
cura de la plantació, al qual
acusen d'un suposat delicte
de tràfic de drogues. Va ser
posat a disposició del jutjat
número 2 d'Amposta en
funcions de guàrdia. 

AMPOSTA

Un moment de l’operació policial a Amposta. / FOTO: ALBERT PASCUAL.

DROGUES

Cinta Bonet / ACN
AMPOSTA

Mira el
vídeo en
aquest
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El grup municipal del PSC a
Amposta ha demanat a l’equip
de govern d’Esquerra que re-
baixi l’IBI rústic com a mínim
en un 15%. Segons el portaveu
socialista, Francesc Miró,
aquest any s’han produït ac-
tualitzacions cadastrals i
també una actualització de
preus tant de construccions
com de valors del sòl dels te-
rrenys agrícoles, fet que ha
donat lloc a 1.000 noves notifi-

cacions i en conseqüència un
augment dels ingressos muni-
cipals. Miró diu que aquestes
alteracions cadastrals suposen
un augment de la despesa eco-
nòmica en un sector que ja
està prou castigat i ha demanat
a l’ajuntament que rebaixi el
tipus impositiu. 

Cinta Bonet 
AMPOSTA

El PSC vol rebaixar un 15% l’IBI rústic
Els socialistes adverteixen que s’ha produït una

actualització de preus i 1.000 noves notificacions
Denuncien que aquestes alteracions suposen un

augment de la despesa en un sector ja prou castigat

Tornen a arxivar
el cas de Freginals
El jutge considera que no existeixen

motius suficients contra el conductor del bus

El titular del jutjat número 3
d'Amposta ha ordenat l'arxiu
de la causa oberta per l'acci-
dent d'autocar de Freginals, en
el qual van morir tretze estu-
diants d'Erasmus que torna-
ven de les falles de València la
matinada del 20 de març de
2016. Després d'haver pres de-
claració a l'únic investigat, el
conductor de l'autobús, el
jutge conclou que no existei-
xen motius suficients per
obrir-li un procediment penal
per tretze presumptes delictes
d'homicidi imprudent i 42 de
lesions imprudents, tal i com
sol·licitaven Fiscalia i les acu-
sacions particulars. Argu-
menta que les diligències no
han permès constatar que el
conductor presentés somno-
lència conscient o no hagués
respectat la necessària cautela

i perícia com a professional. La
decisió de tancar per segon
cop el cas, després que l'ante-
rior titular del jutjat l'arxivés el
passat novembre sense haver
pres declaració a l'investigat,
obre ara la via civil per poder
determinar responsabilitats i
indemnitzacions.   L’advocat
del conductor de l'autocar in-
vestigat per l'accident de Fre-
ginals, Sergi Atienza, va
celebrar el sobreseïment pro-
visional de la causa contra el
seu client i va reiterar que no
existien proves per imputar-li
penalment la responsabilitat
del sinistre. No descarta la
possibilitat de nous recursos
de la Fiscalia i les acusacions
particulars, però creu que pels
antecedents del cas i les ante-
riors respostes del jutge no
acabaran prosperant. C.B.

L’autocar accidentat, en una imatge d’arxiu. FOTO: E.Z.

Francesc Miró i la regidora Anna Maria Tomàs durant la presentació de la proposta. / FOTO: M.V.

[ LA XIFRA ]

1.000
notificacions
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Més busos per
als alumnes de
la Sénia, Ulldecona
i Alcanar
És una demanda històrica que pretén

facilitar la mobilitat entre les poblacions

Des del passat 31 de juliol les
rutes de transport públic re-
gular entre els municipis
d’Alcanar, Ulldecona i la
Sénia compta amb quatre
freqüències més. Aquesta és
una demanda històrica que
pretén facilitar la mobilitat
entre les tres poblacions així
com la connectivitat amb
d’altres rutes del Montsià en
general, amb una incidència
especial en l’alumnat d’en-
senyaments postobligatoris
d’aquests municipis. De fet,
els representants municipals
van explicar que era una ne-

cessitat que havien manifes-
tat en reiterades ocasions des
dels tres instituts. Així ma-
teix, i durant l’estiu, la ruta
acabarà a Alcanar-Plajta en-
lloc d’Alcanar per afavorir el
turisme. El president del
Consell Comarcal del Mont-
sià, Francesc Miró, va desta-
car la millora que suposa en
la mobilitat interna de la co-
marca. L’acord per a la im-
plantació d’aquests nous
serveis s’ha gestat després
d’un any de negociació. La
Generalitat hi destinarà
125.000 euros anuals. C.B.

Carles Sanchís ha reivindicat la
necessitat d’executar les obres
de millora de la carretera entre
Sant Carles de la Ràpita i Poble
Nou del Delta. El regidor rapi-
tenc va recordar que l’obra
forma part del projecte d’Anell
Viari del Delta, i que la carretera
del Poblet és també fonamental
per connectar la Ràpita amb la
platja del Trabucador. De fet, fa
més de 15 anys que hi ha el con-
sens entre els municipis del

Delta i la Generalitat per tirar
endavant l’Anell Viari, i aquesta
carretera, estreta i molt mal-
mesa, es considerava un dels
punts prioritaris. Sovint hi ha
accidents per l’alta afluència de
vehicles durant els mesos d’es-
tiu, o perquè hi ha vehicles que
surten de la via cap a desaigües
o arrossars. Durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre,  el regidor
d’Atenció a les Persones i Medi
Ambient tampoc va voler obli-
dar la reivindicació de les obres
pendents al camí de Guarda.
Un projecte aprovat i amb les
expropiacions fetes des de fa

anys, però que depèn de l’Estat.
D’altra banda, Sanchís també es
va referir a les millores de la
platja del Trabucador, i a la ne-
cessitat de regular i ordenar
l’accés a aquest espai.
Finalment, Sanchís també va
explicar que la Ràpita convo-
carà en breu la tercera reunió
de la Taula d’Habitatge, ara que
ja té a punt un cens de 800 pisos
buits. L’objectiu del consistori
és promoure la creació d’habi-
tatge social i abordar altres pro-
blemàtiques, com garantir el
subministrament dels serveis
bàsics.  

Gustau Moreno 
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Sanchís reclama l’Anell Viari 
El regidor rapitenc ha reivindicat la necessitat

d’executar les obres de millora de la carretera del Poblet
També ha insistit en la importància de tirar endavant

les obres al camí de Guarda, que depenen de l’Estat 

La carretera del Poblet. / Foto: CLAUDIO ENA.

Una imatge de la presentació del nou servei de bus. / Foto: CCM.



21Octubre  2017 // cop d’ull

MONTSIÀ 

La directora general de Comerç
de la Generalitat, Montserrat Vi-
lalta, va conèixer de primera mà
l’activitat que es realitza a la
Sénia per a la reactivació del
sector del moble. Vilalta va des-
tacar la qualitat del producte
que ofereixen les fàbriques i les
botigues de mobles del muni-
cipi i va obrir la porta a col·labo-
rar amb alguns dels projectes
en què treballa la Federació de
Comerç del Moble de la Sénia,

la Federació de Comerciants de
la Sénia, l’Associació d’Artesa-
nia i el mateix Ajuntament per

impulsar el sector. Entre els
projectes que s’impulsen des-
taca el portal visitalasenia.com

per aprofitar turísticament l’a-
rribada de compradors a la
Sénia i a la inversa. També la
creació d’un itinerari comercial
perquè visitants i compradors
puguin desplaçar-se a peu cò-
modament des d’una botiga de
mobles a una altra. Vilalta va
visitar diverses botigues de
mobles i comerços del muni-
cipi, així com també un taller ar-
tesà. 

Cinta Bonet
LA SÉNIA

Bon Preu obrirà un
súper a Ulldecona
El nou establiment tindrà 1.400 metres

quadrats, un aparcament i una benzinera

L’empresa Bon Preu obrirà un
nou supermercat amb benzi-
nera a Ulldecona. L’establi-
ment estarà situat al carrer
Major número 212 i tindrà
una sala de vendes amb una
superfície de 1.400 metres
quadrats, un aparcament per
a 130 vehicles i una benzinera.
Les obres del nou Bon Preu es
preveu que estiguin enllesti-
des el primer trimestre de

l’any 2018 i s’espera la creació
de més de 25 nous llocs de tre-
ball. Bon Preu ja té presència
a la comarca del Montsià amb
dos establiments a Sant Car-
les de la Ràpita i Alcanar. Pro-
perament, també entrarà en
funcionament el nou hiper-
mercat Esclat a Tortosa. La
benzinera EsclatOil funcio-
narà tots els dies, les 24 hores
del dia. S.A.

El lloc on s’ubicarà el nou supermercat. / FOTO: S.A.

Vilalta durant al seva visita a la Sénia. / FOTO: ALBERT PASCUAL.

Destaquen la qualitat
del moble de la Sénia

COMERÇ

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Es crea un itinerari
comercial per anar
a peu a les botiges

de mobles
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

LA DOP OLI TERRA ALTA ESTRENA IMATGE

Una batalla
que ja dura
quatre anys

A principis d’aquest 2017,
l’Ajuntament de Batea va
rebre el suport públic de la
major part dels grups par-
lamentaris en la reclama-
ció de la concertació de les
places de la residència per
a la gent gran. El desem-
bre de 2016 el consistori va
presentar un contenciós
administratiu contra la
Generalitat per l’incompli-
ment del conveni per la
concertació de 30 places
per a la residència, tot i el
mandat del Parlament que
obligava el govern a con-
certar les 30 noves places
per a la residència abans
de l’1 de setembre de l’any
passat. En aquell moment,
l’alcalde, Joaquim Palade-
lla, va explicar que hi
havia llista d’espera i que
les habitacions estaven
equipades i preparades
des de fa quatre anys. Per
aquest motiu reclamava
que els pressupostos d’a-
quest 2017 s’incorporés
una partida per poder
obrir la segona planta de
la residència amb les 30
noves places. La residèn-
cia de Batea va ser inaugu-
rada per la consellera
Neus Munté al gener del
2013. Però l’obertura de la
residència ja va ser motiu
de polèmica entre la Ge-
neralitat i l’Ajuntament, ja
que l’edifici portava cons-
truït des del primer se-
mestre del 2011. Al
desembre del 2012 es va
arribar a un acord perquè
la residència, de 60 places
i gestionada per Sagessa,
es pogués obrir amb un
primer concert públic de
30 places. Però a hores
d’ara aquestes places en-
cara no s’han concertat i la
paciència de l’alcalde s’ha
esgotat. C.B. 

A mitjans d’octubre la Genera-
litat anunciarà on van destina-
des les 233 places noves per a
gent gran, persones amb disca-
pacitat i persones amb malaltia
mental de les Terres de l’Ebre.
Una de les incògnites rau en si
hi haurà places per a la resi-
dència d’avis de Batea, actual-
ment amb 30. Aquest estiu,
l’alcalde de Batea, Joaquim Pa-
ladella, va mostrar el seu ma-
lestar amb la Generalitat i va
plantejar la possibilitat de dei-
xar Catalunya per formar part
d’Aragó. Un dels motius va ser
l’incompliment del Govern a
l’hora de concretar 30 noves
places. El secretari d’Afers So-
cials i Famílies, Francesc Igle-
sies, va indicar que Paladella
és conscient, com ja li va trans-
metre la consellera, que hi ha
altres poblacions com Tortosa o
Amposta amb llargues llistes
d’espera que tenen prioritat.
Des de 2010 que no es concer-
taven noves places, ara l’ator-
gament d’aquestes 233
representa un increment del
14% a Terres de l’Ebre i una in-
versió de més de 2,6 milions
d’euros. Iglesies ha explicat
que aquest nombre de places
inclouen tant places residen-
cials com d’atenció diürna i de
serveis ocupacionals amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat de
vida de la població i a la ve-
gada escurçar les llistes d’es-
pera.

Pla de xoc 
La Generalitat també ha pre-
parat un pla de xoc per atendre
infants i adolescents tutelats a
Terres de l’Ebre. Aquest pla in-
clou la creació d’un nou centre
residencial, que es suma als
dos que ja existien a la demar-
cació. El secretari d'Afers So-
cials i Famílies també va

explicar que un d'aquests
equipaments es dividirà en
dues unitats convivencials de 8

infants cadascuna. “Aquestes
actuacions responen a la im-

plementació d'un pla de xoc
per atendre millor els infants i
adolescents tutelats”, va expli-
car Iglesies. “Volem fer unitats
convivencials de màxim 10 o 12
infants amb habitacions indi-
viduals o dobles, amb vocació
d'integració comunitària”, va
detallar el secretari. 
A més, també s’han incorporat
3 nous professionals als equips
d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència. També a principis de
2018 la Generalitat té previst
obrir el primer Centre Resi-
dencial d’Educació Intensiva,
que acull adolescents tutelats
de 12 a 18 anys amb alteracions
de conducta. Una altra de les

novetats és que al 2018 hi
haurà 2 nous pisos assistits per
a joves de 18 a 21 anys.
Actualment el sistema de pro-
tecció de la Generalitat atén
prop de 300 infants i adoles-
cents a Terres de l’Ebre. D’a-
quests, dos terços viuen en
família extensa o acollidora,
mentre que la resta es troba en
centres residencials. 

El Govern no garanteix les noves places
RESIDÈNCIA BATEA

Recorden que Tortosa i Amposta tenen
llargues llistes d’espera i, per tant, prioritat

Míriam Gavaldà
BATEA

Iglesies a la delegació del Govern a l’Ebre. // FOTO: M. GAVALDÀ

A mitjans octubre s’anunciarà el destí de
les 233 noves places per a gent gran

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’OLI DE LA DOP Terra Alta ha estre-
nat nova imatge corporativa. Un oli ela-
borat a partir de la varietat d’empeltre. La
consellera d’Agricultura, Meritxell Serret,
va ser l’encarregada de presentar pública-
ment el nou logotip de la DOP, juntament
amb altres propostes de màrqueting. Se-
rret va destacar la importància d’aportar
un oli d’excel·lent qualitat i amb un relat
inigualable en un mercat cada vegada

més obert. El president de la DOP Terra
Alta, Josep Pere Colat, va explicar que la
junta rectora actual va creure convenient
dissenyar una nova imatge, més actual,
més fresca, visualment més identificativa
i adaptada a les noves necessitats tendèn-
cies de màrqueting. Colat va afirmar que
la prioritat és el mercat de proximitat tot i
que alguna empresa i cooperativa que
està guanyant premis a Europa. C.B.

S’ha de fer un nou
CRAE a Amposta que
se sumarà als dos ja
existents

Al 2018 hi haurà dos
nous pisos assistits
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RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

APLEC A MIRAVET
MIRAVET va acollir l’Aplec de la Gent
Gran de les Terres de l’Ebre. Una jornada
festiva que dona a conèixer tots els ser-
veis i polítiques relacionades amb la gent
gran que ofereix la Generalitat. La direc-
tora general de Famílies, Roser Galí, va
explicar que es tracta d’una combinació
de dos aspectes: el foment de la gent
gran activa i un tast de “l’Acadèmia dels
Sèniors”. L’aplec també és una oportuni-

tat per compartir experiències i per reco-
llir propostes i iniciatives que permetin
millorar la qualitat de vida i la protecció
de les persones grans. L’alcalde de Mira-
vet, Antoni Borrell, es va mostrar molt sa-
tisfet de que sigui la seva població la
primera on té lloc l’aplec a les Terres de
l’Ebre i va desitjar que el projecte tiri en-
davant. L’acte va acabar amb un vermut
popular.  M.G.

Noves places
d’aparcament a
la zona de
l’hospital
L’Ajuntament de Móra
d’Ebre ha ampliat les
zones d’aparcament gra-
tuït al nucli urbà amb
l’habilitació de 75 noves
places de pàrquing a l’a-
vinguda de la Generali-
tat. Aquesta nova zona
d’aparcament donarà
servei principalment als
usuaris de l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre,
atesa la proximitat del
centre sanitari al nou
pàrquing. 
Temporalment, les places
d’aparcament disponi-
bles a la zona s’han vist
reduïdes a causa d’unes
obres que es desenvolu-
pen a l’hospital morenc. 
Aquest nou pàrquing
gratuït es troba situat en
uns terrenys de titulari-
tat provada que han estat
cedits gratuïtament al
consistori pel seu propie-
tari per a aquesta finali-
tat. C.B.

Aquest passat mes de setembre
es va signar l’acta d’inici de les
obres de la zona fluvial que re-
cull dues actuacions que s’exe-
cutaran simultàniament: la
segona fase de l’estabilització
dels talussos del penya-segat
del castell de Móra d’Ebre i re-
cuperació de l’antiga sendera, i
la millora de l’accessibilitat del
passeig de l’Ebre entre l’embar-
cador i la plaça de braus. Les
dues accions són una continua-
ció de les ja realitzades durant
els anys 2010 i 2011. Les obres
estan cofinançades entre la Llei
de barris, una subvenció directa
de Governació per a l’estabilit-
zació dels talussos i part de re-
cursos propis de l’Ajuntament.
La gestió de l’obra, com ja va
succeir a la primera fase, anirà
a càrrec de l’INCASOL. .
Pel que respecta al passeig de
l’Ebre, l’àmbit d’intervenció
d’aquest projecte és el tram
comprés entre l’embarcador i la
plaça de braus, que correspon a
uns 240 metres lineals i una su-
perfície d’àmbit d’uns 7.000 me-
tres quadrats. Es preveu
millorar els accessos existents a
l’embarcador, a l’antiga sendera

i a la plaça de braus, seguint
l’esquema constructiu utilitzat
en el tram inicial del passeig de
l’Ebre. L’actuació perfilarà el te-
rrenys i adequarà els talussos
del nivell inferior de la riba amb
una renaturalització amb l’im-
plantació d’espècies vegetals de
ribera, permetent una consoli-
dació natural del talús i una mi-
llora de l’ecosistema entre la
llera i l’espai fluvial.

L’estabilització dels talussos del
castell morenc i la recuperació
de la sendera té un àmbit d’ac-
tuació d’uns 160 metres entre la
plaça existent a l’ombra del cas-
tell i el passeig de l’Ebre. Per tal
que la intervenció sigui lleugera,
es treballarà en una sendera que
no serà de secció constant, tot i
que es garantirà un pas lliure de
1,5 metres.     Durant tot el reco-
rregut hi haurà miradors-plaça

que permetran enriquir l’expe-
riència i esdevindran superfícies
de descans. En l’estabilització
dels     talussos s’aposta per la
consolidació dels murs de pedra
seca i de l’estabilització amb es-
pècies vegetals, a més d’opera-
cions mecàniques més puntuals.
El termini per la finalització de
les obres és fins a finals d’any. El
cost de l’obra és de 745.000 euros
IVA inclòs. 

Inicien les obres del passeig fluvial
MÓRA D’EBRE

Es millorarà l’accessibilitat del passeig i es realitzarà la
segona fase d’estabilització dels talussos del castell

Cinta Bonet 
MÓRA D’EBRE

El passeig fluvial de Móra d’Ebre, en una imatge d’arxiu. // FOTO: ARXIU.

Ja s’ha signat l’acta d’inici de les obres que es preveu
que estiguin enllestides a finals d’aquest any 2017
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

PENÍSCOLA CARDIOPROTEGIDA
LA POLICIA de Peníscola compta amb
dos desfibril·ladors finançats per la Di-
putació Provincial de Castelló per a l’ús
dels agents en cas d’haver d’assistir a
persones que patisquen una aturada
cardíaca, desfibril·ladors que estan ja in-
tegrats com a dotació en els vehicles po-
licials. L’intendent en cap de la Policia
Local, Antonio Morejón, ha manifestat
que aquesta dotació és “importantís-

sima, perquè no s’ha d’obviar que els
policies locals són, en la majoria dels
casos, els primers a arribar a l’auxili de
les persones i és de vital importància
poder iniciar les maniobres de reanima-
ció cardiopulmonar en la major brevetat
possible.
El 80% del cos ja ha realitzat el corres-
ponent curs de formació que els capa-
cita per a l’ús dels desfibril·ladors. A.P.

La Guàrdia Civil i els Mossos
d'Esquadra van detenir el pas-
sat 22 de setembre a Vinaròs un
home de 24 anys presumpta-
ment relacionat amb els atemp-
tats de Barcelona i Cambrils,
que van causar 16 morts i més
de 100 ferits. Es tracta d'un
home d'origen marroquí i resi-
dent a l'Estat. Segons fonts de la
lluita antiterrorista, el detingut
mantenia una estreta relació
amb diversos dels terroristes
que van participar en els atacs,
especialment amb Abdelbaki Es
Satty, l'imam de Ripoll i cervell
dels atemptats, segons la Guàr-
dia Civil. A més, els hauria faci-
litat la seva documentació per
comprar substàncies per elabo-
rar els 100 quilos explosius i els
hauria posat mitjans per al seu
transport. 
La investigació de la Guàrdia
Civil es manté oberta i intenta
reconstruir l'activitat logística
de la cèl·lula durant les setma-
nes prèvies als atemptats. Se-
gons el cos armat, després de

l'explosió d'Alcanar els agents
van recopilar informació per
determinar les persones que
haurien participat en la seva
adquisició o hi haurien col·la-
borat.
Els agents també intenten esta-
blir en la reconstrucció de les
vinculacions dels membres que
configuraven la cèl·lula, la ma-

joria dels quals estan morts, a
nivell estatal i internacional per
identificar tots els individus
que van ajudar a preparar els
atacs.
Dos dels membres que van pre-
parar els atemptats es troben
empresonats, mentre que la
resta van morir durant l'explo-
sió de la casa d'Alcanar i a mans

els Mossos durant les hores i els
dies posteriors als atemptats.
Els detinguts són Driss Oukabir
i Mohamed Houli Chemalal, a
qui l'Audiència Nacional ja ha
denegat en més d'una ocasió la
seva posada en llibertat provi-
sional pels indicis sòlids que
apunten a la seva participació
en els atemptats. 

Detinguda la pota valenciana
dels atemptats a Catalunya
El detingut mantenia una estreta relació

amb l’imam de Ripoll, cervell dels atacs
L’individu hauria facilitat documentació per

la compra de productes per fer els explosius

Accident
mortal a
l’antiga N-340

Una jove de 17 anys i resident
a Vinaròs va morir després de
ser atropellada per un vehicle
quan esperava a la parada
d'autobús de l'avinguda Ma-
gallanes a l'antiga N-340 al
seu pas per Benicarló.
Els fets van ocórrer el passat
dijous 14 de setembre a la nit
quan la xica, que anava acom-
panyada per una amiga de
Benicarló de 20 anys, espe-
rava l'autobús per tornar a
casa. Els serveis mèdics van
traslladar les noies a l'Hospi-
tal de Vinaròs on la jove de 17
anys va morir. La seua amiga
va ser traslladada posterior-
ment a l'Hospital General de
Castelló.
El conductor, un veí de Vina-
ròs de 37 anys i nacionalitat
georgiana està imputat per un
delicte d’homicidi amb im-
prudència greu i conduir sota
els efectes de les drogues.
L'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles, va expressar les
seues condolences a la família
de les dos joves.  A.P.

VINARÒS

C.B. / A.P. / ACN
VINARÒS

Moment de la detenció a Vinaròs. / FOTO: ACN.

BENICARLÓ
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Des de finals de setembre que
ja  s'ha començat a executar el
projecte del Museu d'Art Urbà,
una de les propostes que van
resultar escollides en els pres-
supostos participatius de l'any
2017. A més de decorar inicial-
ment dos murades, la iniciativa
també inclou l'elaboració d'un
catàleg de façanes de la ciutat
que puguen ser embellides.
El projecte, gestionat des del De-
partament de Cultura, inclou la
decoració de la murada de la pista
esportiva del passeig Marítim i de

la façana de l'edifici contigu al Pa-
rador de Turisme de Benicarló.
La primera actuació va a càrrec
del benicarlando Óscar Forner,
més conegut com a Move, que ha
projectat un dibuix inspirat en la
ciutat de Benicarló. L'artista gràfic
compta amb més de 25 anys d'ex-
periència en el món del grafiti.
D'altra banda, Hosh, un artista
que ha participat en interven-
cions d'espais urbans en països
com Estats Units, Alemanya o
França, és l'encarregat de donar
vida a la façana de l'edifici con-
tigu al Parador de Turisme.
El projecte del Museu d'Art
Urbà, que compta amb un
pressupost de 10.000 euros,

també inclou l'elaboració, per
part del Departament d'Urba-
nisme, d'un catàleg de possi-
bles façanes de la ciutat que
siguen susceptibles de ser de-
corades. A més, totes aquelles
persones que creguen tindre
una paret per ser pintada
poden adreçar-se al Mucbe per
tal de registrar-la.
El regidor de Cultura, Josep
Barberà, s'ha mostrat satisfet
per l'inici dels treballs i ha des-
tacat que “gràcies als pressu-
postos participatius hem pogut
fer realitat aquesta iniciativa
que ja havíem plantejat alguna
vegada en el Consell Municipal
de Cultura”. 

Albert Pascual
BENICARLÓ

Un Museu d'Art Urbà per embellir la ciutat

El vicepresident de la Diputació
de Castelló i Diputat de Cultura,
Vicent Sales, acompanyat per l'al-
calde Enric Pla i diversos regidors
de l'Ajuntament, van visitar el
passat 15 de setembre les excava-
cions del poblat iber del Puig de
la Misericòrdia de Vinaròs.
L'objectiu, ha indicat Pla, ha estat
conéixer de primera mà els treballs
que s'estan realitzant en la cam-
panya arqueològica extraordinària
que va arrencar aquest mes de se-
tembre i que finalitzarà previsible-
ment a principis de novembre.
Aquesta campanya s'emmarca
dins el conveni de col·laboració
que l'Ajuntament té amb la Dipu-
tació de Castelló. Arturo Oliver,
cap del servei d'arqueologia pro-
vincial, ha explicat que des de la

Diputació s'ha contractat una em-
presa, per tal de retirar estructu-
res del segle II aC ja excavades i
documentades en anys anteriors,
"perquè l'estiu vinent es puga co-
mençar a treballar sobre nivells
d'ocupació més antics".
A més, en aquests mesos també
s'eliminarà un farciment de
pedra i terra, es netejarà el jaci-
ment de pedres i es retiraran al-
gunes restes de la paret de
l'antic mirador, ha afegit Oliver.
Per a la realització d'aquests tre-
balls es compta amb un pressu-
post de 35.000 euros.
El diputat de Cultura, Vicent
Sales, ha indicat que "a més de
posar en valor el jaciment des
del punt de vista de la divulgació
científica, també es busca que
aquest jaciment siga un recurs
turístic de primera magnitud
dins el projecte Castelló Ar-
queològic". Sales ha indicat que

pròximament, quan s'acaben els
treballs en curs, es realitzarà un
concurs per licitació per a
col·locar també una plataforma
des de la qual els visitants po-
dran veure millor el jaciment.
Aquestes millores se sumaran a
altres realitzades a la zona en els
últims mesos, com els nous pa-
nells informatius i senyals.
L'alcalde Enric Pla ha agraït la
col·laboració de la Diputació
amb l'Ajuntament i ha coincidit
amb el regidor de Cultura, i
amb el de Medi Ambient, en
què aquest és un important re-
curs cultural en un espai natu-
ral únic que ha de donar-se a
conéixer. Albella ha conclòs que
"la cultura és també un potent
dinamitzador econòmic per al
municipi, a l'atraure un major
nombre de visitants interessats,
cada vegada més, en conéixer
millor el nostre patrimoni". 

Campanya arqueològica extraordinària
Autoritats provincials van visitar les excavacions del

poblat iber del Puig de la Misericòrdia
S’han retirat restes del segle II aC per continuar

treballant sobre nivells d’ocupació més antics

POBLAT IBER DE VINARÒS

Poblat iber del Puig de la Misericòrdia. / Foto: AJ. VINARÒS.

Albert Pascual
VINARÒS

Murada decorada. / Foto: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.
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QUAN LA RIBERA NO TENIA AMO

UNA EXPOSICIÓ recorda l’experiència
col·lectivista de fa 80 anys a Amposta, al
Delta i a la comarca del Montsià a partir
de 25 fotografies de l’arxiu de la nissaga
dels Pérez de Rozas. La mostra explica per
què Amposta va esdevenir, durant la Gue-
rra Civil, la capital anarquista del territori.
L’exposició ‘1937. Quan la Ribera no tenia
amo. Crònica de la Col·lectivitat General

d’Amposta’ va inaugurar-se el 15 de se-
tembre al Museu de les Terres de l’Ebre, i
es pot veure fins el proper 12 de novem-
bre. Es tracta del primer projecte ebrenc
de l’Observatori de la Vida Quotidiana,
que es va gestar a partir de la troballa
d’un reportatge fotogràfic quan prepara-
ven una exposició a Barcelona sobre el
fons de la nissaga Pérez de Rozas. G.M. 

110 anys de l’última gran riuada
EXPOSICIONS

Algunes imatges van ser publicades a tot Catalunya i 
suposen l’inici del fotoperiodisme a les Terres de l’Ebre

Una exposició de fotografies de Mestre i Noè mostra
imatges inèdites de la gran avinguda del riu del 1907 

El carrer de la Rosa inundat per
l’aigua de l’Ebre, i la gent per-
xant amb barques. Una imatge
antiga de Tortosa que podria
evocar la ciutat de Venècia, si no
fos perquè la fotografia corres-
pon a la gran riuada del 1907. És
una de les imatges que encara
es pot veure a la biblioteca Mar-
cel·lí Domingo de Tortosa, i que
forma part d’una exposició per
commemorar els 110 anys de la
riuada, que es commemoren
aquest mes d’octubre. La mos-
tra recull 17 fotografies de l’ar-
xiu de Francesc Mestre i Noè. 
L’encarregada de seleccionar i
contextualitzar les imatges ha
estat Núria Menasanch, biò-
grafa i besnéta política de Mes-
tre i Noè. La majoria de les
fotografies no s’havien vist fins
ara. La seua intenció ha estat fer
un relat il·lustrat de com va ser
la riuada entre els dies 20 i 23
d’octubre de 1907. 
La riuada de fa 110 anys, que va
deixar 29 víctimes mortals, es
considera la segona més greu
que ha patit Tortosa després de
la gran riuada de 1787. L’arxiu
de Mestre i Noè també incloïa
fotografies en què fins i tot apa-
reixien els morts provocats per
la pujada de les aigües, però
que no s’han inclòs a l’exposi-
ció. I és que la sensibilitat del
públic ha canviat molt i Mena-
sanch considera que ara ja no és
necessari mostrar-les, més d’un
segle després de la tragèdia. Les
imatges de Mestre i Noè, publi-
cades també a la revista Il·lus-
tració Catalana, suposen el
naixement del fotoperiodisme a
les Terres de l’Ebre. A més, van
servir per aconseguir ajuts eco-
nòmics de la Diputació de Bar-
celona per a la reconstrucció,
encara uns anys abans de la cre-
ació de la Mancomunitat.
A part de les imatges del carrer

de la Rosa inundat, a l’exposició
també es pot veure l’afectació
de la riuada en llocs tan emble-
màtics com el mercat municipal
o el Portal del Romeu. En una
de les imatges, captada per una
altra persona, es pot veure Mes-
tre i Noè al balcó de la seua casa
del carrer de la Rosa, seguint
l’evolució de les aigües.

Tres dies amb l’aigua al coll
La gran avinguda del riu va sor-
prendre les Terres de l'Ebre ara
fa 110 anys, sobretot els dies 21,
22 i 23 d'octubre de 1907. Els fets
de la riuada van esgarrifar la so-
cietat de l'època i van marcar
durant dècades la memòria
col·lectiva dels ebrencs. Després
d'uns dies d'intenses pluges, les
primeres notícies de la impor-
tància de la riuada, per la cres-
cuda i desbordament dels rius
Segre i Cinca, van arribar a Tor-
tosa a les cinc de la tarda del 21
d'octubre. L'alcaldia havia
rebut un telegrama d'alarma
des de Móra d'Ebre, ja que  en
el tram inferior de l'Ebre hi
havia una xarxa d’avisos que
funcionava des del 1888, amb
estacions de mesura a Mequi-
nensa, Móra i Tortosa. Final-
ment, el riu va començar a saltar
pel carrer de la Barana, a l'ac-
tual avinguda Felip Pedrell, i al
principi semblava tan inofensiu
que els xiquets es banyaven els
peus. Però més tard la riuada va
ser tràgica. A més, les pluges no
cessaven i també van baixar els
barrancs. Molts veïns van aban-
donar les cases, sobretot als ca-
rrers del Pont, Sant Roc i a la
plaça Nova, l’actual carrer
Bisbe Aznar. Pel marge dret, el
riu arribava fins al carrer Major
de Roquetes, mentre que pel
marge esquerre ho feia més
amunt de l'església de Sant Blai,
a l'entrada del carrer del Garro-
fer. Al centre de la ciutat, l'Ebre
pujava pel carrer de la Rosa on
vivia el mateix Francesc Mestre
i Noè, fins a la plaça de la Cinta.

Gustau Moreno
TORTOSA

Una ciutat superada per la força de l’aigua

Molts edificis de Tortosa van
quedar inundats per la riuada
de 1907, com ara l'església del
Roser, que en aquella època
encara era a l'altra banda del
riu. De fet, a l’antiga església
del Roser, enderrocada uns
anys després per fer l’accés al
pont de l’Estat, l'aigua va asso-
lir els cinc metres d’altura. L'E-
bre també va entrar dins del
mercat, i els venedors van
haver de traslladar les parades

a les zones més altes del carrer
Sant Blai i al carrer de l'Esta-
ció, l'actual carrer Cervantes.
El mateix claustre de la cate-
dral va acollir molts refugiats,
i un altre cronista de la ciutat,
Ramon Vergés Paulí, va expli-
car que van haver de passar
una barca per dins de la cate-
dral per atendre una falsa
alarma a Remolins, ja que pel
carrer Croera el riu baixava
amb tanta fúria que el llagut

no podia avançar, ni amb rems
ni amb cordes. Durant tota la
riuada, a l'altar major de la ca-
tedral s'exposava la relíquia de
la Verge de la Cinta, i es feien
prerrogatives públiques per
demanar “la protecció del cel”.
Durant les tres nits de la inun-
dació, a la remor espantosa de
l'Ebre crescut van sumar-se els
crits i el so de xiulets, corns,
campanes i  també trets d’esco-
peta per demanar auxili. 

Barques avançant pel carrer de la Rosa inundat, per socórrer els veïns atrapats a les cases. // FOTO: ARXIU MESTRE I NOÈ.



cop d’ull Octubre  2017 // 27

CULTURA 

De la primera riuada 
mediàtica a la crescuda de
l’Ebre durant la guerra
Molts dels detalls i les anècdo-
tes de la riuada del 1907 han
arribat als nostres dies per les
ressenyes de cronistes com Ver-
gés Paulí, però també gràcies a
la premsa diària. La del 1907 va
ser la primera gran riuada me-
diàtica, ja que la premsa local
encara era molt incipient du-
rant l'anterior crescuda de l'E-
bre, el 1866. Curiosament, la
riuada del 1866 també va afectar
Tortosa del 20 al  22 d'octubre,
en unes dates molt semblants a
la riuada del 1907. 
Fins al moment de l’exposició
de les imatges de Mestre i Noè,
una de les fotografies més cone-
gudes de la riuada del 1907 a
Tortosa és la que mostra el ca-
rrer de la Rosa com si fos un ca-
rrer de Venècia, amb l'aigua de
paret a paret i embarcacions en
lloc de carros. La fotografia va
ser presa per Ramon Borrell,
qui també va documentar grà-
ficament altres riuades, com la
de l'octubre de 1937, en plena
Guerra Civil. 
En aquest sentit, el 27 d'octubre
de 1937 va produir-se una de les
últimes grans riuades a l'Ebre,
un desastre encara més greu
perquè el país es trobava de ple
patint els efectes de la Guerra
Civil espanyola. Segons Ramon
Miravall, primer el riu va co-
mençar a sortir per la fàbrica
dels Francesos i va recuperar
l'antic pas entre Ferreries i Ro-
quetes, tot tallant carreteres i la
via del tren. La gent fugia de la
ciutat i de les hortes, mentre els
comerciants intentaven salvar
els seus productes. Hi havia un
fort tràfec de vehicles, tot i que
la major part de la gent ja havia
fugit abans pel terror polític o
els bombardejos. De fet, a la nit
no es podien obrir els llums per
precaució contra els atacs aeris,
i per tant tampoc es podia uti-
litzar la sirena d'alarma mentre
l'aigua continuava inundant els
carrers. Les poblacions del lito-

ral van enviar barques a Tortosa
per ajudar a salvar la gent aï-
llada a les cases de camp, i els
bombers van instal·lar ponts de
cordes des de Ferreries al barri
de Sant Jaume, de balcó a balcó,
per efectuar accions de salva-
ment. La crescuda va ser tan rà-
pida que totes les precaucions
van ser inútils. 
El punt més catastròfic del des-
bordament, però, va arribar el
29 d'octubre, pujant el riu fins
als 10,82 metres. L'alcalde de
Tortosa, Josep Rodríguez, va tro-
bar-se amb molts problemes
per sócorrer i abastar la pobla-
ció. Es van perdre les collites de
tardor i els arrrossars (on encara
no havia acabat la collita) també
van desaparèixer sota l'aigua,
així com molts estocs familiars
de queviures. La riuada del 37
va afectar la circulació per totes
les carreteres i també el ferroca-
rril, fins i tot el Carrilet entre
Tortosa i la Cava, segons re-
corda Josep Subirats Piñana. A
la plaça d'Alfons XII, en aquell
moment plaça de la República,
va instal·lar-se un mercat provi-
sional. A més, no paraven d'a-
rribar a l'estació milers de
passatgers que no podien con-
tinuar el seu viatge. Tant els
viatgers com els veïns de Tor-
tosa demanaven menjar deses-
peradament. Durant uns dies,
Joan Benet va fer d'alcalde acci-
dental, enviant un telegrama
demanant auxili als consellers
de Proveïments i al d'Agricul-
tura, així com al president Lluís
Companys. Finalment, els ali-
mens no van arribar de la Ge-
neralitat, sinó de Vinaròs, que va
quedar-se sense menjar pa per
poder abastir Tortosa. La inun-
dació va durar fins el 5 de no-
vembre, i després encara va
vindre la batalla contra els fangs
putrefactes. Però no va haver-hi
gaire temps per a la reconstruc-
ció, ja que l'ofensiva franquista
sobre l’Ebre era imminent. 

Una franja més fosca mostra on van arribar les aigües al mercat.Una franja més fosca mostra on van arribar les aigües al mercat. // FOTOS: ARXIU MESTRE I NOÈ.

La riuada pujant pel carrer de la Rosa, fins al a plaça de la Cinta.                     
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El Parador de Turisme de Beni-
carló va acollir l'acte de lliura-
ment dels Premis Literaris
Ciutat de Benicarló 2017 amb la
presència de les principals auto-
ritats del país que van assistir a
la presentació de les quatre
obres guanyadores, entre ells el
president de la Generalitat,
Ximo Puig,  i el president de les
Corts Valencianes, Enric Morera.
En total es van presentar 67
obres originals de set països di-

ferents d'Europa i l'Amèrica Lla-
tina.  Martí Domínguez, guanya-
dor del Premi de Divulgació
científica amb l'obra “Veus de
ciència”, va destacar que “la
ciència ha de ser un comple-
ment del nostre coneixement
general”, recuperant el concepte
llatí del mot. ￼ Josep Santesma-
ses, autor del dietari “Els paisat-
ges trobats”, Premi de Literatura
Memorialística, va definir la
seua obra com “una necessitat
diària de mirar el meu entorn i
de prendre perspectiva per com-
parar-la amb altres paisatges”.
Per la seua part, el cuiner vina-

rossenc Juan José Roda, guanya-
dor del Premi de Literatura Gas-
tronòmica per “La cuina de la
gent de la mar”, va aprofitar la
seua intervenció per a fer un
“reconeixement a tota la gent
que viu de la mar i que també ha
perdut la vida en ela”. Final-
ment, els guanyadors de la
quarta edició del Premi Interna-
cional d'Àlbum Infantil Il·lustrat,
Juan Hernaz i Fátima Fernández,
van descriure la seua obra des
de “la necessitat d'emocionar els
lectors, de crear una eina per fer-
los reflexionar i que, a la fi, ens
ajude a comunicar-nos”. 

Albert Pascual
BENICARLÓ

Benicarló, cruïlla literària
El president de la Generalitat va assistir al lliurament

dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló 2017
En aquesta edició s’havien presentat 67 obres de set

països. Només quatre van ser els guanyadors

Acte de lliurament dels premis. / Foto: A.P.

RAMON VERGÉS PAULÍ
(Tortosa, 1874 – Illa de Mar,
1938) fou un escriptor i perio-
dista tortosí. Va ser el funda-
dor del setmanari La
Libertad (1908), que dirigí
durant cinc anys. Vergés
Paulí, no obstant, és més co-
negut per ser l'autor de dife-
rents volums titulats
‘Espurnes de la Llar’, un
compendi de sis volums d'-
històries, costuns  i tradicions
tortosines, de singular valor
per a la historiografia local.
Amb un estil desenfadat, au-
todidacta, humorístic i nou-
centista que de seguida
enganxa al lector. De les mol-
tes anècdotes que narra l'es-
criptor, n'hi ha una que,
continguda al primer volum
de les ‘Espurnes’, descriu
com va arribar el ferrocarril
per primera vegada a Tortosa.
Abans de l'arribada del fe-
rrocarril, la comunicació
entre les poblacions era molt
deficient i els camins estaven
en molt mal estat; aquesta si-
tuació començà a revertir-se

en inaugurar-se la línia de fe-
rrocarril de Barcelona a Tor-
tosa el 8 de maig de 1867.
Vergés ens conta com el pri-
mer tren arribar a les onze de
la nit, en retard, ja que el
comboi de catorze cotxes i
amb cent passatgers a bord
va descarrilar al Mas de la
Missa, afortunadament sense
morts ni ferits. En destaca,
com a curiositat, uns versos
que ell extreu del diari de l'è-
poca La voz del Progreso, que
relaciona la situació política
amb l'arribada del tren.
Citem:

“Brindo pera que'ls partits,
que mos tenen dividits,
que hi ha á Tortosa en lo dia,
dema estiguen tan units
com los FERROS DE LA VIA.

Borrem dels rencors la llista
y més pronte que la vista
ENFRENEM males passions
com ENFRENA'L 
MAQUINISTA
LOS TRENS prop 
les ESTACIONS. (...)” 

DAVID JIMÉNEZ
TÈCNIC DE TURISME

L’arribada del 
ferrocarril a Tortosa,
vista per Vergés Paulí



cop d’ull Octubre  2017 // 29

A
A G E N D A

US RECOMANEM
IX FIRA D’ARTESANIA DE LA

FUSTA I MOBLE DE LA SÉNIA
21 I 22 D’OCTUBRE

Un cap de setmana d’activitats diverses amb el treball de la
fusta com a eix central, amb demostracions artesanals d’ofi-
cis, conferències, recreacions històriques, tallers infantils, ex-
posicions i activitats musicals arreu de la vila.

Fires i festes

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

Benicarló
'Arrels'
Fins al 29 d’octubre
Lloc: Mucbe

La Galera
'Terre et mer, fragments et
traces'
Fins al 29 d’octubre
Lloc: Centre d’Interpretació de la
Terrissa

La Ràpita
'Visió interior'
Fins al 29 d’octubre
Lloc: Museu de la Mar de l’Ebre

Tortosa
'Dècades perdudes'
Fins al 29 d’octubre
Lloc: Museu de l’Ebre

Amposta
'1937. Quan la ribera no
tenia amo'
Fins al 12 de novembre
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre

Benicarló
'Faixa Roja, Faixa Blava'
Fins al 12 de novembre
Lloc: Mucbe

Amposta

Amposta Comedy: Eva Cabezas
Monòleg
Divendres 20 d’octubre - 22h - El Casal
Preu entrada: 10 euros

Entorn

Alcanar
Tyrika, festival
iber d’Alcanar

Espectacle

ExposicionsEspectacle

Ulldecona
Hi ha res més avorrit que ser
una pricesa rosa?
Dissabte 7 d’octubre a les 18 h
Teatre Orfeó Montsià

Festival per apropar d’una ma-
nera lúdica i festiva el món dels
ibers a la nostra societat, conver-
tint-se en el festival iber de refe-
rència a Catalunya. Hi haurà
exposicions, tallers, animacions,
artesania i el tradicional mercat,
però també diversos espectacles
que permetran entendre com vi-
vien els nostres avantpassats.

Nucli antic i Moleta del Remei

14 i 15 d’octubre

Amposta
FesticAM, Festival
Internacional de Teatre i Circ
d'Amposta
Del 12 al 14 d’octubre
Diversos llocs
Més info:
www.amposta.cat

La Ràpita
XXVI Jornades
Gastronòmiques del Polp
i l'Arròs
Fins al 12 d’octubre
Lloc: Restaurants col·laboradors
Més info:
www.larapita.cat

Tortosa
Festival ‘A Cel Obert’
Del 6 al 8 d’octubre
Lloc: Patis del Nucli Antic

Festival que se situa en patis d’edi-
ficis amb un alt valor patrimonial,
convertint-los en escenaris de cre-
acions artístiques efímeres exclusi-
ves per a l’ocasió, i amb la temàtica
d’enguany la perspectiva.

Tortosa
Albino Tena en concert
Dissabte 7 d’octubre
Hora: 22 h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Guitarrista, cantant i compositor, la
trajectòria artística d’Albino Tena
l’ha portat a gaudir d’estils musi-
cals molt diferents: rock, pop, mú-
sica clàssica, música tradicional...

Miravet
Portes obertes al Castell de
Miravet
7 i 8 d’octubre

En el marc de les Jornades Euro-
pees del Patrimoni a Catalunya, cap
de setmana de portes obertes al
Castell de Miravet per conèixer
aquesta fortalesa amb una història
i unes vistes impressionants. 

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

Arts Música
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LA XALLENGER BTT JA TÉ GUANYADOR
EL PERELLÓ va ser l’escenari de la da-
rrera prova de la Xallenger BTT a les Te-
rres de l’Ebre d’aquest any amb la
segona Emburgada Race. Va guanyar el
circuit llarg Pau Romero, que completava
el recorregut en 1:51:54 i la primera fè-
mina a parar el cronòmetre en 2:26:52 va
ser Arantxa Salvadó. Amb els resultats
tancats, el campió de la xallenger

ebrenca és el representant del Megabici
Revista Olivé, Pau Marzà amb 5080
punts. La mateixa Arantxa Salvadó va
guanyar amb 8280 la categoria femenina
on van participar deu esportistes.
Per equips, el guanyador és el Mega
Bici- Revista Olivé seguit del OR Bikes
Team i tercer el Fàbregues-CC Cata-
lunya Sud. A.P.

MOTOS AQÜÀTIQUES

El passat dissabte dia 23 de se-
tembre va tenir lloc a l’Ampolla
la darrera regata del Campio-
nat de Catalunya de motos
aquàtiques 2017.
Amb aquesta cursa s’ha arribat
a tretze anys consecutius de re-
gates a l’Ampolla i s’ha tancat
una temporada d’èxit en la
qual, per segon any consecutiu,
s’han disputat un total de set
curses puntuables. Això supera
qualsevol altre campionat auto-
nòmic o estatal i es situa amb
comparació amb els campionats
d’Espanya de primers dels anys
1990, quan també tenia sis o set
curses per temporada. Actual-
ment, el Campionat d’Espanya
té tres regates.
La regata de l’Ampolla es va
desenvolupar sobre pronòstic.
Tot i que el dia es va aixecar nu-
volós, es va complir el pronòstic
de bon temps, sol i mar en
calma, la qual cosa va permetre
que també es complissin els pro-
nòstics pel que fa als resultats.
A la categoria GP3 el títol estava
decidit en favor del gironí
Roger Pujol així que va fer una
regata conservadora, que li va
permetre acabar tercer, just da-
rrera de Jordi Tomás i del júnior

Joan Sevil, que va protagonitzar
unes mànegues espectaculars
remuntant des de la meitat del
grup fins al cap de cursa. Pujol
és el nou Campió de Catalunya
però el nou subcampió és Denis
Munnikhuis, que va aconseguir
en aquesta ocasió superar a
Alex Muñoz i sumar un punt
més que ell –només un- a la
classificació general.

El títol a la categoria F4 va ser per
a  Jordi Pratginestós, que va
guanyar després de passar pri-
mer per la línia de meta a les
dues primeres mànegues i fer
segon a la tercera. Un altre pilot
que tenia opció al podi final era
Jordi González, que va fer bons
els pronòstics i va quedar segon,
guanyant fins i tot la tercera mà-
nega, mentre que el tercer en dis-

còrdia, Genis Vilalta, es va veure
relegat a la novena posició per
culpa d’una topada que va deixar
malmesa la seva moto. També en
aquest cas la puntuació ofereix
una particularitat doncs a pesar
de no puntuar gaire a l’Ampolla
Vilalta va conservar la segona po-
sició a la classificació general del
campionat, amb dos punts per
davant de González.  

Roger Pujol, campió de
Catalunya de motonàutica
Albert Pascual
L’AMPOLLA

Sortida de la prova. // FOTO: FEDERACIÓ CATALÀ DE MOTONÀUTICA.

El grup de Xou Juvenil del
Club Patí l'Aldea va parti-
cipar al Catalunya Stars,
la primera edició d'un in-
novador espectacle de pa-
tinatge artístic. Al pavelló
de Fontajau de Girona
van donar-se cita els mi-
llors patinadors del país
davant de més de 3000 es-
pectadors que omplien
les graderies.
Entre els participants, pre-
sència ebrenca amb el
Club Patí l'Aldea que va
competir amb l'equip blau
i va acabar aconseguint
una meritòria tercera posi-
ció amb 307,2 punts.
De fet les puntuacions van
ser molt igualades i la di-
ferència entre el segon i
primer classificat, els
equips roig i groc va ser
de poques dècimes.
Va destacar la presència
d'una seixantena de pati-
nadors que han passat pel
podi dels últims World Ro-
ller Games celebrats a la
ciutat xinesa de Nanjing,
els integrants del xou gran
del Club Patí Olot, i Club
Patí Girona, campió i sub-
campió respectivament, i
també les del Patí Maça-
net, campiones en xou
petit, a més de Mònica Gi-
meno, subcampiona en ca-
tegoria lliure femení
sènior. A.P.

El Patí Aldea,
tercer al
Catalunya Stars
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Aquest mes de setembre ha
començat la segona edició de
la Lliga Comarcal de Pàdel,
una competició que agrupa a
tretze clubs de les Terres de
l’Ebre i el Baix Maestrat que
formen un total de 22 equips
repartits en dos categories.
Una lliga que, segons els
seus organitzadors, concen-
tra el bo i millor de clubs i
jugadors amateurs de pàdel
de les nostres comarques. 
Així les coses, amb molta
responsabilitat, ganes i
compromís per part dels
clubs implicats, el dia 9 de
setembre va iniciar-se la
competició.
Durant les dos primeres jor-
nades del campionat, ja hi ha
clubs que apunten maneres
de cara a aconseguir el títol.
A la lliga nord l’equip A del
Club Tennis Tortosa va pri-
mer amb 16 punts, però el
segueixen de prop JesusS-
port i Centre Esportiu Am-
posta amb 12 punts. Els
tortosins van guanyar amb
claredat les dos primeres
jornades a l’Ampolla Pàdel i
el Club Johnny Montañés.

Pel que fa a la lliga Sud, el
gran dominador està sent
l’Indoor Vinaròs que amb 14
punts lidera la Lliga. En
aquesta conferència el Club
Tennis Vinaròs se situa
segon a cinc punts de distàn-
cia, i més despenjat queda
l’Indoor Benicarló i el Bahia
Mar d’Alcanar amb 5 i 4
punts respectivament.
També hi ha emoció a la se-
gona categoria on a la lliga
Nord domina el club de
pàdel La Plana de Santa
Bàrbara amb 14 punts, però
seguit a un punt pel B del
JesusSport i  l’IAmPàdel B,
tercer amb 11 punts.
En canvi, a la segona catego-
ria sud, el Club Tennis Vina-
ròs amb 13 punts domina
una competició on també
juga amb força l’Indoor Be-
nicarló que és segon amb 8
punts però amb només un
partit jugat. 
Durant el mes d’octubre es
jugaran dos jornades més
d’aquesta Lliga Comarcal de
Pàdel amb derbis interes-
sants com el que disputaran
l’Indoor Vinaròs amb el Be-
nicarló el dia 7 d’octubre, o
l’IAmPadel contra el CT Tor-
tosa el cap de setmana del
21 i 22 d’octubre.

Albert Pascual
SANT CARLES DE LA RÀPITA

En marxa la Lliga Comarcal de Pàdel

Èxit del rem ebrenc al Campio-
nat del Món celebrat a Sarasota,
als Estats Units. El remer tortosí
Xavi Vela va guanyar la medalla
de bronze a la final del dos
sense timoner lleuger junta-
ment amb el seu company de
bot, Willian Giaretton represen-
tant al Brasil.
Irlanda va complir amb els ob-
jectius i va acabar penjant-se
l'or després de guanyar la re-
gata en un temps de 6:32. Els ir-
landesos van prendre la
iniciativa des del primer mo-
ment i van deixar la batalla per
la plata als bots de la Gran Bre-
tanya, Itàlia i el Brasil.
Xavi i Willian van passar en se-
gona posició pels 1.500 metres
però van acabar sent avançats

pels italians que van entrar en
segona posició amb 6:34, i un
segon després l'embarcació
amb el tortosí.
També van fer un gran paper les
xiques del dos sense on l'Am-
postina Aina Cid juntament
amb Anna Boada feien una cin-
quena posició i d'aquesta ma-
nera milloren el resultat dels
Jocs Olímpics de Rio.
El bot de la selecció espanyola
va fer un temps de 7:16 en una
regata que va guanyar Nova Ze-
landa en un temps de 7 minuts
exactes, seguits per les norda-
mericanes i tercera el bot de Di-
namarca.
Els representants del Club Rem
Tortosa, Àlex Sigurbjörnsson i
Pau Vela van acabar en tercera
posició a la final B del dos sense
timoner, i en novena posició en
la classificació general de la
seua categoria.

Bronze per a Xavi Vela al Mundial
El tortosí aconsegueix la tercera posició a la final del

2 sense timoner lleuger amb el bot brasiler
Aina Cid i Anna Boada milloren el resultat de Rio

arribant cinquenes a la final A del dos sense timoner

REM

Willian Giaretton i Xavi Vela (centre) amb la medalla de bronze. / Foto: CEDIDA.

Albert Pascual
TORTOSA

Dissabte 7 d’octubre
II Mitja Marató & 15K de
Trail Nocturn i I Marató
42K Serra d’Irta. Peníscola

Diumenge 8 d’octubre
33ena Pujada Ciclista a
Cardó. Rasquera

Diumenge 8 d’octubre
10a Cursa per muntanya
d’Ulldecona

Diumenge 15 d’octubre
10 km ATE Tortosa

Diumenge 22 d’octubre
8a Cursa Camí de Sirga.
Móra d’Ebre

Diumenge 22 d’octubre
Biocaiac al riu Ebre:
Garcia-Móra d’Ebre, Illa
de Subarrec

Dissabte 28 d’octubre
Ultra Duatló de la
Tinença. El Boixar

Diumenge 29 d’octubre
III Run & Bike Basiliscus
a l’ermita de Sant Gregori
de Benicarló

AGENDA
ESPORTIVA

Preparats per a jugar. / Foto: LLIGA COMARCAL DE PÀDEL.
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Mc. Descanso

Mc. Descanso ja té 
presència a Tortosa
L’empresa especialitzada en la
cura del teu descans

Mc. Descanso és una empresa especialit-
zada en la fabricació i comercialització de
productes del món del descans. Mc. Des-
canso té presència a la Sénia i recentment
ha obert una nova botiga a Tortosa, al ca-
rrer Mossèn Bellpuig. Els productes que
ofereixen són canapès, matalassos, coi-
xins, llits articulats i geriàtrics i protectors
de matalassos. Un ventall de possibilitats
que garanteixen la màxima qualitat en el
món del descans.

L’empresa vetlla pel descans dels seus
clients i prioritza els avenços tecnològics
que s’apliquen en el món de la matalasse-
ria. Així, combinant materials i última tec-
nologia, Mc. Descanso ofereix el producte
personalitzat que permetrà gaudir del
màxim confort i comoditat. Mc. Descanso
treballa en marques de qualitat com
Symtex, de fabricació pròpia, i Gomarco,
entre d’altres. Amb materials com el vis-
coelàstic, el làtex, molls ensacats, viscogel
o en escuma, Mc. Descanso confecciona
productes fets a mida per a les diferents
necessitats dels seus clients. 

Una de les peculiaritats de l’empresa és
que els matalassos estan recoberts per

una funda amb cremallera. Això permet
que sigui un producte més higiènic i de
fàcil neteja, fet que permet que siguin uns
productes amb una vida útil més llarga.

Un altre dels beneficis de Mc. Descanso és
la rapidesa en l’entrega del producte. Si es
tracta d’un matalàs en estoc a la botiga,
l’entrega és entre 24 i 48 hores. Si es
tracta d’un producte fet a mida o amb
unes característiques més concretes, Mc.
Descanso s’encarrega de la fabricació i en-
trega en un màxim d’una setmana. L’em-
presa també compta amb ofertes que
permeten renovar el llit d’una forma més
còmoda per al client.

Mc. Descanso ha crescut amb la nova bo-
tiga a Tortosa i ho seguirà fent amb la in-
corporació de nous productes que oferiran
un ventall ampli als seus clients.

Mireia Reverter
Mireia Reverter és l’ajudant de Gerència de
l’empresa Mc. Descanso a Tortosa. Mc. Des-
canso va néixer a la Sénia i recentment ha am-
pliat la seva cobertura a les Terres de l’Ebre
amb una nova botiga al carrer Mossèn Bellpuig
de Tortosa. De fet, el nou projecte a la capital
del Baix Ebre, estrenat el passat 16 de juny, ha
tingut una bona acceptació per part dels clients
gràcies a la seva varietat de productes. 

Tortosa

càpsulescomercials

Mc. Descanso
Carrer Mossèn Bellpuig, 14 Tortosa - 977 570372
www.mcdescanso.com

‘El client troba a 
Mc. Descanso  el llit
que millor s’adapta a
les seves necessitats’
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“Un dels millors
moments a l’es-
cola va ser el dia
de la boda d’una
mestra. Tots els
alumnes ens vam
reunir per fer-li una sorpresa!”

P
PETITS ARTISTES

EL PAS PER L’ESCOLA
L’ESCOLA SANT JAUME de Sant Jaume d'Enveja ha
inaugurat la temporada 2017/2018 de Petits Artistes.
Els seus alumnes ja estan estudiant l'últim any a l'es-
cola abans de marxar a l'institut a un altre poble. Tots
ells ens expliquen amb molta il·lusió com han sigut
aquests anys al centre fent nous amics i amigues,
aprenent matemàtiques, llengua, ciències o geografia,
i especialment, passant-ho molt bé tots plegats a
l'hora del pati i les excursions de final de curs que han

anat realitzant a parcs d'atraccions, a centres zoolò-
gics o museus de dinosaures. Els Petits Artistes sant-
jaumeros tampoc s'han oblidat dels mestres!

“Nina Kubinec
“A l’escola de Sant Jaume he fet molt bons
amics i m’ho he passat molt bé a classe, espe-
cialment a la de matemàtiques on hem aprés
molt i també xalat amb la professora.”

"Del meu pas
per l'escola des-
taque les mol-
tes coses que he
aprés sobre el
planeta Terra, la

seua geografia, i també la física i
la química!"

2 PINZELLADES

Lisa Kubinec

Pau Torta

"El meu per
l'escola des de
P3 fins a sisé ha
estat carregat
de molts mo-
ments divertits i
també altres d'esforç per apren-
dre moltes coses com matemàti-
ques o llengua. També he fet
molts amics!"

"A mi el que
més m'ha agra-
dat són els mo-
ments a la
classe de plàs-
tica on hem di-

buixat i fet treballs manuals!"

Paula Martí

Cedric Porres

“A mi m’agrada
molt la lectura
així que el meu
lloc preferit a
l’escola és la bi-
blioteca on he
llegit molts llibres interessants!”

“Els millors mo-
ments de l’es-
cola són els que
passen a l’hora
del pati on els
xiquets i xique-

tes juguem amb la pilota o al parc
amb el tobogan!”

Carla Bayo

Èric López

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“Durant aquests
anys a l’escola he
jugat molt al fut-
bol amb els meus
amics, i ara
també ho faré a
l’institut amb altres de nous!”

Julen Rullo

“L’escola ha sigut
un lloc molt
bonic per fer
amics, però
també hem hagut
de treballar de
valent per apendre moltes coses!”

Joanna Fabregat

“Sempre guar-
daré un bon re-
cord de
l’excursió al Bio-
parc de València
on vam veure
molts animals amb els companys!”

Biel Garriga

“Matemàtiques,
llegir, aprendre
moltes coses i fer
molts amics és el
que he fet durant
anys a l’escola
Sant Jaume del meu poble!”

Yary Zulay

“Les millors experiències amb l’escola han
estat les excursions de final de curs on hem
anat en autobús a molts llocs com parcs d’a-
traccions o zoològics amb molts animals!”

Gabriela Prats »

»

»
“El pati del col·legi és un dels llocs preferits
del meu pas per l’escola on he pogut jugar
al futbol i altres esports amb els meus mi-
llors amics!”

Sergio Marin
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P
VEREMA DE QUALITAT

LA TERRA ALTA ja ha  finalitzat
la verema, que enguany s’ha avançat
quinze dies. Habitualment aquesta
s’inicia a finals d’agost, però en-
guany alguns cellers ja la van comen-
çar el 12 d’agost. El president de la
DO Terra Alta, Joan Arrufí, va afirmar
que això ha fet que a meitat de se-
tembre alguns cellers ja hagin acabat
la verema. Arrufí també va explicar

que les condicions climatològiques
han reduït la producció un 30% res-
pecte l’any passat, però en canvi la
qualitat és “immillorable”. Arrufí va
detallar que l’avançament de la co-
llita de la verema i la reducció de la
producció no només s’ha produït a la
Terra Alta sinó també a altres regions
catalanes i a la resta de l’Estat
espanyol. C.B.PAGESIA

FRUITERS DE PINYOL

Agricultura està estudiant la via-
bilitat de la reconversió del cul-
tiu en algunes zones afectades
pel virus de la sharka. El virus
infecta diferents espècies de
fruiters de pinyol, especialment
els presseguers. El departament
d’Agricultura ha destinat en els
darrers anys fins a dos milions
d’euros en indemnitzacions als
productors de presseguers afec-
tats pel virus de la sharka. Però
el virus està reapareixent en fin-
ques on ja s’havien replantant
arbres. Davant la ineficàcia de

les mesures aplicades fins ara,
Agricultura està estudiant la via-
bilitat d’una reconversió del cul-
tiu. Benissanet i Ginestar són els
municipis més afectats pel virus
de la sharka però també hi ha
finques afectades a Miravet i
Móra d’Ebre. 

El responsable de la fruita dolça
d’Unió de Pagesos a la Ribera
d’Ebre, Jaume Miquel Aliau, va
explicar que en aquest moment
ja hi ha uns 30.000 arbres infec-
tats. L’única solució és arrencar
l’arbre i cremar-los. Veuen bé la
proposta de reconversió del
cutiu que s’ha posat damunt la
taula. Ara bé, mentre demanen
al departament d’Agricultura

que es mantinguin les ajudes i
les prospeccions que serveixen
per pal·liar les pèrdues que el
virus provoca en els arbres i
també per a que no s’estengui.
La consellera d’Agricultura, Me-
ritxell Serret, va assegurar que
entén el desànim de la pagesia i
va indicar que impulsaran un
grup específic per afrontar el
futur. Mentrestant els produc-

tors riberencs esperen una reu-
nió  on se’ls ha d’informar de les
últimes dades sobre afectació i
dels plans reals que hi ha per fer
front al virus de la sharka. 

Nous cultius contra la sharka
Agricultura està estudiant la viabilitat de

la reconversió del cultiu en zones afectades
El virus afecta els fruiters de pinyol, sobretot

els presseguers del sud de la Ribera d’Ebre

Una de les finques afectades a la Ribera d’Ebre. // FOTO: M.G.

M. Gavaldà / C. Bonet
GINESTAR

El fong de la
peliculària fa
preveure
pèrdues

C. Bonet / ACN
AMPOSTA

Els productors del delta de
l'Ebre preveuen una cam-
panya amb una reducció de
producció significativa res-
pecte a l'any passat. Unió de
Pagesos calcula que es po-
dria recol·lectar un 30%
menys que el 2016, quan es
van collir 129.000 tones d'a-
rròs. Les pèrdues seran ma-
jors o menors segons la
varietat. Tot plegat, per culpa
de la climatologia dels da-
rrers mesos, amb molta
calor i humitat, que ha fet
aparèixer el fong periculà-
ria. Les altes temperatures
van avançar entre 10 i 12
dies la sega, una tònica que
han seguit altres cultius,
com la vinya. Rafel Verdiell,
responsable de Sectors
Agrícoles d'Unió de Pagesos
a les Terres de l'Ebre, va ex-
plicar que hi ha varietats
més tocades que altres. És el
cas de l'arròs bomba, que ha
patit unes condicions tan
desfavorables que s'han
produït “autèntics desas-
tres”. La periculària ha estat
un problema més que
aquesta campanya s'ha afe-
git al del caragol poma. 

ARRÒS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Unió de Pagesos 
reclama que es
mantinguin les
ajudes i també les
prospeccions
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

CUINA DEL POP I L’ARRÒS A LA RÀPITA
Fins al 12 d’octubre, se celebren a la Ràpita
les Jornades Gastronòmiques del Pop i l’A-
rròs, organitzades per la Regidoria de Tu-
risme amb la participació d’un total de 16
restaurants del municipi. L'objectiu de l’or-
ganització és doble. Segons la regidora de
Turisme, Rosa Anglès, volen promocionar
dos productes de qualitat del territori que
fusionen mar i terra. A banda, enceten
aquestes jornades quan finalitza la tempo-

rada alta, per tal d’allargar la campanya tu-
rística. El preus dels menús oscil·laran entre
els 30 i els 40 euros, depenent de l’establi-
ment,  i en ells s’hi podran degustar un
gran nombre de receptes que combinen la
cuina tant tradicional com innovadora, ja
que es tracta de dos productes que oferei-
xen moltes possibilitats culinàries. L’oferta
gastronòmica de les jornades es comple-
ment amb pquets turístics. G.M.

Ingredients

• 1 conill 
• 2 patates
• 3 cebes
• 1 cabeça d’alls
• 1/2 got de vi sec 
• 2 fulles de llorer
• Vinagre de Mòdena
• Suc de llima 
• Pebre negre en pols
• 1 cullerada de farina
• Aigua

Conill
amb ceba

Elaboració

Talleu el conill a trossos i
adobeu-lo durant mitja hora,
amb l’oli, el suc de la llima,
el vinagre, el pebre negre i la
sal. Mentrestant, talleu les
cebes a rodanxes i deixeu-les
reposar amb sal i vinagre
mitja hora per a que siguen
més suaus.
Poseu al foc una cassola de
terra amb un bon raig d’oli.
Escorreu les cebes i poseu-les
a sofregir a la mateixa cas-
sola. Després afegiu la
cabeça d’alls i la farina, i
aneu-ho remenant per evitar
que es facin grumolls. Dei-
xeu-ho enrossir. Poseu els
trossos del conill, el vi sec, el
llorer, la sal i el pebre negre,
ho cobriu tot amb aigua i ho
deixeu coure a foc suau. Fre-
giu a part els trossos de les
patates, que barrejareu amb
el guisat. Ja ho podeu servir.

LA CUINA DEL

DELTA

Pa de nous

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Les nous són un dels
fruits secs preferits
a casa nostra. Tots
els dolços elaborats
amb aquest fruit ens
porten bons records i
donen un toc de
tardor que convida a
compartir-lo amb els
que més estimem.
Comencem un temps
de recollida, de
tornar a l’interior de
la llar.” 

“

• 1 ou  • 185 g. de sucre  •  15 g. de sucre vainillat  • 30 g. de mantega  • 350 g. de farina  • 1/2 sobre de Royal  
200 ml. de llet sencera freda  •  1 raig d’oli d’Origen Verge Extra  •  1 raig de Cointreau o de rom  •  100 g. de nous
100 g. de panses

INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ
Posem en remull les panses
amb Cointreau (o amb rom, al
vostre gust).
Escalfem el forn a 180.
En un bol barregem l’ou, la
mantega i el sucre (si ho fem
amb la KitchenAid, utilitzem
l’accessori pala i batem a velo-
citat mitjana) fins que ens
quedi una massa ben cremosa.
A continuació, incorporem la

farina més llevat i la llet en
quatre vegades (llet-farina-llet-
farina) a poc a poc vigilant que
no es facin grumolls. Si ho feu
amb la KitchenAid, feu-ho amb
l’accessori pala a velocitat 1. Al
final afegim el licor i l’oli
d’OVE. Incorporem les panses i
les nous. Ho barregem amb
molta cura, amb suavitat amb
una espàtula.
Aboquem la massa dins un

motlle rectangular folrat amb
paper vegetal d’enfornar. Fem
un tall amb un ganivet a la part
de dalt de la massa.
Enfornem durant uns 45 minuts
a 180º. Comprovem que està
ben cuit amb un testador.
El deixem refredar damunt
d’una reixeta.
Quan el tinguem ben fred i re-
posat, ja el podreu gaudir i
compartir!
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La Fundació Stanpa, junt amb
l’Institut Català d’Oncologia
(ICO), ja ha ajudat a 77 dones
amb càncer de les Terres de
l’Ebre a sentir-se guapes. Ho
ha fet a través de tallers d’es-
tètica mensuals “Posa’t
guapa, et sentiràs millor”, que
des del febrer de 2016 es rea-
litzen a l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta. Els tallers
els imparteixen professionals
de perfumeria i cosmètica de
manera totalment voluntària.
El gerent de l’ICS a les Terres
de l’Ebre, Carlos Tobar, va
afirmar que es tracta d’una
una tasca encomiable. “Inten-
tem col·laborar perquè aques-
tes persones, tot i la seua
situació de malaltia, puguin
incrementar la seua autoes-
tima perquè es vagin norma-
litzant el més aviat posible”,
va dir Tobar.
L’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta (HTVC) va lliurar l’1
de setembre passat una placa
commemorativa a les respon-
sables d’aquest servei, que

van explicar els beneficis que
comporten aquests tallers
entre les dones amb càncer. 
Per la seva part, l’hematòleg
representant de l’Institut Ca-
talà d’Oncologia, Josep Serrà,
va posar de relleu l’elevat
grau de satisfacció dels usua-
ris. Finalment, també el direc-
tor dels serveis territorials de
Salut, Ismael Piñas, va voler
remarcar que la responsabili-
tat social de l’HTVC és clau
per assolir l’excel·lència. 

1,4 de pacients a tot el món
Durant més de 25 anys, el
programa internacional
"Look good feel better" ha
ajudat les dones amb càncer a
recuperar la seua imatge, de
vegades trastocada pels efec-
tes secundaris del tractament
oncològic. Ho fa a través de
tallers centrats en la cura de
la pell i l’ús del maquillatge.
Des de llavors, prop de 1,4 mi-
lions de pacients han estat
ateses arreu del món per més
de 21.000 voluntaris, amb la
col·laboració d'hospitals i di-
ferents associacions mèdi-
ques i de pacients. És un
programa gratuït, no mèdic i

neutre pel que fa a les mar-
ques i productes utilitzats.
Tant a Catalunya com a la
resta de l’Estat espanyol,  el
programa està organitzat en
hospitals, i es realitza a través
de tallers destinats a petits
grups de dones. Aquests ta-
llers compten amb la col·labo-
ració dels professionals de la
salut (metges, infermeres, psi-
cooncòlegs i voluntaris d’en-
titats contra el càncer), i estan

dirigits per voluntaris profes-
sionals de la bellesa que
guien les pacients a través
dels 12 passos essencials per
a la cura de la pell i l'ús del
maquillatge.
Per realitzar les sessions, les
pacients reben una bossa de
cosmètics de productes do-
nats per les empreses patroci-
nadores de forma totalment
gratuïta. Segons destaquen
des de la Fundació Stanpa,

l'objectiu és reforçar la con-
fiança de les pacients aju-
dant-les a restablir la seua
pròpia imatge, per recuperar
l'autoestima i portar endavant
la seua lluita contra la malal-
tia. 

Una imatge de l’acte celebrat a l’hospital Verge de la Cinta. // FOTO: ALBERT PASCUAL.

S
S A L U T

FESTA DELS XIQUETS A L’HOSPITAL 
ELS MÉS PETITS van poder copsar
de primera mà quin és el funcionament
de l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC), amb motiu de la celebra-
ció de la Festa dels Xiquets que va fer-
se durant les festes de la Cinta, el
passat 1 de setembre. Tallers sobre ci-
rurgia i les tasques en un quiròfan,
sobre embenatge, per aprendre com

prendre la pressió o veure per dins i
pujar a una ambulància del SEM són al-
gunes de les activitats que es van orga-
nitzar per a l’ocasió. Aquest any també
va participar-hi activament el servei d’a-
tenció primària. La directora del servei
d’atenció primària, Maria Ferré, va des-
tacar que eren molts els professionals
que enguany s’han implicat. C.B.

La Fundació Stanpa ajuda les dones
amb càncer a sentir-se més guapes

HOSPITAL

El programa ‘Posa’t guapa, et sentiràs millor’ es fa
també en altres hospitals catalans i d’arreu de l’Estat

L’hospital Verge de la Cinta i l’ICO col·laboren en els
tallers que es realitzen a Tortosa des del febrer del 2016

C.B. / G.M.
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

L’AMOR no és etern, ni dura per sempre.
Tothom ho sap, és una realitat constatable
que la gent s'ajunta i se separa en tot el pla-
neta, l'amor comença, canvia, s'extingeix,
muta, evoluciona, o s'estanca. De vegades
dura una nit, altres vegades mesos o anys de
la nostra vida: unes relacions funcionen d'a-
llò més bé, altres milloren amb el temps, al-
tres es deterioren, i altres, simplement, no
funcionen, o deixen de funcionar. No obs-
tant això, i encara que ho tenim molt clar en
la teoria (l'amor dura el que dura), ens costa
molt separar-nos de la gent a la qual esti-
mem. Ens costa acceptar que el nostre amor
no és correspost, o quan el nostre estimat o
estimada ens comunica que ja no vol seguir
amb nosaltres. Tots i totes patim quan s'aca-
ben etapes amoroses de les nostres vides,
però hi ha gent que malgasta anys de la seva
vida vivint una relació que no té sentit.

FA UNS DIESvaig escoltar a la ràdio un psi-
còleg especialista en parelles que parlava
sobre aquest tema. Sembla que hi ha perso-
nes que es queden en relacions que no fun-
cionen (que no van bé), per l’anomenada
“fal·làcia del cost enfonsat”. El cost enfonsat
és un concepte econòmic que també es pot
aplicar a les relacions amoroses. És una des-
pesa que vam tenir en el passat i que és irre-
cuperable. El problema rau en el fet que això
pertorba la nostra raó i ens afecta a l'hora de

prendre decisions. El psicòleg va posar uns
exemples per ajudar a clarificar aquest con-
cepte econòmic. Per què no sortim del ci-
nema quan una pel·lícula no ens agrada?
Perquè valorem els “x” euros que ens va
costar l’entrada. Per què ens costa desfer-
nos d’aquella peça de roba que ens vam
comprar fa temps i amb prou feines ens la
posem? Perquè ens va costar “x” diners. Per
què no vam abandonar els estudis d’aquella
carrera que no ens agradava i ens feia infe-
liç? Perquè tot just estàvem a punt d’acabar-
la (i no volíem perdre tot l’esforç, temps i
diners invertits). I anant al gra... Per què no
posem fi a una relació fallida, que ha perdut
tot l’interès i el sentit?  En aquest cas, hi ha
una  suma de factors relacionats; els anys de
convivència, l'afecte, els fills, la hipoteca, la
por a la soledat... Com més recursos s’hagin
“invertit” en una relació, més lligats emocio-
nalment ens trobem a ella i l'esforç d'aban-
donar-ho tot serà molt més gran. La fal·làcia
del cost enfonsat es produeix quan  decidim
sobre una situació, basant-nos en tot allò
que hem invertit prèviament. Molta gent no
vol trencar una relació, perquè té por a per-
dre tot allò que ha construït amb els anys.

SÓC DE L’OPINIÓ que l'amor és un procés
que cal gaudir mentre duri, sense metes a
les quals arribar. El futur és impredictible,
per això és inútil tractar de controlar-ho des

del present. Tampoc tenim cap control sobre
les emocions de les persones a les quals es-
timem. Ni tan sols nosaltres sabem com
seran les nostres pròpies emocions i senti-
ments a mitjà o llarg termini. No podem as-
segurar a ningú que l’estimarem per
sempre en plena borratxera d'amor, encara
que sí podem expressar el nostre desig que
fos així. No podem prometre amor etern se-
riosament, perquè la vida dóna moltes vol-
tes i tot està en permanent canvi.

UN PROVERBI xinès diu; "la gent té cura
cada dia el seu pèl, però no cuida el seu cor”.
Conviure dues persones és tenir cura de l'a-
mor, aquest intangible que ens vincula in-
tensament a un altre ésser humà, més enllà
de les paraules i els neguits. Quan s’acaba
aquesta intensitat emocional, resulta trist
que ens faci por perdre el que no tenim, per
la fal·làcia de perdre el que havíem tingut.
Com si volguéssim retenir el fum. Potser
s'ha de mirar amb el prisma invers, que no
és el del "cost enfonsat", sinó el de la "inver-
sió guanyada” No s'inverteix en amor, es
construeix el present amb amor. És impor-
tant mantenir actualitzats els sentiments. No
podem donar per estimat a l'altre perquè el
vaig estimar una vegada. Per això mateix,
potser quan l’amor s’esvaeix, quan l’amor
entre una parella ha desaparegut,  potser la
millor inversió sempre serà deixar-ho.

L’amor és impredictible

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

ADÉU A SAGESSA

A partir del 2018, Ginsa, l’em-
presa creada per Sagessa fa més
de 20 anys per fer gestió adminis-
trativa, deixarà de ser l’encarre-
gada de fer la contractació de
serveis i subministrament a l’-
Hospital de Jesús i la Clínica Te-
rres de l’Ebre. Aquesta tasca la
realitzarà el Consorci de Salut i
Atenció Social a Catalunya. Però
segons la CUP-Ae de Tortosa, es
continuarà amb el mateix model
de gestió encara “més opac” que
el de Ginsa o Sagessa. “És que al
ser un consorci de tota Cata-

lunya, el poder territorial que tin-
drem les empreses municipals
de Tortosa serà molt petit”, va ad-
vertir la portaveu de la CUP-Ae
per a temes sanitaris, Núria Ro-
dríguez. “Així ho han constatat ja
els companys de Reus, que
també han format part d’aquest
Consorci de Salut i Atenció So-
cial de Catalunya; i ells ja han
confirmat que se’ls nega qualse-
vol tipus d’informació sobre les
contractacions que ja estan fent”,
va afegir-hi: “Per tant, tornem a
topar amb un model de gestió
clarament opac i molt poc trans-
parent”, va concloure.
La CUP-Ae també ha denunciat
que el Consorci de Salut i Aten-

ció Social de Catalunya té entre
els seus alts càrrecs dues perso-
nes imputades per presumptes
càrrecs de corrupció. En concret,
ha posat com a exemple al direc-
tor general de Sagessa entre els
anhys 2011 i 2013, i imputat en di-
verses peces del cas Sagessa, José
Augusto Garcia, i el president del
Consell d’Administració i inves-
tigat també a les peces 3 i 4 del
cas Sagessa. “Ens resulta una
mica preocupant que unes per-
sones imputades per la gestió de
diners públics en l’àmbit de la
salut, i en el cas Sagessa que
també ens ha arribat fins a Tor-
tosa, ara se’ls recompensa d’al-
guna manera donant-los dos alts

càrrecs o mantenint-los com a
màxims  responsables de molts
de diners públics”, va alertar.
Rodríguez també va avançar que
la previsió és que es contracti un
gerent. Finalment, la CUP-Ae
també ha demanat a l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, una actitud
“més respectuosa” amb les per-
sones que assisteixen al consell
d’administració de les empreses
municipals de salut i que tenen
altres idees i arguments. 

Cinta Bonet 
TORTOSA

La CUP denuncia el nou model de gestió

Núria Rodríguez / Foto: ARXIU.

El programa “Sempre Acom-
panyats” de Tortosa celebra
aquest mes d’octubre una
tercera edició. dedicat a pro-
moure la feina que es fa amb
la gent gran que es troba en
situacions de soledat no des-

itjada o d'aïllament social a
la ciutat. Amb un complet
programa d'activitats obertes
a tothom, amb xerrades, ta-
llers, atenció sobre seguretat
i salut i amb una gran festa
de cloenda, es pretén impli-
car més gent al programa,
trobar noves complicitats i
animar nous voluntaris a
participar en aquest projecte

social. De fet, les diverses ac-
tivitats també ajuden a pro-
moure'l entre la gent gran
que pugui necessitar aquest
tipus assistència. 
En aquest sentit, el president
de Creu Roja Tortosa, Josep
Anguera, va explicar que l’è-
xit d’aquest tipus de progra-
mes és la seva
transversalitat. Aquest 2017,

des de “Sempre Acompan-
yats” s'atén una quarantena
de persones, un 30% més, i
s'ha estès a nous barris de la
ciutat de Tortosa. La regidora
de Serveis a les Persones,
Maria Jesús Viña, ha recordat
els altres programes que
complementen el de “Sem-
pre Acompanyats”. 
Viña també ha explicat que

es vol donar un paper més
social a la policia local, per-
què puguin visitar i controlar
la situació de totes aquelles
persones que viuen soles. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Un mes dedicat a la gent gran a Tortosa

Mira el
vídeo en
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TELEVISIÓ

D I V ER S

D
CANAL 21, nova temporada

EL PASSAT 12 de setembre va arren-
car la nova temporada de Canal 21 Ebre.
Aquesta televisió local i comarcal manté
en graella dos dels seus programes de
referència: l’informatiu matinal Primera
Columna amb Gustau Moreno, cada dia
a les 10 hores; i Districte 21, el magazín
que condueix Sílvia Alarcón de dimarts
a divendres a les 16 hores. No hi falten
els esports amb el Temps Afegit i el Po-

liesportiu de la mà d’Albert Pascual, la
literatura amb Tens un racó dalt del
món, l’entreteniment amb els Petits Ar-
tistes i el Calaix de Sastre o els reportat-
ges sobre les Terres de l’Ebre amb el Fet
Aquí. I com des dels seus inicis, cada dia,
a les 20:30 l’Informatiu amb Cinta Bonet
amb tota l’actualitat del dia a casa nos-
tra. Un espai que aquesta temporada ha
estrenat nova imatge.  

Canal 21 Ebre ha introduït no-
vetats destacades en la seva
programació, com és el cas de
la tertúlia política de l’Entre-
llat. El programa, que porta
més de set anys en graella
amb èxit d’espectadors, fa un
salt més enllà amb la incorpo-
ració de la periodista Míriam
Gavaldà al seu capdvant. D’a-
questa manera, l’Entrellat ini-
cia una nova etapa amb una
tertúlia més social i més plural
que vol desgranar l’actualitat
oferint sempre multitud d’o-
pinions.
L’estrena del programa és
cada divendres a les 22 hores
però al llarg de la setmana es
pot veure en les diferents ree-
missions que ofereix Canal 21
Ebre, i també a través del por-
tal web i del canal a Youtube
d’aquesta televisió local i  co-
marcal de referència a les Te-
rres de l’Ebre.

Redacció
TORTOSA

Nou Entrellat, amb Míriam Gavaldà

Míriam Gavaldà acompanyada del tertulians del primer programa de la temporada.  // FOTO: E. BERTOLÍN.

TECNOLOGIA

Microsoft Office 2019, el proper any
per Jaume Querol

Microsoft anuncia que la seva “suite” ofimàtica nú-
mero 1 del mercat, Microsoft Office, rebrà una nova
versió en breu, sota el nom final d’Office 2019.
Tot i que, últimament, el fabricant ha centrat els seus
esforços en les versions de subscripció per pagament
anual, conegudes com a Office 365, pareix que aquest
sistema no acaba de tenir l’èxit esperat i milions d’u-
suaris segueixen decantant-se per la “versió tancada
de compra”, el que és conegut com l’Office de tota la
vida, amb l’última versió apareguda al mercat,
l’Office 2016.
Un dels avantatges de Microsoft Office 365 és que el
paquet evoluciona constantment amb el temps, mit-
jançant actualitzacions periòdiques que els usuaris
reben en els seus equips. Per tant, Office 365 ens ga-
ranteix disposar sempre de l’última versió del pro-
gramari en el nostre equip. Un altre dels avantatges
que té, i no menys significatiu, és que Microsoft in-
clou 1Tb d’emmagatzematge al núvol amb el mateix
preu, mitjançant la coneguda aplicació OneDrive.
Sense dubte, és una opció més que interessant i que

ens resoldrà la majoria de necessitats que esdevenen
el control dels nostres documents, fotos, vídeos, mú-
sica i altre tipus de fitxers.
Però com que la pràctica ha demostrat que aquest
model de subscripció anual no és l’adequat per a to-
thom, Microsoft ha decidit presentar-nos, i amb molt
d’encert, aquesta nova “versió tancada de compra”
del seu paquet ofimàtic i, com hem comentat, amb el
nom definitiu d’Office 2019. La primera de les raons
és que amb Office 2019 pagues un sol cop i tens el
software en propietat d’ús i, per tant, t’oblides de cap
pagament addicional. Evidentment, d’entrada el cost
és molt més elevat, ja que les versions actuals de la
“suite” se situen en 149€ (Hogar y Estudiantes 2016),
279€ (Hogar y Empresas 2016) o els 539€ (Professio-
nal 2016). La darrera és la versió més potent i com-
plerta, especial per Pimes i grans corporacions.
Certament, amb Microsoft Office 2019 renuncies a les
actualitzacions continuades del teu programari, i
amb els anys hauràs d’adquirir una nova versió. Però
donat la inacabable quantitat de prestacions de la

suite, difícilment se’ns quedarà curta, assegurant-nos
més de 5 anys de rendiment amb total tranquil·litat.
Quant a les noves prestacions, poca cosa se sap, ja
que el fabricant no ha revelat gaire cosa, però entre
algunes novetats podem trobar característiques com
Windows Ink integrades i amb sensibilitat de pressió
(ideal per equips tàctils), efectes d’inclinació i repro-
ducció de tinta digital (es necessitarà un llapis digi-
tal), noves fórmules i gràfics, més animacions visuals
(Morph i Zoom), millores generals de PowerPoint,
noves funcions de servidor i administració d’arxius,
i moltes coses més que s’aniran desvetllant en els
propers mesos.
En definitiva, el millor de tot és que Microsoft ens se-
guirà oferint els dos models de distribució (Office 365
i Office 2019) i, per tant, serem els propis usuaris els
que podrem escollir la versió més adequada a les
nostres necessitats. S’espera que Microsoft Office
2019 aparegui al mercat durant la segona meitat del
proper 2018, amb una línia de preus i versions simi-
lars a l’actual.
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La Torre de l’Espanyol va aco-
llir la 8a Festa de la Jota de la
Ribera d’Ebre. Una festa que
permet ballar i conèixer totes
les jotes riberenques, recupe-
rades en els últims anys. En-
guany però es va afegir una
nova jota: la Jota del Peuet,
que segons testimonis es ba-
llava antigament a diversos
pobles riberencs, sobretot
després de les feines del
camp, després de la verema o
de fer les olives. 
L’acte va ser inaugurat pel
conseller de Cultura, Lluís
Puig, qui el 1984 va guanyar el
Premi Nacional de Dansa amb
una proposta pròpia de coreo-
grafia per a la Jota del Peuet,
que en la Festa de la Jota de la
Ribera d’Ebre va posar en
pràctica. Puig, visiblement
emocionat, va  donar les grà-
cies a tots aquells que han
ajudat a recuperar la jota.
L’alcalde de la Torre de l’Es-
panyol, Joan Juncà, va mostrar
la seua satisfacció per acollir
aquesta festa comarcal, que va

posar punt i final a una Set-
mana Cultural especial per a
la Torre, que aquest any va ce-
lebrar els 500 anys de la inde-
pendència amb Ascó.
El conseller comarcal de Cul-
tura, Josep Maria Sáez, va des-
tacar que, el fet que sigui
itinerant pels pobles, al igual
la festa de la clotxa o la de la
dona comarcal, fa que la co-
marca es cohesioni i que els
seus veïns se sentin que for-
men part de la Ribera.
Una altra participació desta-
cada a la festa va ser la de
Pepet i Marieta. El grup de
música ebrenc va ser qui va
posar punt final a la jornada
amb un concert on no hi van
faltar les seves jotes reivindi-
catives i xaladores. També es
va poder gaudir d’una fira de
productes artesans i un bere-
nar popular. Van completar la
tarda-nit una subhasta de co-
ques dolces que es va intro-
duir l’any passat a la festa.  

DIVERS 
TRADICIONS

La Ribera d’Ebre presenta el ball de la Jota
del Peuet en la Festa Comarcal a la Torre
C.Bonet / M. Gavaldà
LA TORRE DE L’ESPANYOL

Diversos moments que ens va deixar la Festa de la Jota de la Ribera d’Ebre.  // FOTO: M. MARGALEF
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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
Míriam Gavaldà condueix
la  tertúlia de referència de
les Terres de l’Ebre, per
analitzar 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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LOS GAMBUSINS

1EN      ULLADA

Els veïns celebren
dos anys de lluita per
la gratuïtat de l’AP-7

Tortosa aprova les
ordenances que tornen a
congelar impostos i
rebaixa les escombraries

Nova operació
antidroga al Montsià,
amb sis detinguts a
Amposta

Noves freqüències de
bus per als alumnes de
La Sénia, Ulldecona i
Alcanar

El Govern no
garanteix les places de
residència de Batea

Inicien les obres
del passeig fluvial de
Móra d’Ebre

Un detingut a
Vinaròs vinculat als
atemptats jihadistes de
Barcelona i Cambrils

Benicarló lliura els
seus premis literaris
amb la presència de
Ximo Puig

#p15

#P18

#p20

#p22

#p23

#p24

#p28

Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com

#p7


