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L’Ebre també
reclama la
llibertat dels
Jordis 
S’organitzen concentracions de
protesta arreu del territori per
demanar la llibertat dels presidents
d’Òmnium i de l’ANC. L’alcalde de
Tortosa afirma que les detencions de
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són una
“declaració de guerra”.

Terratrèmol polític al Montsià amb el trencament del pacte entre ERC i el PSC
#p2 i 3
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P DIVORCI AMISTÓS A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA
EL MATEIX DIA que ERC anunciava
el trencament del pacte de govern del
Consell Comarcal del Montsià, republi-
cans i socialistes van escinificar un di-
vorci amistós a Móra la Nova. Segons
van explicar, les bases del grup d’ERC ha-
vien pressionat els regidors de l'equip de
govern per acabar amb l'acord, molestos
per la resposta del PSOE i el PSC a les cà-

rregues policial de l'1-O, un assetjament
policial que també va patir el municipi ri-
berenc. L'alcalde de Móra la Nova, el re-
publicà Francesc Moliné, va afirmar que
el trencament s'havia fet de manera
“pactada i consensuada”, ja que no es
volia alterar “la convivència ciutadana”.
De fet, Moliné va comparèixer al costat
del portaveu socialista, Jordi López, que

va deixar la porta oberta a tornar a
col·laborar amb ERC en el futur. A més,
també va apostar per garantir la gover-
nabilitat. Així, López va dir que, tot i
quedar a l’oposició, els socialistes esta-
ran al costat del govern -ara en minoria-
en els punts claus per al municipi. En re-
alitat, van dir que el trencament no seria
oficial fins després de la fira. G.M.PORTADA

Terratrèmol polític al Montsià
ERC DEIXA EL GOVERN DEL CONSELL COMARCAL

Els republicans lamenten que el president, ara 
en minoria, no distribuís uns cartells sobre l’1-O

Esquerra trenca el pacte amb el PSC al Consell 
Comarcal, després d’acusar Miró de “deslleialtat”

La nova fase del procés sobira-
nista ja ha provocat el primer
terratrèmol polític a les Terres
de l’Ebre. ERC del Montsià va
anunciar el 10 d’octubre passat,
només unes hores abans del ple
en què Carles Puigdemont va
deixar en suspens la declaració
d’independència, que trencava
el pacte de govern amb el PSC
al Consell Comarcal. L’actual
vicepresidenta de l’ens i expre-
sidenta del consell del Montsià,
la canareva Carme Navarro, va
anunciar la ruptura amb els so-
calistes a la seu del seu partit a
Amposta, acompanyada dels al-
tres consellers comarcals d’Es-
querra. Una decisió que, segons
ERC, arribava arran de la polè-
mica pel fet que l’actual presi-
dent, el socialista Francesc
Miró, es va negar a distribuir
pels pobles de la comarca els
cartells per la campanya pel re-
ferèndum de l’1-O. Uns cartells
que l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) va
enviar al Consell Comarcal del
Montsià quan va començar la
campanya del referèndum. Va
ser una decisió que no va agra-
dar a ERC. A més, el dia abans
al trencament del pacte, la CUP
Ebre havia demanat als republi-
cans un replantejament del
pacte de govern al Montsià. De
la mateixa manera, en les darre-
res setmanes també s’han pro-
duït pressions per forçar també
el trencament del govern ERC-
PSC al Consell Comarcal del
Baix Ebre. En el cas del Montsià,
Navarro va atribuir el trenca-
ment del pacte a l’actuació
“deslleial” de Miró com a presi-
dent del Consell Comarcal.

Una nova majoria
El següent pas, segons ERC,
havia de ser que els nou conse-
llers republicans iniciarien con-

verses amb al resta de grups per
trobar el consens necessari i
presentar una moció de censura
a Miró, que s’ha quedat gover-
nant només amb cinc de 25 con-
sellers comarcals. Amb el
trencament del pacte entre ERC
i el PSC, tot semblava indicar
que el PDeCAT entraria al go-
vern del Consell Comarcal del
Montsià. De fet, fins i tot algu-
nes fonts van indicar que la pre-
sidència podria recaure també
en aquest partit, i més concreta-
ment, en l’exalcaldessa d’Ullde-
cona, Núria Balagué. 

Desenes de bombones
Per la seua banda, el president
del Consell Comarca del Mont-
sià va lamentar la decisió d’ERC
de trencar l’acord de govern
amb el PSC. Al costat de la resta
de consellers socialistes, Fran-
cesc Miró va rebutjar les acusa-
cions de deslleialtat efectuades
pels republicans, i els va acusar
d’estar més pel procés que pel
seu dia a dia i per les necessitats
dels ciutadans. Miró també va
remarcar que, tot i no compartir
amb ERC els seus anhels inde-
pendentistes, el PSC va voler
deixar clar des d’un principi
que no farien res contrari a la
Constitució espanyola ni a l’Es-
tatut de Catalunya. 
A banda, també va acusar ERC
de cedir en poques hores a les
pressions i imposicions de la
CUP, que a través d’un comuni-
cat va demanar el trencament
del pacte. Segons Miró, “la CUP
proposa i ERC disposa”. A
banda, Miró també va assegurar
que el grup del PSC es quedaria
en minoria, però que continua-
ria treballant des del Consell
Comarcal perquè la institució
no quedés aturada i paralitzada
al “caprici” d’un grup polític.
Finalment, Miró també va la-
mentar el grup comarcal d’ERC
no volgués parlar amb ell sobre
les possibles diferències sorgi-
des en el dia a dia. 

C.B. / G.M.
AMPOSTA

Carme Navarro va comparèixer acompanyada dels altres consellers d’ERC. // FOTO: ESQUERRA EBRE

Dolgut des del punt de vista polític i personal

El president del Consell Co-
marcal del Montsià va afirmar
el 16 d’octubre passat que el
trencament del pacte de go-
vern per part d’Esquerra no ha
afectat el funcionament ordi-
nari de la institució comarcal.
Durant una entrevista a Canal
21 Ebre, el socialista Francesc
Miró va reocrdar que en els
darrers mesos els consellers re-
publicans només s’havien de-
dicat al procés, i que la

vicepresidenta Carme Navarro
gairebé no havia aparegut pel
consell. Amb el govern en mi-
noria, Miró va assenyalar que
treballaran “el dia a dia” amb
la complicitat de tothom, sense
descartar establir acords amb
els altres grups per definir una
nova majoria. Miró va afirmar
que els va sorprendre que Es-
querra anunciés que trencava
el pacte de govern, després de
dos anys de bona entesa i

col·laboració. De fet, va insistir
en culpar Esquerra per cedir a
les pressions de la CUP. El pre-
sident del Montsià es va decla-
rar dolgut amb els republicans
des del punt de vista polític i
personal. Finalment, quant a la
situació política del país, Miró
va valorar positivament l’o-
ferta de diàleg de Puigdemont
i va dir que calia trobar una
sortida a les aspiracions nacio-
nals de Catalunya. 
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PORTADA 

Carme Navarro: ‘Ja estem
parlant per fer la moció
de censura al Montsià’
Carme Navarro va confirmar
el 20 d’octubre que Esquerra
ja havia iniciat converses per
promoure una moció de cen-
sura i canviar la presidència al
Consell Comarcal del Mont-
sià. Des del trencament del
pacte, el PSC governa en mi-
noria amb només 5 dels 25
consellers comarcals. Segons
l’expresidenta i actual porta-
veu d’ERC, no seria gens res-
ponsable deixar el govern del
Consell Comarcal ens mans
“d’un grup tan minoritari”.
Així, Navarro va recordar que
ERC i el PDeCAT són els
grups majoritaris al Montsià,
amb 9 consellers cadascun. A
més dels 5 del PSC, tant el PP
com Entesa tenen només un
conseller respectivament. 
Navarro va reiterar que la de-
cisió d’Esquerra de trencar el
pacte amb el PSC respon a la
pèrdua de confiança cap a
Francesc Miró, després que el
president del Consell Comar-
cal decidís retenir, segons els
republicans unilateralment,
uns cartells de l’Associació de
Municipis per la Independèn-
cia sobre el referèndum de
l’1-O, que anaven dirigits a
una altra persona. 
La portaveu d’ERC al Montsià
també va voler deixar clar que
la seua decisió no va tenir res
a veure amb el comunicat que
va emetre la CUP just un dia
abans d’oficialitzar-se el tren-
cament del pacte. De fet, Na-
varro va explicar que abans
els republicans van posar-se
en contacte amb el PSC per
fer-los coneixedors de la seua
incomoditat amb Miró. 
A través d’un comunicat, la
CUP Terres de l’Ebre havia
demanat el 9 d’octubre la rup-
tura del pacte de govern entre
ERC i el PSC al Montsià. Con-
sideraven “flagrant” l’actua-
ció de Francesc Miró, de no

distribuir els cartells durant la
campanya del referèndum.
Des de la CUP van afirmar
que, en el moment polític ac-
tual, “es necessiten més que
mai unes institucions que no
es dobleguen davant les or-
dres repressives provinents
de l'Estat espanyol i estiguen
disposades a obeir la ciutada-
nia i les decisions sobiranes
del govern de Catalunya”. 
De fet, el president del Con-
sell Comarcal del Montsià va
haver d’emetre el 18 de se-
tembre un comunicat després
que en alguns mitjans de co-
municació, però sobretot a
través de les xarxes socials, es
publiqués que havia “inter-
ceptat i retingut” una quaran-
tena de cartells del
referèndum de l’1-O que
l’AMI havia enviat a l’ens co-
marcal, perquè els distribuís
als ajuntaments de la co-
marca. Uns cartells en què es
donava suport al referèndum
de l’1 d’octubre i altres en què
també es demanava el vot a
favor del ‘sí’. Miró va assenya-
lar que, com a president del
consell del Montsià i en exer-
cici de les seues funcions pú-
bliques, “queda vinculat pel
mandat del Tribunal Constitu-
cional d’estar-se de dur a
terme actuacions que situïn la
institució fora del marc jurí-
dic”, del qual, diu, “tots ens
hem dotat”. També va remar-
car que “el Consell Comarcal
del Montsià, com a institució
democràtica, està al servei de
tots els ciutadans de la co-
marca pensin el que pensin”.
Miró també es va reafirmar en
la seua voluntat de complir la
legalitat vigent, i va deixa clar
que el Montsià és “un territori
plural i ric en matisos, i tan
sols des del respecte a aquest
pluralitat es pot avançar tots,
junts i sense fractures”. 

Miró i la resta de consellers del PSC. // FOTO: ARXIU.

El PSC perd una regidora 
a Sant Carles de la Ràpita

La regidora de Governació de
Sant Carles de la Ràpita,
Conxi Vizcarro, va formalitzar
la seua baixa del grup muni-
cipal del PSC, tot i que conti-
nua mantenint el càrrec al
govern municipal com a no
adscrita. Vizcarro, que va con-
córrer com a independent a
les llistes del PSC des de les
eleccions del 2007, va dir que
deixava el grup per la “tèbia
reacció” dels dirigents del
PSC i del PSOE a la repressió
policial viscuda a la Ràpita
durant el referèndum de l’1
d’octubre. La mateixa regi-
dora va relatar que va viure en
primera persona des de la
plaça del pavelló firal les cà-
rregues de la Guàrdia Civil,
que van deixar 84 persones fe-
rides al poble. Però la decisió
també l’havia estat madurant
des de la imputació dels més
de 700 alcaldes per part de Fis-
calia a mitjans de setembre.
Un dels quals, el mateix al-
calde de la Ràpita, el repu-

blicà Josep Caparrós.
Per la seua banda, el PSC de
la Ràpita va emetre un comu-
nicat per donar les gràcies a
Vizcarro pels anys compartits,
i va deixar clar que respecten
la seua decisió, tot i que no
estan d’acord amb part de les
seues declaracions. També
van deixar clar que els socia-
listes van condemnar des del
primer moment els fets de l’1
d’octubre, tant el primer se-
cretari, Miquel Iceta; com el
primer secretari de la Federa-
ció de les Terres de l'Ebre,
Manel de la Vega; i la porta-
veu municipal Rosa Anglés, a
més l’agrupació local de la
Ràpita. També van remarcar
que càrrecs públics, les agru-
pacions locals i militants so-
cialistes han estat presents a
les manifestacions de rebuig
de les càrregues policials “in-
discriminades i antidemocrà-
tiques”, especialment al seu
poble, la Ràpita, on han pogut
fer costat a les víctimes. 
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PORTADA

Clam per la llibertat dels Jordis   
Concentracions de protesta arreu del territori per

demanar la llibertat dels presidents d’Òmnium i l’ANC
L’alcalde de Tortosa afirma que la detenció de Sànchez

i Cuixart és “una declaració de guerra” a Catalunya

EL SETGE JUDICIAL A L’INDEPENDENTISME

Més de mig miler de persones
es van concentrar el 17 d’octu-
bre a la plaça de l’Ajuntament
de Tortosa com a mostra de re-
buig a l’empresonament dels
presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) i
Òmnium Cultural, Jordi Sàn-
chez i Jordi Cuixart. En silenci
i amb espelmes, la mobilitza-
ció va acabar mb una llarga i
emotiva ovació. De fet, a la ca-
pital del Baix Ebre va haver-hi
dues concentracions seguides;
la primera, convocada pel Co-
mitè en Defensa de la Repú-
blica de Tortosa, que va acabar
amb un encartellament mas-
siu al centre de la ciutat, i la
segona, convocada per l’ANC.
A la segona concentració, la
gent va acabar convertint una
pancarta, que demanava la lli-
bertat de Cuixart i Sànchez, en
un petit altar on van dipositar
les espelmes. També a Am-
posta, amb gairebé un miler
de persones, i a Gandesa, van
haver-hi aquella nit manifes-
tacions amb espelmes per re-
cordar la falta de llibertat dels
dos primers “presos polítics”
del procés sobiranista. 
El dia anterior, la mateixa nit
del 16 d’octubre, com a reacció
espontània a l’empresona-
ment de Cuixart i Sànchez, ja
va haver-hi cassolades de pro-
testa en ciutats com Tortosa i
Amposta, però també arreu de
les Terres de l’Ebre i del país.

“Declaració de guerra”
L’endemà al migdia, més d’un
centenar de ciutadans van
concentrar-se a les portes de
l’Ajuntament de Tortosa per

reclamar l’alliberament dels
presidents d'Òmnium Cultu-
ral i de l'ANC. Els portaveus
municipals del PDeCAT, ERC,
Movem Tortosa i la CUP van
llegir el manifest unitari de
l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i de
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM), tot exigint l’a-
lliberament de Sànchez i
Cuixart, i una clara resposta
d’Europa. En declaracions als
mitjans de comunicació, l’al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, va
qualificar les detencions com
una “declaració de guerra” de
l’Estat espanyol contra el
poble català. 
De la mateixa manera, l’al-
calde i diputat del PDeCAT
també va denunciar la “com-
plicitat” del PSC i PSOE amb
el govern del PP. Bel no va
descartar que puga haver-hi
noves detencions, i va insistir
a demanar protestes cíviques
i pacífiques fins aconseguir la
llibertat dels presidents de
l’ANC i d’Òmnium.
El 16 d’octubre al vespre, des-
prés de prende’ls declaració,
la jutgessa de l’Audiència Na-
cional, Carmen Lamela, va de-
cretar presó incondicional
comunicada per a Cuixart i
Sànchez, acusats d’un pre-
sumpte delicte de sedició com
a promotors de les protestes
del 20 i 21 de setembre. Pre-
veient l’actuació de la jut-
gessa, Sànchez i Cuixart
havien enregistrat uns vídeos,
que es van fer públics de se-
guida que va saltar la notícia.
En canvi, la jutgessa va deixar
en llibertat amb mesures cau-
telars el major dels Mossos
d’Esquadra, Josep Lluís Tra-
pero, qui també va declarar a
l’Audiència el mateix dia. 

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

Dalt, Cuixart i Sànchez en arribar a l’Audiència Nacional. Baix, la concentració de Tortosa.  // FOTOS: ACN / S.A.
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PORTADA
DEL 27-O AL 21-D

El 21 de desembre hi haurà elec-
cions al Parlament de Catalunya.
Així va anunciar-ho Mariano
Rahoy el 27 d’octubre al vespre,
després d’aprovar-se al Senat
l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució, i només unes hores
després que el mateix Parlament
aprovés la resolució que procla-
mava la nova República Cata-
lana. El president del govern
espanyol havia oficialitzat també
el cessament del president de la
Generalitat, Carles Puigdemont;
del vicepresident, Oriol Junque-
ras, i de tot el seu Govern, a més
de  la designació dels Ministeris
com els òrgans que gestionaran
les competències de cada àrea.
De fet, el president espanyol
també havia anunciat la dissolu-
ció del Parlament de Catalunya i
la convocatòria d’eleccions auto-
nòmiques per al 21-D, a més de
l’extinció de les oficines del pre-
sident i del vicepresident, del
Consell de la Transició Nacional,
del DIPLOCAT, de totes les de-
legacions a l’estranger excepte
Brussel·les i el cessament dels
delegats de Brussel·les i Madrid.
També la destitució del secretari
de l’Interior, César Puig, i del di-
rector general dels Mossos, Pere
Soler. A banda, juntament amb
el cessament de Puigdemont, de
Junqueras i de tots els seus con-
sellers, Rajoy també va cessar els
càrrecs de confiança de les con-
selleries, que ascendien a prop
de 150 persones.  
Era així com es començava a ma-

terialitzar l’aplicació de l’article
155. El mateix divendres a la
tarda, però a Barcelona, el Parla-
ment havia declarat  la Repú-
blica catalana independent, i
havia instat el Govern a aplicar-
ne els seus efectes desenvolu-
pant la llei de transitorietat
jurídica i obrint el procés consti-
tuent. La proposta que havien
presentat els grups de JxSí i la
CUP va obtenir el vot afirmatiu
de 70 diputats, en una votació
secreta que va fer-se en una
urna. A banda, 10 diputats van
votar en contra, i 2 més en blanc.
Els diputats de Ciutadans, PP i
PSC van marxar de l'hemicicle
per no participar de la votació. 

El paper de Forcadell
El text aprovat establia, en la
seua part declarativa, que s'as-
sumia el mandat del poble de
Catalunya expressat al referèn-
dum de l’1 d’octubre, i declarava
que "Catalunya esdevé un estat
independent en forma de Repú-
blica". La xertolina Carme For-
cadell, presidenta del Parlament,
va ser una de les protagonistes
d’aquesta jornada històrica. De
fet, va ser l’encarregada de fer
públic el resultat de la votació. 
Desenes d’alcaldes d’arreu del
país, i també de les Terres de l’E-
bre, van seguirt el ple des de
l’auditori del Parlament. De la
mateixa manera, també van des-
plaçar-se a Barcelona alguns in-
dependentistes ebrencs, que van
seguir la sessió del Parlament
des de la confluència del passeig
Lluís Companys amb els carrers
Pujades i Picasso. Mentrestant,
com en altres llocs del país, a la
façana de l’Ajuntament de Tor-

tosa només onejava la Senyera.
Una imatge que contrastava
amb el que passava al mateix
Palau de la Generalitat, on la
bandera de Catalunya compartia
espai amb la d’Espanya.

La reacció del PP
Només uns minuts després, al
ple del Senat, també va aprovar-

se, sense cap sorpresa, l’aplicació
de l’article 155 de la Constitució.
Va ser amb 214 vots a favor, 47
vots en contra i 1 abstenció. Els
vots a favor van ser del PP,
PSOE, Ciutadans, UPN i Foro
Asturias. En canvi, van votar-hi
en contra Podem i les seues con-
flucències, Esquerra, PDeCAT,
PNB i Bildu. D’aquesta manera,

l’executiu espanyol ja estava ha-
bilitat per destituir el president
del Govern i tot l’executiu. Però
la negociació entre el PSOE i el
PP va servir per eliminar del text
el control sobre els mitjans pú-
blics catalans. Coalición Canaria
també va aconseguir rebaixar el
control sobre el Parlament. 
Ja avançada la tarda del 27 d’oc-

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

Rajoy convoca eleccions a Catalunya
després de dissoldre el Parlament
El govern de l’Estat neutralitza la proclamació de la

República Catalana amb l’aplicació de l’article 155
Els partits independentistes hauran de decidir 

si participen en uns comicis “imposats” des de Madrid

A les escales del Parlament, Puigdemont, Forcadell, els consellers i alguns alcaldes van celebrar la declaració de la República Catalana.   
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tubre,  Rajoy va comparèixer a
La Moncloa per llegir una decla-
ració sense preguntes, i al llarg
de 12 minuts va desgranar les
mesures que adoptava el seu
executiu, i que van entrar en
vigor amb caràcter immediat.
Rajoy va afirmar que eren  me-
sures “per restituir un autogo-
vern que ha estat liquidat en les
últimes setmanes, per una ca-
dena de decisions il·legals arbi-
tràries i excloents adoptades
pels governants de la Generali-
tat”. El president espanyol
també va dir que eren“passos
necessaris i imprescindibles per
retornar a la legitimitat demo-
cràtica a l’autogovern”. 

Comença la precampanya
L’endemà mateix, el portaveu
de Ciutadans al Parlament, Car-
los Carrizosa, va començar la
precampanya del 21-D a Móra la

Nova. Va ser amb motiu d’una
visita a la fira multisectorial. Ca-
rrizosa es va mostrar convençut
que les eleccions del 21 de des-
embre serviran per mesurar que
la declaració d’independència
del 27 d’octubre no compta amb
el suport de la societat. Carri-
zosa també va  assegurar que el
seu partit sortirà a “guanyar les
eleccions”. El portaveu de Ciu-
tadans també va dir que el fet
que les eleccions, convocades
per al 21 desembre, caiguin en
dijous, es traduirà en més parti-
cipació.
Per la seua banda, ara els partits
independentistes hauran de de-
cidir si concorren als comicis del
21-D i de quina manera ho fan.
“Senyor Rajoy, ens veurem a les
urnes”, va afirmar Marta Pascal,
donant per fet que el PDeCAT,
com Esquerra, intentarà aprofi-
tar la convocatòria d’eleccions

per defensar la proclamació de
la República i aturar l’aplicació
del 155. “Ens han posat un pa-
rany en forma d’eleccions. Mal-
grat tot, als catalans les urnes no
ens fan por”, va dir el republicà
S ergi Sabrià. De fet, els dos par-
tits estudiaran “la millor fór-
mula” per a concórrer, junts o
separats, en uns comicis “impo-
sats” pel PP.
Les coses es veuen molt dife-
rents a Ciutadans, el PSC i el PP,

tot i que en principi descarten
una llista conjunta de l’unio-
nisme. Representants dels tres
partits van donar suport a la
gran manifestació que va recó-
rrer el centre de Barcelona el
diumenge 29 d’octubre. Unes
300.000 persones, segons la
Guàrdia Urbana, i 1,3 milions
segons Societat Civil Catalana
(SCC), van manifestar-se aquell
dia a favor de la unitat d’Es-
panya i en contra de la indepen-
dència de Catalunya. La
mobilització, convocada per
SCC, va comptar amb la presèn-
cia d’Inés Arrimadas i Albert Ri-
vera (Ciutadans); Miquel Iceta i
Núria Marin (PSC), i el delegat
espanyol Enric Millo, la ministra
Dolors Montserrat, i Xavier Gar-
cía Albiol (PP).  A l’escenari van
intervenir-hi, entre d’altres, Te-
resa Freixes, Francesc Frutos i
l’exministre Josep Borrell. 

L’Ajuntament d’Amposta
va donar la benvinguda a la
República Catalana amb un
acte a la plaça Ramon Be-
renguer IV. Va ser dissabte
28 d’octubre al migdia, i va
comptar a la participació
dels músics Montse Castellà
i Èric Vinaixa, entre d’altres.
L’alcalde Adam Tomàs va
afirmar que caldrà treballar
per mantenir viva la Repú-
blica, dia a dia. Tomàs va fer
una crida a la ciutadania a
no caure en el desànim, i a
sortir al carrer quan sigui
necessari per defensar la
República Catalana. Per la
seva part, el coordinador de
l’ANC a les Terres de l’Ebre,
Manel Alves, va dir que
amb la proclamació de la
República “no acaba res,
sinó que comença tot”.
Alves també va dir que
l’ANC no reconeix la convo-
catòria d’eleccions anun-
ciada per Mariano Rajoy per
al 21 de desembre, i que cal
treballar pel reconeixement
internacional. A Tortosa, el
dia abans, poques hores
després que es proclamés la
República Catalana, més de
200 persones es van concen-
trar a la plaça de l’Ajunta-
ment, on es va organitzar
una baldanada popular. El
Comité en Defensa de la
República també va canviar
el nom de la plaça d’Es-
panya pel de plaça Cata-
lunya 27 d’octubre. C.B.

PORTADA 

Festes de 
benvinguda
de la nova
República

LA CRÒNICA

Ciutadans ha estat
el primer partit en
precampanya, amb

la visita de 
Carlos Carrizosa a

Móra la Nova

El president Mariano Rajoy, en el moment d’anunciar la convocatòria d’eleccions. / Foto: ACN.                    / Foto: ACN.
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LA INDIFERÈNCIA és el gran
privilegi que Rajoy atorga a Ca-
talunya. “El mayor desprecio es
no hacer aprecio”. I aparenta
oblidar-se’n de Catalunya de
cara enfora, encara que, sense
cap mena de dubte, “la pro-
cessó li va per dins”. Sap que la
prima de risc se li dispara. Sap
que la borsa espanyola se’n va
“a pique”. Sap que si l’econo-
mia catalana no exporta el pre-
vist, l’entrada de divises
descendeix; sap que si el tu-
risme es redueix a Catalunya,
afecten directament a l’erari
públic. Sap tantes coses, el Sr.
Rajoy, que “posant el cap davall
l’ala” creu que s’arreglaran
soles. Sap, sap i sap però la
feina que la facin els altres! Ell
sempre queda a segona fila,
com amagat de la realitat. 

AQUESTA ha estat la vertadera
realitat de l’Espanya de fa anys.

I sempre li ha sortit bé. Però Eu-
ropa, la seva gran aliada, que
tants esforços li costa als seus
col·laboradors de tenir-la al seu
costat, se’n cansa. Una cosa és el
que diuen públicament, amb
somriures i amb contundència.
L’altra és el que pensen inte-
riorment; tots ells, polítics,
saben que per resoldre els pro-
blemes s’ha de fer política. S’ha
de parlar i cercar acords quan
existeixen discordances tan evi-
dents. Ja el coneixen perquè és
l’estat europeu que més ha in-
complert els acords de la Unió
Europea (UE). Ho saben i el co-
neixen. 

PERÒ arriba el moment que els
esforços que propicien els seus
ministres quan diuen un cop i
un altre que Catalunya quedarà
a la misèria econòmica si conti-
nua la política d’en Puigde-
mont, és ell que es posa “a la

boca del llop”. Des d’Hisenda i
la resta de ministeris amb coac-
cions i requeriments provo-
quen el canvi de les seus
d’empreses catalanes i predi-
quen que acabarem a la ruïna.
Sí, és veritat que gens ens afa-
voreix aquesta insistent treball
des de l’executiu espanyol per
arruïnar la nostra situació eco-
nòmica. Però, com ells diuen i
nosaltres també sabem, la in-
tranquil·litat econòmica afecta a
les empreses. I l’afer català, com
afer interior espanyol de grans
magnituds, afecta directament
tota Espanya. Vet aquí “la boca
de llop que s’ha posat el Sr.
Rajoy”. No vol dialogar, no vol
fer política però no tardarà
massa que els seus grans amics
riallers d’Europa li diran prou.
“O dialogues o ens enfonsem
tots!" 

POT AGUANTAR-SE mentre

hom diu que la culpa és tota
dels catalans. Però quan l’eco-
nomia espanyola deixa de fun-
cionar i existeix intranquil·litat
als mercats per les incerteses
econòmiques clares, els euro-
peus es posen les mans al cap.
Aquell afer interior espanyol, ja
ara, emergeix com un problema
europeu. 

MALARAMENT RAI!, quan
Puigdemont contesta una carta
demanant diàleg començant de
zero i el Sr. Rajoy li contesta que
aplicarà, no ell, sinó l’aliança
del PSOE i C,s, l’article 155. Les
lleis mai poden arreglar la si-
tuació de Catalunya, algú creu
que ho solucionarà? 

FRANCAMENT, puc anar equi-
vocat, però Rajoy, es posa a “la
boca del llop”.  

O
O P I N I Ó

EL VÍDEO-SELFIE DE JOAQUIM LLOPIS
CONTUNDENTS declaracions del
portaveu del PP a Roquetes i encara pre-
sident del PP al Baix Ebre. Joaquim Llo-
pis va difondre el 24 d’octubre passat un
vídeo-selfie enregistrat a Deltebre, just
davant del riu i amb Sant Jaume d’En-
veja i l’illa de Buda de teló de fons, en
què afirma que ell defensa com ningú
les Terres de l’Ebre, i en què sobretot ca-
rrega amb duresa contra els govern de

l’Estat i de la Generalitat, pel maltracta-
ment i la discriminació que dispensen al
Delta i al territori. De fet, fa tems que, a
les xarxes socials, Llopis es refereix a
“Barcelunya” per referir-se a Catalunya
i criticar que des de Barcelona també
s’està castigant les comarques de l’Ebre.
En aquest sentit, al vídeo Llopis també
acusa els representants polítics del terri-
tori a Madrid i Barcelona. Els diu que

només van a Madrid i Barcelona a om-
plir-se les butxaques, "mentre les Terres
de l’Ebre s’estan morint". Finalment, el
regidor de Roquetes diu que és el mo-
ment de deixar-se de "ximpleries" com
la independència i de posar-se a treba-
llar de veritat pel territori, per portar
més indústria i millors carreteres i in-
fraestructures, i per garantir els ajuts eu-
ropeus a la pesca i l’agricultura. G.M.

ANTON MONNER
HISTORIADOR 
I CRONISTA
DE GANDESA

La boca del llop

Les tres P

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC
I MÚSIC

LA VERITAT és que aquests
dies és millor opinar sobre Cas-
tanyada versus Halloween, o
sobre si s’ha de canviar l’hora
al final d’octubre o no, que no
pas sobre els passos que se se-
gueixen en el camí de la inde-
pendència. Bàsicament perquè
els fets se succeeixen i invali-
den allò que donàvem per fet fa
poques hores o minuts. 

LA PROVA, dijous 26 d’octubre.
Si al matí es donava per fet que
es declararia la independència
de Catalunya, al migdia els mit-
jans confirmaven que el Presi-
dent de la Generalitat
comunicaria que convocava
eleccions autonòmiques per
aturar l’aplicació de l’article
155. Amb successius ajorna-
ments de la seva comparei-
xença púbica, periodistes i
opinadors apuntaven que pot-
ser s’acabava declarant la inde-
pendència en veure que el
govern espanyol no faria marxa
enrere. De fet, el govern espan-

yol va dir que podria modular
l’aplicació del 155, cosa molt di-
ferent a dir que no s’aplicaria.

AIXÍ QUE la mala sensació que
donava l’anunci d’eleccions i
que convidava a escriure un ar-
ticle fent memòria de les garro-
tades que es van rebre en molts
indrets del país l’1 d’Octubre
per voler votar al referèndum,
fent memòria de l’empresona-
ment de Jordi Sánchez i Jordi
Cuixart, fent memòria de la si-
tuació angoixant i perllongada
en el temps de tanta gent, fent
memòria de la mobilització
permanent de la gent des del
2011, fent memòria dels boicots
als productes catalans; aquella
mala sensació quedava apar-
cada per veure com els esdeve-
niments canviaven i s’acabaria
votant al Parlament a favor de
constituir la República Cata-
lana.

PERÒ aquella mala sensació es
va repetint i s’anirà repetint

cada cop que vegem als mit-
jans, a les xarxes socials, mis-
satges que entrin en conflicte
amb allò que esperem que faci
un govern que assumeix ser un
govern d’un estat independent
i sobirà. Veure que els caps po-
licials assumeixen que han
estat destituïts crea incertesa.
Veure que potser els partits in-
dependentistes acudiran a les
eleccions autonòmiques convo-
cades per Rajoy en virtud de
l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució crea incertesa. Un
article hereu de l’article 37 de la
Constitució Alemanya, a la ve-
gada hereu de l’article 48 de la
Constitució de la República de
Weimar i que Hitler va aprofi-
tar per fer-se amb el poder ab-
solut. Un esperit molt
democràtic, com veieu. 

PERÒ NO ens desviem. La so-
cietat catalana no pot estar in-
definidament rebent
informacions contradictòries ni
tenir un Govern que no parla

clar, o que quan parla es mou
en l’ambigüitat. Dissabte 28
d’octubre Carles Puigdemont
va comparèixer per demanar
“paciència, perseverança i
perspectiva” als catalans i cata-
lanes, però no va dir gaire res
més de clar. Una intervenció
curta, potser per fer veure que
segueix governant, i res més. A
mi, veure aquestes tres parau-
les, les tres P, em va fer pensar
en altres paraules començades
en P, en el discurs de Manuel
Azaña, un cop acceptada la de-
rrota a la Guerra Civil: “Paz,
piedad y perdón”. Espero que
Puigdemont no les pronunciï
mai, perquè ja sabem què va
venir a continuació.  
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El 21 de desembre, eleccions
amb moltes coses en joc

El pacte al Montsià
salta pels aires

El rebut de l’IBI, al centre
del debat a Amposta

EDITORIALS

l proper 21 de desem-
bre, la ciutadania de
Catalunya podrà ex-
pressar-se de nou a les

urnes. Ho farà, si ho considera
oportú, a través d’unes elec-
cions convocades d’una ma-
nera inèdita fins ara: després
de l’aprovació de l’arti-
cle 155 de la Constitució,
i només unes hores des-
prés que el Parlament
aprovés la proclamació
de la independència de
Catalunya en forma de
república. De fet, final-
ment les eleccions no
van ser convocades pel
president de la Genera-
litat, Carles Puigdemont;
sinó pel president del
govern de l’Estat, Mariano
Rajoy, un cop que el Senat va
autoritzar l’executiu espanyol a
dissoldre el Parlament i cessar
tot el govern de Catalunya.

ELS PARTITS no sobiranistes
tenen molt clar que les elec-
cions del 21 de desembre són la
gran oportunitat per retornar
Catalunya a la legalitat de la
Constitució i l’Estatut. Per la
seua banda, els partits inde-
pendentistes també comencen
a tenir clar que no poden
menysprear aquesta oportuni-
tat per defensar, a les urnes i

democràticament, el resultat
del referèndum de l’1 d’Octu-
bre, la declaració d’indepen-
dència feta al Parlament, i la
nova República Catalana. Per
molt que siguen unes “elec-
cions trampa” o uns “comicis
imposats” des de Madrid, seria

ilògic que els partits sobiranis-
tes deixessin les institucions
catalanes en mans dels partits
que han aprovat i avalat l’apli-
cació de l’article 155, que se-
gons ells suposa el segrest de
l’autogovern de Catalunya. Per
tant, és responsabilitat del
PDeCAT, d’ERC i de la CUP
concórrer també a aquestes
eleccions, encara que sigui a
contracor. Convertir, si cal,
aquestes eleccions en un nou
plebiscit sobre la independèn-
cia de Catalunya, tot i que serà
inevitable que durant la cam-
panya també se centrin els de-

bats electorals en la legitimitat
dels mateixos comicis i en la
validesa de l’aplicació de l’arti-
cle 155. També caldrà veure
quin és el paper que juguen en
aquesta campanya les entitats
sobiranistes, tenint en compte
que els presidents d’Òmnium i

de l’ANC, Jordi Cui-
xart i Jordi Sánchez,
van ser detinguts i
empresonats el 16
d’octubre passat.

EN ELS PROPERS
dies, la discussió dels
partits independen-
tistes serà també la
fórmula que cal em-
prar per concórrer a
les eleccions del 21-D,

i qui ha d’encapçalar la candi-
datura o les diferents llistes
electorals, si finalment n’hi ha
més d’una. La nostra impres-
sió, doncs, és que el 21-D pot
convertir-se en en el referèn-
dum que l’1 d’octubre no va ce-
lebrar-se: sense càrregues
policials, amb tots els col·legis
oberts i amb les màximes ga-
ranties democràtiques, i també
amb els partidaris del “No” a la
independència interpel·lats di-
rectament a participar en les
eleccions. Aquest cop, ha estat
l’unionisme qui les ha convertit
en totalment plebiscitàries.

EL GOVERN d’Esquerra
d’Amposta ha aprovat aquest
octubre passat rebaixar un
10% l’impost de béns immo-
bles (IBI) rústic, i un 10% l’IBI
urbà. Fa mesos que el rebut de
la contribució es troba en el
centre del debat de la política
ampostina. Sobretot, arran de
les diverses mocions presen-

tades pel grup del PSC, que
sap que és un tema que preo-
cupa la ciutadania, i per això
continua reclamant que hi ha
més marge per abaratir el
rebut. A banda, l’Ajuntament
també va aprovar en el darrer
ple una sèrie de bonificacions
a l’impost de vehicles i una re-
baixa de la plusvàlua. 

Miquel Àngel
Pradilla
EDITOR

EL MUR

Cap dels partits 
independentistes 

hauria de renunciar a 
participar als comicis

SERÀ NOTÍCIA

E

L’editorial Onada Edi-
cions ha rebut en-
guany el Mèrit de les
Lletres Ebrenques, a

les XII Jornades de les Lletres
Ebrenques d’Amposta. L’edito-
rial benicarlanda ha apostat
sempre per les Terres de l’Ebre.

Joaquim 
Miralles
ALCALDE D’ARNES

Arnes ja té nou alcalde.
Joaquim Miralles agafa
el relleu del que ha

estat 22 anys alcalde del muni-
cipi, el també delegat del govern
a les Terres de l’Ebre, Xavier Pa-
llarès. Fins ara, Miralles era el
segon tinent d’alcalde d’Arnes.

Alfonso 
Dastis
MINISTRE ESPANYOL

D’AFERS EXTERIORS

El ministre espanyol
d’Afers Exteriors, Al-
fonso Dastis, va sor-

prendre un periodista de la BBC
quan va afirmar que algunes de
les imatges de les càrregues po-
licials de l’1 d’octubre a Cata-
lunya eren “notícies falses”.

Lluís 
Soler
ALCALDE 

DE DELTEBRE

Deltebre ha iniciat una
campanya de participa-
ció ciutadana per decidir

com serà el nou parc de l’avin-
guda Goles de l’Ebre, on hi ha el
solar de l’antiga nau de Mobles
Delta. El projecte busca revalorar
l’antiga Cambra Arrossera.

Joan 
Moisès
ALCALDE DE 

LA SÉNIA

La Sénia va celebrar
aquest mes d’octubre
la V Festa del Moble i

la IX Fira d’Artesania. Era el mo-
ment d’inaugurar una interes-
sant novetat per al sector: el nou
vial comercial que connecta les
botigues del moble de la Sénia. 

ESQUERRA ha decidit tren-
car el pacte de govern al Con-
sell Comarcal del Montsià. Els
republicans han deixat el so-
cialista Francesc Miró gover-
nant en minoria, i han
anunciat la preparació d’una
moció de censura per canviar
el president. D’entrada, els
càlculs són fàcils: ERC podria
pactar amb el PDeCAT; però
també cal tenir en compte
que els republicans i els antics
convergents són antagonistes
en molts dels municipis de la
comarca. És el que passa en
poblacions com Amposta o
com Alcanar, per citar només
els municipis dels dos princi-
pals protagonistes del con-

flicte, l’ampostí Francesc Miró
i la canareva Carme Navarro,
que just havia estat la presi-
denta del Consell Comarcal
del Montsià en la primera
part del mandat. 

EL PACTE entre ERC i el PSC
també s’ha trencat aquest
mes d’octubre a Móra la
Nova, tot i que en aquest cas
ha estat de mutu acord. Però a
Móra la Nova, el PDeCAT ja
ha volgut desvincular-se to-
talment d’una hipotètica nova
majoria de govern. I és que cal
tenir en compte que va ser el
pacte entre republicans i so-
cialistes el que va deixar Fe-
rran Bladé fora de l’alcaldia.

EL 13 DE NOVEMBRE
se celebrarà a la biblioteca
Marcel·lí Domingo de Tor-
tosa la inauguració de les lII
Jornades de Patrimoni Lite-
rari Ebrenc ‘La Guerra Civil i
la Batalla de l'Ebre', vistes a
partir de la literatura, el pe-

riodisme i el món audiovi-
sual. L’assistència a la jor-
nada és gratuïta, però cal
inscripció prèvia a la Ruta
Hemingway a Tortosa, a cà-
rrec de l’empresa de guiat-
ges Terra Enllà, que es farà
el dissabte 18 de novembre. 
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OPINIÓ

ESCRIC ESTE ARTICLEquan fa
una setmana que es va constituir
la República Catalana Indepen-
dent, baix lo mandat del poble de
Catalunya. No sé com estarem
quan es publique este article, si
ja s’haurà aixecat la suspensió o
no, però tot i així, voldria parlar
d’unes quantes consideracions. 

COM EN LA PARÀBOLA (Mt
22,1-14), jo estos dies m’he vestit
segons l’ocasió, però sempre
amb el mateix uniforme. L’1
d’octubre el meu uniforme era
de lluita pacífica i resistència, da-
vant d’altres uniformes d’antia-
valots que mos volien segrestar
la democràcia. Després, lo di-
lluns, lo mateix vestit me’l vaig
posar per lluir dol, un dol que
em va fer plorar tot lo dia davant
de lo que havia succeït, i tothom
ja sap. Els dies següents, amb el
mateix uniforme, vaig sortir del
dol i vaig entrar en germanor,
quan l’aturada massiva de di-
marts i la meua col·laboració
amb els versos contra la violèn-
cia que el meu amic, l’escriptor,
Jesús Mª Tibau, i altres amics, van
saber organitzar amb tant d’en-
cert. Per cert que es prepara un
llibre amb totes les aportacions
de la gent de la cultura ebrenca
que hi va col·laborar, que van ser
molts. Necessitàvem arrencar
l’odi de dins i abraçar-mos entre
natros, prenent consciència de la
nostra fortalesa com a poble
unit, contra la barbàrie. Ara, com
en la paràbola de l’evangeli de
Sant Mateu, m’he vestit de festa,
amb el mateix uniforme, per a
celebrar l’adveniment de la Re-
pública Catalana Independent.

ÉS HORA de la poltícia. Puc en-
tendre que els mortals, no ave-
sats a la política, tinguéssem
angoixa de les declaracions i
contradeclaracions que es van
succeint estos dies a nivell intern,
amb el país veí, i a nivell interna-
cional. Lo cor mos demana una
cosa i no sabem si volem escoltar
al cap. Lo vertigen d’informació
mos mareja i a moments estem
eufòrics i a altres mos voldríem
fer l’harakiri. És lo que té la polí-
tica. Davant d’això, el manual de
supervivència per no parar boi-
xos, recomana que tinguem clars
los objectius i les coses palpa-
bles, reals, que ja han succeït, tot
i també tenint en compte qui són
los interlocutors i quina ha sigut
la seua trajectòria vital.

ESCRIC LITERALMENT dos
fragments de la Declaració de la
República Catalana, firmada so-
lemnement al Pati de LLums del
Parlament de Catalunya per tots
los parlamentaris sobiranistes
amb majoria absoluta (JxSí i la

CUP):

“CATALUNYA restaura avui la
seva plena sobirania, perduda i
llargament anhelada, després de
dècades d’intentar, honestament
i lleialment, la convivència insti-
tucional amb els pobles de la pe-
nínsula ibèrica”

“CONSTITUÏM la República ca-
talana, com a Estat independent
i sobirà, de dret, democràtic i so-
cial”

MÉS CLAR L’AIGUA. A mi me
van ensenyar, ja des de menuda,
que s’havia de llegir tot bé, abans
de firmar res. Suposo que als
meus representants polítics,
també els hi van ensenyar. 

PROCLAMADA la República
Catalana Independent, la nostra
dolça Pàtria va fent camí. El molt
honorable Sr. Puigdemont, Pre-
sident de la Generalitat de Ca-
talunya, ha demostrat una gran
valentia i una estimació pel seu
poble sense límits. Sense voler
desestimar la futura reacció dels
cafres, aquells que van destruir
les nostres escoles i van pegar a
la nostra gent, esta darrera set-
mana, hem vist com ha canviat
l’imaginari general i com s’alça-
ven veus que mos reconeixien
com a país sobirà, entrant Cata-
lunya en tromba en l’escenari
internacional. Ha arribat l’hora
de la política, de la negociació.
No vos capfiquéssiu per afirma-
cions categòriques com: No mos
reconeix ningú, no ho aconse-
guireu mai, s’han cagat de
temor, no serem mai indepen-
dents, no mos dixaran, vos de-
purarem als mestres com quan

Franco, “corralito”, entraran los
tanques i fins i tots la cabra de la
legió... etc, etc. Tot és fum i estra-
tègia de la temor.

SABEU QUÈ va passar el dia del
REFERÈNDUM, quan des del
govern, van picar a les cinc de la
tarda a totes les taules per dir-
los-hi que davant de la violència
proposaven desfer el referèn-
dum? Totes, menys una, van
contestar que ells fessen lo que
vulguessen però que ells defen-

sarien les urnes i que d’allí no es
movien. Si a les cinc de la mati-
nada érem gent defensant lo
col·legi del Consell Comarcal,
on era jo, després de les imatges
de la televisió, érem lo triple. La
gent en lloc d’arronsar-se, es va
tirar en bloc a defensar el seu
dret a la democràcia i es va que-
dar tot lo dia defensant les
urnes. Al meu col·legi una guar-
deria improvisada als gronxa-
dors i la gent fent pícnic pels
voltants. Uns altres es van oferir
a fer d’espies a la Plaça de la
Unió dels Països Catalans, per
avisar-mos de quan vindrien.
Quan hi havia una falsa alarma,
la gent no se n’anava, al con-
trari! Corria a buscar al del cos-
tat, i amb germanor, es
col·locava al davant de la porta,
amb les mans en l’aire i potser
tremolant, conscients de que
podien vindre los mateixos que
havien tustat de manera brutal
als nostres veïns. Aquell dia, lo
nostre poble va guanyar la lli-
bertat i ja no hi ha marxa enrere,
i ho saben. L’aturada del dia 3
d’octubre, amb multituds al ca-
rrer, així ho va demostrar. Més
de dos milions de SÍ comptats i
700.000 vots robats, que no

sabem què van votar. En total 3
milions de persones que van
sortir de casa aquell dia i que
van fer història. I la història par-
larà d’elles.

NATROS NO SOM los primers
que mos independitzem, i crec
assegurar que no serem los úl-
tims. Europa segrestada per una
colla de buròcrates, ha entrat en
crisi. Moltes vegades ha dit que
no reconeixeria la independèn-
cia d’un país i al cap de dos dies

ja el teníem reconegut i fins i tot
presidint el Consell d’Europa. A
més tots els indicadors diuen
que es tendeix cap a la Europa
de les regions. Natros no mos
hem de preocupar de si ells
faran o dixaran de fer, sinó de lo
que natros volem fer. I potser,
quan la República Catalana ja
funcione a ple rendiment, mos
hauríem de plantejar un refe-
rèndum de si volem o no volem
estar en un club d’estats que no
reconeixen los seus propis va-
lors fundacionals i que tan sols
mira pel benefici de quatre vivi-
dors que tenen segrestades les
institucions a esquenes del
poble. Però això seran figues
d’un altre paner.

TENINT CLARES les premisses
del què s’ha fet i cap a on anem,
lo important és estar tots units.
Tindre clar que tot està pensat
des de fa mesos i que no farem
cap pas enrere. Mos ho hem
guanyat! Un prec senyor Presi-
dent: He fet la promesa de ves-
tir el mateix uniforme fins
l’aixecament de la suspensió.
No permete que al desembre
encara vesteixe amb màniga
curta!  

Una setmana de República catalana

NÚRIA 
MENASANCH
ESCRIPTORA
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EL PROPASSAT dia 6 d’octubre
ens deixava definitivament
Josep Subirats Piñana, a l’edat
de 97 anys. Una personalitat re-
llevant, m’atreveixo a dir que
extraordinària, i que vaig tenir
el privilegi de que em distingís
amb la seva amistat. 

VA VIURE una vida llarga, difí-
cil sobretot en els anys de la
Guerra Civil i en la immediata
postguerra, i una vida després,
estic segur, gratificant i en molts
aspectes apassionant. El seu cu-
rrículum és llarg i per a molta
gent conegut, per tant només
m’hi referiré breument. Molt jo-
venet es va iniciar en el perio-
disme al diari El Pueblo, òrgan
dels seguidors de Marcel·lí Do-
míngo, el Partit Català d’Esque-
rra, versió catalana de la
Izquierda Republicana, que Do-
mingo i Azaña varen fundar i
diari que passà a dirigir només
amb 17 anys, quan el seu direc-
tor Sebastià Campos Terré va
ser cridat a files l’any 1937. Al
1938 s’incorporà a les files de
l’exèrcit republicà fins al final
de la guerra. Fou empresonat al
febrer del 1939 per les forces
franquistes, sotmès a consell de
guerra sumaríssim i condemnat
a mort; afortunadament, al ser
menor d’edat en el moment
dels fets que se li imputaven,
l’any 1944 li fou commutada la

pena per la de reclusió perpè-
tua, i finalment enviat a un ba-
talló de treballadors a
Andalusia. 

JA ALLIBERAT va aprofitar bé
el seu temps per preparar-se
acadèmicament i professional-
ment, com intendent mercantil
i doctor en Ciències Econòmi-
ques. Va ser assessor fiscal de
grans empreses i professor de
Política Fiscal de l’Empresa a la
UAB. 

EL RETORN de la democràcia,
l’any 1977, el va portar a una ca-
rrera política extraordinària. Se-
nador de 1977 a 1982, el 1978 ja
havia ingressat a les files del
PSC. El 1982 va ser nomenat
membre del Tribunal de Comp-
tes d’Espanya, del que en va
arribar a ser vicepresident. Més
tard és nomenat membre del
Tribunal de Comptes Europeu,
amb seu a Luxemburg, del que
en fou Degà. 

SUBIRATS PIÑANA es declarà
sempre deixeble polític de
Marcel·lí Domingo i al llarg de
la seva vida va rebre moltes dis-
tincions. Entre les més prope-
res geogràficament, el Doctorat
Honoris Causa de la URV. El
premi Marcel·lí Domingo 2016,
atorgat a Tortosa per UGT,
CC.OO. i el PSC per la seva tra-

jectòria al llarg de tota una vida
en defensa dels valors propis
de les esquerres, la llibertat, la
igualtat i la solidaritat. I el no-
menament de Fill Predilecte de
la Ciutat de Tortosa, atorgat per
unanimitat l’any 2002. Aquesta
darrera distinció va tenir per a
ell un valor especial i així m’ho
va manifestar. Després de la
guerra i la presó, en tornar a la
Tortosa negra del franquisme,
es sentí rebutjat en una ciutat
marcada per l’absència, per
mort o per exili, dels seus com-
panys republicans i el silenci
emporuguit, dels que, amb
menys notorietat pública, van
poder continuar vivint-hi.
Aquesta distinció era la recon-
ciliació pública, solemne i emo-
cionant amb la seva ciutat. 

LA FIGURA de Josep subirats
ha tingut l’enorme valor de ser
pont i portadora de la memòria
entre els dos períodes democrà-
tics recents, el de la Segona Re-
pública i el de la Monarquia
Constitucional actual. No
només ens ha tramés la memò-
ria viva, que és molt important,
també ha estat transmissor d’un
sentit de la política d’estat, que
personatges com ell i el presi-
dent Josep Tarradellas, tenien
molt interioritzat i que tant es
troba a faltar en molts dirigents
polítics actuals. 

PER FINALITZAR aquest re-
cord emocionat de la figura de
Josep Subirats, vull fer referèn-
cia a l’extensa bibliografia que
publicà en els darrers anys de
la seva llarga i prolífica vida. Va
escriure a partir de les seves vi-
vències i amb un rigor historio-
gràfic envejable, una aportació
fonamental a l’hora d’abordar
un període tan complex, com
insuficientment estudiat, el de
la Guerra Civil i la postguerra
franquista. Amb tot, per a mi
una de les coses més impor-
tants que ha aportat són els
noms i cognoms de les perso-
nes empresonades i sovint des-
prés afusellades. Ha rescatat
les víctimes de l’oblit a que les
volien sotmetre el botxins, es-
borrant els seus noms de la
Història. Una aportació fona-
mental per a la memòria histò-
rica col·lectiva i sobretot molt
important per a la memòria i la
dignitat de les seves famílies. 

PER  TOT AIXÒ en evocar la
memòria del Josep, em vénen
al cap aquells versos d’Espriu
en l’Inici de Càntic en el Tem-
ple. 

PERÒ hem viscut per salvar-
vos els mots / Per retornar-vos
el nom de cada cosa / Per que
seguissiu el recte camí, / D’ac-
cés al ple domini de la terra". 

En record de Josep Subirats Piñana

JOAN SABATÉ
EXALCALDE 
DE TORTOSA

El millor i el pitjor de l’1 d’Octubre
SE’M FA DIFÍCIL escriure
sobre el diumenge 1 d’octu-
bre, però vull fer-ho, neces-
sito fer-ho. L’1 d’Octubre
quedarà marcat per sempre
a les nostres memòries. Un
dia en què vam veure el mi-
llor i el pitjor de la humani-
tat. 

DAVANT LES AMENACES
del govern espanyol, milers
de tortosins i ebrencs vam
aixecar-nos ben d’hora per
poder votar. A les portes de
cadascun dels punts de vota-
ció, ens concentràvem per
defensar, un cop més, el dret
a vot. Tinc 18 anys, no vaig
viure el franquisme, ni pen-
sava que mai hauria de sortir
a defensar el poder votar,
però estic ben orgullós d’ha-
ver-ho fet i d’haver pogut
votar Sí a marxar d’aquest
estat corrupte i repressiu. 

L’1 D’OCTUBRE vam tenir
por, molta por. Vam veure les
imatges de l’entrada al

col·legi on havia de votar
Puigdemont, vam veure les
brutals agressions per part
de la Guàrdia Civil i Policia
Nacional als nostres veïns de
la Ràpita, Roquetes... Teníem
temor, temor que vinguessin
els antidisturbis a provocar
disturbis, a agredir-nos, a fer
mal als nostres avis, als
nens, a tots en general. Te-
níem temor que ens robessin
les urnes i els vots, aquelles
caixes de plàstic amb el lo-
gotip de la Generalitat que
tant ens havia costat que po-
guessin ser allí, aquells pa-
pers que representen tant,
que representen la voluntat
d’un poble. 

AQUELL DIUMENGE vam
veure el pitjor que un estat
és capaç de fer: l’Estat Es-
panyol va enviar la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil
per apallissar els nostres
veïns, els van pegar, ens van
fer mal, ens van intentar hu-
miliar, ens van intentar im-

pedir votar, ens volien fer
creure que la nostra opinió
no importa. Però no ho van
aconseguir, van fracassar. El
poble català té massa digni-
tat perquè la puguin treure a
cops de porra. Els únics que
van perdre la dignitat i la raó
van ser aquells que van aixe-
car armes contra una socie-
tat que aixecava les mans.
Però el que és pitjor, aquesta
repressió i aquesta violència
l’hem pagat nosaltres, mi-
lions d’euros que pagarem
de la nostra butxaca. En
aquests diners es podria ali-
mentar milers de persones
que passen gana, acollir mi-
lers de refugiats, investigar
cures per moltes malalties,
però el govern espanyol va
preferir malgastar aquests
diners en agents que estant
sent forces d’ocupació. 

QUE VAM VIURE i vam
veure el pitjor d’un estat re-
pressiu no hi ha dubte, però
també vam viure el millor

que pot donar de sí un
poble: mossos que, tot i por-
tar uniforme, no podien
amagar que són humans i
van expressar els seus senti-
ments, alguns d’ells plorant;
bombers que van demostrar
un cop més la seva valentia;
polítics que es posaven da-
vant del poble per defensar-
lo de les agressions que van
patir i que, amb les seves pa-
raules, aconseguien guiar i
tranquil·litzar els ciutadans;
aquells que, des d’un lloc
més discret, van treballar in-
cansablement pel Referèn-
dum i, finalment, totes les
persones que van estar a les
meses, els voluntaris, els
apoderats i tots els que van
estar defensant els col·legis,
la nostra dignitat i el nostre
dret a vot. Gent que de les 5
del matí a les 9 de la nit, van
defensar els nostres drets, la
nostra dignitat i la nostra de-
mocràcia. Gràcies, moltes
gràcies a tots! 

ÒSCAR OLOGARAY
ESTUDIANT
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ESTEM a la recta final de 2017 i
aquest any hem de lamentar la
pèrdua de dos grans referents
socialistes per als valors de justí-
cia, llibertat i igualtat, els nostres
valors socialistes. Es tracta de dos
persones que, amb trajectòries
diferents però amb un mateix
ideal, van viure les seves vides
intensament al servei dels demés
i que, amb les seves accions i els
seus pensaments i ideals, vam
esdevenir dos dels nostres refe-
rents: Ramon Segarra i Josep Su-
birats Piñana.

RAMON SEGARRA i Subirats
Piñana han estat uns veritables
exemples a seguir i per això van
ser dignes mereixedors del
premi Marcel·lí Domingo, ator-
gats a Tortosa per UGT, CC.OO.
i el PSC per la seva trajectòria al
llarg de tota una vida en defensa
dels valors propis de les esque-
rres, la justícia socials, la lliber-
tat, la igualtat i la solidaritat.
Segarra va néixer el 1930 a Tarra-
gona però ben aviat es va des-
plaçar a Tortosa, on va treballar a
Renfe des del 1948 fins al 1992.
La seva, però, va ser una vida
molt activa i ho demostren ac-
cions i fets com que va fundar,
juntament amb la seva dona i
companya, Victòria Campos, la
primera AMPA a Tortosa d’un
col·legi públic, el de la Mercè. Va
promoure la implantació del sin-
dicat Comissions Obreres a les
nostres terres, essent el seu di-

rector. Amb Josep Bayerri va
fundar el diari setmanal Ebre In-
formes. Va militar a Iniciativa per
Catalunya i posteriorment al
Partit dels Socialistes de Cata-
lunya i al llarg de la seva vida va
formar part de molts moviments
ciutadans com les comissions de
l’11 de Setembre o la Plataforma
en Defensa de l’Ebre.

JOSEP SUBIRATS Piñana, polí-
tic, periodista, doctor en ciències
econòmiques, fill predilecte de
Tortosa i Creu de Sant Jordi, va
ser una figura cabdal per al so-
cialisme per la seva trajectòria
política: senador per l’Entesa
dels Catalans el 1977; membre de
la Comissió dels Vint que redactà
l'avantprojecte d'Estatut d'Auto-
nomia de Catalunya de 1979 i de
la Comissió dels Vint-i-u que
participà en la redacció definitiva
de l'Estatut; senador pel PSC el
1979; conseller del Tribunal de
Comptes d'Espanya el 1982 i ma-
gistrat del Tribunal de Comptes
Europeu el 1994, del qual fou
degà. Subirats Piñana destacà
també per la seva lluita contra el
franquisme. Fou empresonat i
condemnat per un consell de
guerra sumaríssim a cadena per-
pètua, pena commutada l'octu-
bre de 1944, i passà set anys a la
presó de Pilats de Tarragona i en
diferents batallons de penats. Un
cop alliberat l'estiu de 1945 es
traslladà a Barcelona i reprengué
la lluita antifranquista formant

part del consell de redacció de La
Humanitat i passà a dirigir el pe-
riòdic clandestí Ara (1946-1947).

ENCARA recordo com Ramon,
tot i estar molt delicat de salut, va
venir a votar a les eleccions per
escollir el primer secretari del
Partit Socialista, en un clar exem-
ple de democràcia i participació
i en la seva constant lluita pels
seus valors, i encara ploro de
dolor i emoció quan recordo com
la seva companya, Victòria, es va
aixecar d’una salt de la cadira de
rodes a cantar la Internacional al
funeral de Ramon. També re-
cordo com la germana de Josep
Subirats Piñana, en recollir el
guardó Marcel·lí Domingo ens
transmetia el més sincer agraï-
ment del seu germà que no es va
poder desplaçar pel seu estat de
salut.

PER AIXÒ, en moments difícils
com els d'ara, de convulsió polí-
tica, de continus enfrontaments,
en els que la societat es frag-
menta en dos bàndols on sembla
que no caben els matisos, de
manca de diàleg, de desencís en
la política, ens hem d'emmirallar
en aquesta gent. La que va viure
la postguerra o que hi va estar
empresonada, la que va lluitar
pel seu poble, per la llibertat
d’expressió, pels nostres drets,
per la nostra terra. 

ELLS ENS IMPULSEN a treba-

llar. Ells han de ser els nostres
models, els nostres referents, són
els nostres herois. Bona part de
la nostra societat actual s’ha
construït amb l’esforç i el treball
de gent com Ramon Segarra i
Subirats Piñana i gràcies a ells
les noves generacions podem
fruir, avui, de llibertat, pau i des-
envolupament. 

LA SEUA ha estat una història
de lluita contra les adversitats.
De superació. Una història d'es-
forç col·lectiu. En la que el seu
treball i la seva lluita ha servit per
deixar-nos un gran llegat que ara
estem a punt de perdre. Com
ells, hem de lluitar per una socie-
tat més justa, més igualitària,
més solidària, més integradora,
més acollidora, més feminista,
més inclusiva. 

ARA MÉS QUE MAI cal ue ens
comprometem a treballar per
aquesta societat i a través del
debat, del diàleg i de la discre-
pància sana i legítima que ens
porta a cadascú a defensar els
nostres posicionaments, però no
perdem mai el nord ni oblidem
els nostres referents.

COM DEIA el revolucionari, "els
valors i els principis es porten en
el cor per morir per ells, i no a la
boca per viure d’ells" i les vides
de Ramon Segarra i de Josep Su-
birats Piñana són el clar exemple
d’aquesta gran afirmació. 

La pèrdua de dos referents

ENRIC ROIG
PORTAVEU 
DEL PSC DE 
TORTOSA

TOTS COINCIDIMen què a Am-
posta el sector agrari té un pes
molt important. Tots hi estem re-
lacionats, forma part de la nostra
economia i de la nostra manera de
ser i per tant comporta un valor
afegit de tipus territorial que s’ha
de mantenir i millorar. Per això, cal
tenir una fiscalitat adequada i re-
baixar l’IBI rústic d’acord al nivell
de renda perdut per aquest sector
productiu tant nostre i que no
perjudiqui greument al conjunt
de ciutadans d’Amposta. 

I NO HO DEMANOdes de la de-
magògia fàcil de defensar que cal
suprimir els impostos o taxes de
l'Ajuntament. En absolut. Cal que
tots contribuïm a finançar uns ser-
veis municipals que són essen-
cials per al conjunt de la
ciutadania. Però un cop deixat
això clar el que és incomprensible
és que no es pugui rebaixar més
l’IBI rústic.

L’IBI RÚSTIC és un impost de ti-
tularitat municipal i que, degut a
les alteracions produïdes aquest

any 2017, suposa un augment de
la despesa econòmica en un sec-
tor que ja està prou castigat pels
preus. Donat que l’ajuntament re-
gula el tipus impositiu hauria de
treure el peu de l'accelerador i re-
baixar d’una manera més efectiva
aquest impost.

ÉS UNA MESURA perfectament
assumible si hi hagués la voluntat
política per dur-la a terme. I diem
si hi hagués, perquè no veiem per
enlloc autèntiques ganes de
treure pressió fiscal.

I PER QUÈho defensem això? Per
què al nostre terme municipal
aquest any  s’han produït altera-
cions de descripcions cadastrals
pel que fa referència a la rústica,
afectant per una banda una actua-
lització cadastral de prop de 500
notificacions ara fa 4 mesos i, per
si no n’hi va haver-hi poc, ara
aquests dies s'han produït 600
noves notificacions que suposen
una actualització de preus tant de
construccions com dels valors del
sòl dels terrenys agrícoles. Aquest

fet ha donat lloc a prop de 1.100
noves notificacions que incidiran
directament en què els ingressos
municipals augmentaran molt
considerablement.

PER TANT, hi ha camí per recó-
rrer donat que fruit d’aquests
molts més ingressos a veure si al
final d’aquest mandat s’haurà re-
captat més que en l’anterior man-
dat de CiU, cosa que tant ERC
com nosaltres hi estàvem en con-
tra. Per  això, i en vista d’aquests
majors ingressos, el grup munici-
pal socialista vam defensar en ple
municipal una moció en què de-
manàvem a l’equip de Govern
que rebaixés l’IBI rústic com a
mínim en un 15%. 

HEM FET aquesta proposta per-
què esdevingui una ajuda real pel
sector agrari, ajustada a la realitat
i a les possibilitats econòmiques
de l’Ajuntament i, malaurada-
ment l’equip de govern no ha vol-
gut aprovar una reducció de l’IBI
Rústic d’acord amb els majors in-
gressos obtinguts.

ÉS DEL TOT NECESSARI
treure pressió fiscal al sector
agrari, tant industrial, com pro-
fessional o familiar a temps par-
cial donat que aquesta fiscalitat
representa un esforç massa gran
per part de tots els agents impli-
cats, per què no solament és im-
portant qualsevol ajut en
manteniment i millora de ca-
mins que realment son accions
necessàries des de l’ajuntament,
però també és molt necessària
una disminució de la pressió fis-
cal dels titulars de les propietats
rústiques ja que ajudaria en
aquest sentit a la sustentació de
l’activitat agrària.  

I ÉS QUE en aquests moments
encara molt difícils per molts
ampostins i ampostines és abso-
lutament incomprensible que
l'alcalde i el seu equip de Go-
vern continuïn incrementant la
pressió fiscal sobre la butxaca
dels ciutadans. De veritat cal,
senyor alcalde? Els socialistes, i
la immensa majoria d'ampostins
i ampostines, creiem que no. 

De veritat cal, senyor alcalde?

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL PSC
D’AMPOSTA
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B
BAIX EBRE

A LA RUTA EUROPEA DEL MODERNISME
TORTOSA ja forma part oficialment de
la Ruta Europea del Modernisme. Tres
anys després d’iniciar els tràmits, final-
ment la sol·licitud de l’Ajuntament ha
estat aprovada i la ciutat podrà treballar
per promocionar la seva riquesa patri-
monial modernista. Amb aquest objectiu
la regidories de Cultura i Turisme han
editat un opuscle amb diverses rutes
senyalitzades a la ciutat, però també a

l’EMD de Jesús. El regidor de Turisme,
Josep Felip Monclús, ha destacat que
només al centre de la ciutat es poden vi-
sitar fins a 90 punts diferents. La regi-
dora de Cultura, Dolors Queralt, ha dit
que Tortosa es compromet a difondre
aquest patrimoni. Al junt del 2018 se ce-
lebrarà a Barcelona el tercer Congrés de
la Ruta Europea del Modernisme, i Tor-
tosa ja hi serà representada. C.B.

Entra en 
funcionament
el pàrquing
del Bimi·lenari

El portaveu de Movem ha posat
en qüestió que la nova República
Catalana no prevegi la construc-
ció d’un nou hospital a Tortosa, i
que els membres del govern mu-
nicipal hagin acceptat aquesta
decisió de la Generalitat. En una
entrevista a Canal 21 Ebre, Jordi
Jordan va recordar que, mentre a
Tarragona o Girona sí que s’han
compromès les obres de nous
centres hospitalaris, a Tortosa
tant el govern català com l’equip
de govern del PDeCAT i Esque-
rra han renunciat a la construcció
del nou hospital. 
De fet, el ple de l’Ajuntament va
rebutjar al juliol les mocions de
Movem Tortosa i el PSC per ins-
tar la Generalitat a construir un
nou hospital de Tortosa. El govern
municipal del PDeCAT i ERC va
tombar la proposta tot argumen-
tant que aquella setmana el con-
seller de Salut, Toni Comín, havia
de visitar les Terres de l’Ebre per
presentar el Pla de Mobilitat de
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta i les inversions a realitzar.
En concret, Comín va anunciar
que Salut ampliarà l’hospital ac-
tual amb un nou edifici que
també inclourà un pàrquing amb

accés des de la zona de darrera
de l’antic cinema Fèmina. Segons
Comín, una solució “més viable i
creïble” per poder garantir el
futur de l'hospital.  Tot i que no va
avançar les xifres de la inversió,
va dir que hauria d’estar adju-
ciada a l’estiu del 2018.
A banda, Jordan també va tornar
a criticar que el govern de Ferran
Bel doni suport a l’avantprojecte
de llei que impulsa el conseller
Toni Comín, i que segons Movem
podria suposar la privatització
d’una part de la sanitat pública.

De la mateixa manera, el porta-
veu de Movem va acusar el go-
vern municipal d’aprovar el
canvi de gestió de l’Hospital de la
Santa Creu i de la Clínica Terres
de l’Ebre sense comptar amb l’o-
pinió dels grups de l’oposició. 
De fet, Jordan va acusar al PDe-
CAT i Esquerra de no aplicar en
la política municipal el mateix
diàleg que reclamen al govern de
l’Estat pel conflicte català. Així, el
portaveu de Movem va recordar
que el govern municipal ha re-
butjat totes les mocions dels

grups de l’oposició en els darrers
quatre plens de l’Ajuntament. 
Finalment, Jordan va recordar
que el nou contracte de neteja
continua sense data, amb una
pròrroga des de fa més de dos
anys. De fet, va dir que l’Ajunta-
ment pateix una “paràlisi impor-
tant” de la gestió municipal.  

Jordan reivindica l’hospital
POLÍTICA

El portaveu recorda que hi haurà diners
pels nous centres de Tarragona i Girona

Gustau Moreno
TORTOSA

Jordi Jordan (Movem), durant l’entrevista a Canal 21 Ebre. // FOTO: EDUARDO BERTOLÍN.

Movem qüestiona que “la nova República”
no hagi previst substituir el Verge de la Cinta

MOBILITAT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Des del 24 d’octubre passat
ha entrat en funcionament el
control d’accés de l’aparca-
ment situat al costat de la pa-
rada de l’autobús de
connexió de la plaça del
Bimil·lenari amb l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC). El Departament de
Territori i Sostenibilitat va
posar en servei aquest re-
cinte el juliol passat, un apar-
cament que ha estat gratuït
durant aquest temps. A partir
d’ara, l’aparcament només es
gratuït exclusivament per als
usuaris del bus que connecta
amb l’hospital. Així, s’ha dis-
posat una màquina expene-
dora de tiquets i una
màquina de pagament per
als no usuaris del bus, i una
altra màquina per validar al
centre hospitalari que li
atorga la gratuïtat. L’aparca-
ment, que es va habilitar en
superfície, té uns 4.000 me-
tres quadrats, una capacitat
d’estacionament per a 118 ve-
hicles, i ha comptat amb una
inversió de 270.000 euros.
L’empresa pública Cimalsa
gestionarà el recinte. Aquesta
actuació té com a objectiu fo-
mentar els desplaçaments en
transport públic i desconges-
tionar de vehicles l’entorn del
centre hospitalari. G.M. 
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Malestar per la
nova adjudicació
de la gossera de
Tortosa
Arca recull més de 12.000 signatures 

i es mobilitza per no perdre’n la gestió 

SOS Arca i diversos col·lectius
de les Terres de l’Ebre es con-
centren cada dissabte davant
l’Ajuntament de Tortosa. De-
nuncien el possible canvi de
gestió de la gossera municipal,
que ara quedaria a mans d’una
empresa de Vinaròs. L’alcalde,
Ferran Bel, va explicar el 7 d’oc-
tubre que Arca encara no havia
presentat cap recurs per evitar
l’adjudicació del servei.
L’Ajuntament de Tortosa va
treure a concurs públic la gestió
de la gossera i és El Corralet qui
va guanyar el concurs. Des
d’Arca asseguren que, malgrat
que el concurs és legal, el que

volen és evitar que la protec-
tora estigui a mans d’una em-
presa que té denúncies per
maltractament animal. Bel va
avisar que a Catalunya sacrifi-
car els animals és il·legal, i va
assegurar que els animals que
hi ha actualment a la gossera
no han de sortir del centre. En
una setmana SOS Arca va reco-
llir 12.000 signatures per seguir
gestionant la gossera. M.G.

L'Ajuntament de Tortosa ha fi-
nalitzat les obres de substitució
de la gespa artificial del camp
de futbol de l'Estadi Municipal
“Josep Otero”, que a partir del
20 d’octubre va estrenar-se amb
els entrenaments i els partits
oficials del futbol base i del pri-
mer equip del CD Tortosa. Tot i
que el pressupost inicial era de
300.000 euros, l'obra es va adju-
dicar per 212.112 euros a l'em-
presa Mondo Ibérica SA.

L'alcalde va explicar que en el
marc d'aquesta actuació, con-
juntament amb Aigües de Tor-
tosa, també s'ha remodelat de
manera integral tota la xarxa de
connexió d'aigua a l'estadi. Bel
també va dir que l'Ajuntament
tancarà tot el perímetre del
camp amb una reixa metàl·lica i
que en les properes setmanes
finalitzarà la remodelació i des-
doblament de l'últim vestidor
que quedava per renovar.
L'actual gespa artificial havia
arribat al final de la seva vida
útil, després de 17 anys de ser-
vei, i requeria la seva completa

renovació, així com la millora
del sistema de reg. 
Bel també va comprovar sobre
el terreny l’estat de les obres de
la piscina i el nou complex es-
portiu, quan es complien quatre
mesos des del seu inici. En
aquest cas, les obres de la nova
piscina tenen un pressupost de
4,9 milions d’euros i un període
d’execució de 19 mesos. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Tortosa enllesteix la nova gespa
L’Ajuntament finalitza les obres al camp de futbol,

que també han inclòs la renovació de la xarxa d’aigua
En les properes setmanes s’instal·larà una tanca

perimetral i es remodelarà l’últim vestidor per renovar

Bel i el regidor d’Esports van trepitjar la nova gespa. / Foto: TORTOSA.CAT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Una imatge d’una mobilització per la gossera. / Foto: S.ALARCÓN.
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L’Aldea decideix
enderrocar l’antic
pont del tren en una 
assemblea popular

Ha estat l’opció més votada, amb un
90% dels vots, i es podria executar el 2018

L’Aldea va portar a debat el
futur de l’antic pont de la via
del tren que creua l’avinguda
Catalunya, el vial més impor-
tant del municipi. L’Ajunta-
ment de l’Aldea va convocar
una assemblea extraordinària
oberta a tota la ciutadania, el
passat divendres 27 d’octubre,
per decidir-ho en una votació
secreta i vinculant. 
L’alcalde de l’Aldea, Dani An-
dreu, va recordar que la vo-
luntat del consistori és fer
participar la ciutadania de la
presa de decisions com

aquesta. Van votar 93 veïns i
veïnes, i el 90% dels vots van
ser a favor d’enderrocar el
pont. Ara, l’enderroc de l’antic
pont del tren serà una de les
opcions dels pressupostos
participatius, que es realitza-
ran aquest mes de novembre.
Si és l’opció guanyadora, l’o-
bra s’executarà durant el 2018.
El projecte per convertir el
traçat de l’antiga N-340 en
una renovada avinguda Cata-
lunya, ja contemplava la pos-
sibilitat de suprimir aquesta
infraestructura. S.A.

L’avinguda Goles de l’Ebre és
una de les entrades principals
de Deltebre i una prioritat per
al govern municipal de Lluís
Soler. És per aquest motiu que
des del consistori han posat en
marxa una campanya de parti-
cipació ciutadana que permetrà
escollir d’entre dos projectes un
nou espai municipal. En aquest
sentit, l’alcalde de Deltebre va
explicar que volen dignificar
l’espai on hi havia la nau de

Mobles Delta, un edifici que va
ser enderrocat el passat mes de
juliol després d’anys de ges-
tions per part del consistori.
L’antiga Cambra Arrossera va
ser l’espai escollit per presentar
els dos projectes finalistes da-
vant la ciutadania: “Delta”, de
Tengi Consultoria Tècnica, i “Els
Colors del Delta” de Josep Sán-
chez. Dos projectes que plante-
gen d’adequació d’un espai
verd obert a la ciutadania, que
permeti posar en valor l’antiga
Cambra Arrossera i que creï un
espai flexible per a les diverses
necessitats del municipi. 

El projecte té un cost previsible
de 100.000 euros i s’hauria d’e-
xecutar en el transcurs del 2018.
Així, des del 21 d’octubre passat
i fins al proper 12 de novembre,
els veïns i veïnes de Deltebre ja
poden escollir entre aquestes
dos opcions. Ho podran fer tant
des del web www.deltebre.cat,
com presencialment al mateix
ajuntament de la població. 

Míriam Gavaldà
DELTEBRE

El nou parc de Deltebre, a votació
L’Ajuntament promou una consulta per elegir el 

projecte que ha de vestir el solar de l’antiga Mobles Delta
Els dos projectes plantegen adequar l’espai com un

espai verd obert per revalorar l’antiga Cambra Arrossera

La presentació dels dos proejctes candidats. / Foto: DELTEBRE.CAT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’antic pont del tren a l’Aldea. / Foto: SÍLVIA ALARCÓN.

BAIX EBRE
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Tivenys va acollir aquest passat
mes d’octubre la Fira temàtica,
enguany dedicada a l’elabora-
ció de l’oli d’oliva. Un dels rep-
tes d’aquest certamen va ser
posar en funcionament un molí
d’oli amb més de 200 anys
d’història. Un repte aconseguit.
Amb aquesta acció, l’Ajunta-
ment va voler posar en valor la
tasca dels moliners d’oli, un
ofici arrelat al municipi. També,
segons va explicar l’alcaldessa
de Tivenys, Maria Beltran, mos-
trar al jovent com s’han trans-

format aquestes tasques. Ti-
venys va arribar a tenir prop
d’una vintena de molins d’oli.
Actualment Alejandro Beltran
és l’únic mestre d’almàssera
que continua en actiu. El molí
va quedar instal·lat al parc mu-
nicipal de Tivenys. Durant la
fira, també va haver la VIII Tro-
bada de Jotes i la XIX Trobada
de Puntaires, entre d’altres pro-
postes culturals.

Sílvia Alarcón
TIVENYS

Tivenys posa en marxa un molí centenari

El sector del peix blau a l’A-
metlla de Mar es troba en
una situació límit. Les baixes
captures han provocat que
cinc de les sis embarcacions
caleres de l’encerclament
que encara queden actiu
hagin demanat la subvenció
per desmantellar els vai-
xells.  A l’espera de la reso-
lució, la sensació és que el
sector acabarà desapareixent
per l’escassetat de peix blau.
Els pescadors no poden con-
tinuar amb aquesta tònica de
captures minses. 
El Patró Major de la Confra-
ria de Pescadors, Miquel
Brull, ha lamentat la “soli-
tud” amb què es troba el
sector per part de l’adminis-

tració. En aquest sentit, des
de la Confraria recorden que
fa anys que reclamen estudis
per determinar la causa de
les baixes captures, que han
afectat en especial a la sar-

dina i el seitó. Després d’un
estiu amb unes captures ac-
ceptables, la pesca d’aquesta

espècie s’ha reduït notòria-
ment i les barques tornen a
port sense cap caixa.
Els pescadors de l’Ametlla
de Mar han tornat a recla-
mar un ajut econòmic per fer
front a la situació que viu el
conjunt del sector a la pro-
víncia de Tarragona. Expli-
quen que són molts els
armadors que no poden ac-
cedir a les subvencions euro-
pees per modernitzar
l’equipament del vaixell,
perquè no tenen diners per
poder fer inversions i com-
plir amb els requisits. 

Situació límit al sector del peix blau
Cinc de les sis embarcacions de l’encerclament han

demanat el desmantellament per les baixes captures
Els pescadors reclamen ajudes econòmiques. Des de

l’estiu les captures de seitó han disminuït notòriament

ECONOMIA

El port pesquer de l’Ametlla de Mar. / Foto: S.A.

S. Alarcón / C. Bonet
L’AMETLLA DE MAR

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Denuncien la “solitud”
amb què es troba el
sector per part de
l’administració

Reclamen estudis per
determinar la causa de
les baixes captures

L’antic molí d’oli de Tivenys. / Foto: MANEL CAPELL.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L'actual president dels Regants
del Canal de la Dreta de l'Ebre,
Manel Masià, ha tornat a ser es-
collit president de la zona Delta,
la més decisiva de les zones in-
tegrades de la comunitat. Les
eleccions van tenir una partici-
pació del 55,54%, dels 5.000 vots
ponderats del cens de Regants
de la Dreta. Masià en va rebre
1.537 i n'hi va haver 1.242 per a
la candidatura alternativa, en-
capçalada per Dani Forcadell –
empresari i sindicalista agrícola
i regidor de l'equip de govern
d'Amposta-, que es va quedar a
poc menys de 300 vots d'aconse-
guir la renovació que pretenien.
Agraït per la confiança que se li
manté després de 40 anys al cà-
rrec, Masià, que té 80 anys, ja ha
avançat que no acabarà el man-
dat de quatre anys a la zona
Delta i que plegarà d'aquí dos
anys, quan finalitza el seu actual
mandat com a president de la
junta general de la Comunitat
de Regants.  Ara caldrà escollir
un nou vicepresident, una elec-

ció que es farà en la propera
junta de govern de la Zona
Delta. “Estic molt agraït a tots
els votants però jo quan tin-
guem un nou vicepresident, es-
taré dos anys i després me'n
vaig”, va assegurar. Tot i l'es-
cassa diferència de vots amb la
candidatura alternativa, Masià
descarta incloure o estudiar
cap de les propostes que han

fet durant la campanya la can-
didatura de Dani Forcadell. 

Positiu per l’alternativa
Per altra banda, la candidatura
de Dani Forcadell va qualificar
“d'excel·lents” els resultats
aconseguits. “Partint de zero,
que ens voti el 45% dels parti-
cipants és un èxit i demostra
que els comuners volen un

canvi però les grans finques
han tornat a decantar la ba-
lança. Aprendrem per a la
propera”, va assegurar Forca-
dell. 

M
MONTSIÀ

MILLORES AL PORT DE LA RÀPITA
PORTS de la Generalitat ha millorat
l’atracada dels vaixells al moll comer-
cial del port de Sant Carles de la Rà-
pita. L’actuació ha suposat la
substitució de les defenses portuàries
del moll comercial, per unes defenses
de cautxú més modernes amb l’objec-
tiu de millorar l’atrac de vaixells i oferir
major servei als usuaris del port. Les

obres, incloses en el Pla d’actuacions
2017 de l’empresa pública, han tingut
una inversió de 46.000 euros i un ter-
mini d’execució de dos mesos. El ge-
rent de Ports, Joan Pere Gómez, ha
valorat que la nova dotació de defen-
ses portuàries modernitzen els equipa-
ments per millorar l’operativa dels
vaixells i la qualitat de servei. C.B.

Masià continuarà a la presidència
dels Regants de la Dreta 
L’actual president va tornar a ser escollit

per 1.537 vots en les eleccions d’octubre
La candidatura alternativa es va quedar a

poc menys de 300 vots de la renovació

Suspeses les
eleccions a
Poble Nou
del Delta

Cinta Bonet / ACN
AMPOSTA

Les eleccions de renovació
de la presidència i part de la
junta de la Zona integrada
de Poble Nou van quedar
suspeses per anomalies en
les votacions. El president,
Joan Queral, va decidir sus-
pendre les votacions en reco-
nèixer que s'havien detectat
anomalies en els vots dele-
gats. En concret,  s'hauria re-
gistrat el vot d'una persona
traspassada fa molts mesos.
La candidatura oficialista,
com va passar a la zona
Delta, s'enfrontava a una
candidatura renovadora. El
vicepresident de l'ens i par-
tidari dels crítics, Josep Gilis-
bars, creu que existeix una
maniobra dels oficialistes
per avortar el procés electo-
ral després de comprovar
que podien sortir derrotats
en el vot presencial, que no
va acabar celebrant-se. La
candidatura alternativa ha
demanat formalment expli-
cacions pels fets. Reclamen
al president que dimiteix i es
convoqui un nou procés
electoral “en condicions”
abans d'emprendre accions
legals.  

AMPOSTA

Un moment de les votacions a la Comunitat de la Dreta. / FOTO: CEDIDA.

DROGUES

Cinta Bonet / ACN
AMPOSTA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El govern d’Esquerra Amposta
va aprovar rebaixar un 10%
l’IBI rústic i un altre 10% l’IBI
urbà. L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, va recordar que
l’IBI rústic ja es va rebaixar un
altre 10% l’any passat. També
va dir que el 100% de la recap-
tació d’aquest anirà destinada
al sector agrari. Si abans es re-
collien 522.000 euros, ara se'n
recolliran 472.000. Pel que fa a
l’IBI urbà, es deixaran d'in-

gressar 650.000 eros, el que su-
posa que es passarà dels 7 mi-
lions actuals, als pocs més de
6,3 milions d'euros. També s’ha
presentat una nova ordenança
de taules i cadires que vol sim-
plificar tot el procés adminis-
tratiu. A més també hi haurà
incentius, així una persona que
tingui taules i cadires tot l'any
podrà veure reduït l'import
fins a un 40%. L’Ajuntament
d’Amposta calcula que seran
el 90% dels negocis que tenen
taules i cadires. També vol in-
centivar la millora del mobi-
liari urbà. 

Cinta Bonet 
AMPOSTA

Un 10% menys d’IBI a Amposta
El govern d’Esquerra Amposta aprova rebaixar l’IBI

rústic i l’urbà. Es recolliran prop de 6’8 milions d’euros
També es posa en marxa una nova ordenança de

taules i cadires que inclourà nous incentius

Èxit del fòrum per
l’autoocupació
En el sisè Fòrum Amposta Empresa es van

compartir experiències emprenedores

Compartir experiències em-
prenedores d’èxit i crear cons-
ciència al voltant de
l’autoocupació. Aquest era
l’objectiu del sisè Fòrum Am-
posta Empresa que es va cele-
brar el passat 19 d’octubre a
l’auditori municipal. Enguany
hi va haver tres xerrades. En
concret, es va explicar el casos
d’èxit de la cooperativa Fem-
mefleur amb idees, productes
i serveis per a les dones, i
també de dues empreses
ebrenques. D’una banda, la
productora Filmsnòmades i
també Del Terreno, dedicada al
disseny samarretes i altres
productes prenent de partida
il·lustracions amb frases

ebrenques. Els seus represen-
tants, Sofia Arques i Hernan
en H, van posar de relleu la
importància del finançament  i
també van donar detalls dels
seus principals reptes. 
L’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, va insistir en què cal
treballar per fomentar l’autoo-
cupació i donar les facilitar ne-
cessàries perquè aquells que
tinguin una idea la puguin
desenvolupar i lluitar malgrat
les dificultats.
La convidada especial d’a-
questa edició va ser Bibiana
Ballbè, qui va parlar sobre cre-
ativitat i futur, i la importància
de no tenir por a equivocar-se.

C.B.

Bona participació al Fòrum Amposta Empresa. FOTO: E.Z.

L’alcalde d’Amposta i el regidor dHisenda, Règim Intern i Personal a la sala de premsa de l’Ajuntament. / FOTO: M.V.
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Unes 20 famílies
de Sant Jaume
tindran vals per a
aliments frescos
Serà gràcies a un conveni entre

l’Ajuntament i l’Obra Social “la Caixa”

Per tercer any consecutiu
l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja i l’Obra Social la
Caixa col·laboraran en el
projecte Aliments Frescos.
L’alcalde de Sant Jaume
d’Enveja, Joan Castor Go-
nell, va destacar que l’objec-
tiu és garantir que les
persones en risc d’exclusió
tinguin accés a productes
frescos de primera necessi-
tat. Gonell va explicar que es
calcula que seran una vin-
tena les famílies de Sant
Jaume d’Enveja que es po-
dran beneficiar d’aquests

vals. La majoria d’aquestes
famílies també són ateses
per Càritas. El conveni entre
l’Ajuntament i l’Obra Social
la Caixa també afavoreix el
petit comerç alhora que sen-
sibilitza a la ciutadania sobre
la necessitat d’ajudar les fa-
mílies més necessitades del
municipi. C.B.

Sant Jaume d’Enveja serà l’esce-
nari escollit per desenvolupar el
projecte DestiMED al Delta de
l’Ebre. Es tracta d’un projecte fi-
nançat a través d’un Interreg, és
a dir fons europeus, que té per
objectiu promoure el turisme
sostenible, al qual es va presen-
tar el COPATE. La responsable
de la Unió Internacional de Con-
servació per a la Natura, Carla
Danelutti, va explicar que el pro-
jecte s’està desenvolupant en 13

punts diferents de la Mediterrà-
nia i que la Reserva de la Biosfera
de les Terres de l’Ebre és un “la-
boratori perfecte” per impulsar
aquesta iniciativa. L’alcalde de
Sant Jaume d’Enveja, Joan Castor
Gonell, va explicar que s’ha esco-
llit el municipi perquè és un dels
punts del Delta on més falta des-
envolupar l’activitat  turística. 
El projecte pilot consisteix en dos
test amb turistes anglosaxons
que es realitzaran al novembre i
la propera primavera durant
quatre dies. Per a l’ocasió l’agèn-
cia especialitzada en ecoturisme
Nòmada Viatges ha preparat un

paquet turístic amb activitats
que tindran en compte el patri-
moni natural i cultural de la
zona, sense oblidar la gastrono-
mia. Un cop finalitzat aquest pe-
ríode de prova s’avaluaran els
paquets turístics que hagin asso-
lit els nivells de qualitat i
sostenibilitat adients i es promo-
cionaran al mercat.  

Cinta Bonet
SANT JAUME D’ENVEJA

Sant Jaume fomenta l’ecoturisme
Aquesta població del Delta de l’Ebre serà l’escenari

escollit per un projecte pilot sobre turisme sostenible
S’ha preparat un paquet amb activitats que tindran en

compte el patrimoni natural i cultural, i la gastronomia

Un moment de la presentació. / Foto: M.V.

L’alcalde va explicar la iniciativa. / Foto: E.Z.
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L’Auditori Sixto Mir de Sant Car-
les de la Ràpita va acollir la III Nit
de l’Ensenyament. Un acte que
homenatja la tasca dels docents i
premia l’esforç dels alumnes que
han destacat en diferents àmbits
durant el curs. Es tracta d’una nit
entranyable i emotiva que fa un
balanç de la qualitat del sector de
la formació i de l’educació. La Nit
de l’Ensenyament també permet
fer difusió dels diferents estudis
que es poden cursar a la pobla-
ció. Enguany es va posar l’accent
en l’Escola Nàutica Focus i en

l’Escola de Submarinisme Delta-
sub. El conferenciant convidat va
ser Òscar Cid, exdirector del
Camp d’Aprenentatge del Delta
de l’Ebre que va repassar el nai-
xement d’aquest projecte a la Rà-
pita, el primer a Catalunya. La
vetllada va comptar amb actua-
cions d’alumnes de P2 de la Llar
d’Infants Municipal Xip-Xap i
d’un concert a càrrec de l’Escola
de Música de l’Agrupació Musi-
cal Rapitenca.

M. Gavaldà
SANT CARLES DE LA RÀPITA

La Ràpita celebra la Nit de l’Ensenyament

Sant Carles de la Ràpita va re-
alitzar aquest passat mes d’oc-
tubre un viatge en el temps
que va portar el municipi a
principis del segle XX. La pri-
mera edició d'Orígens va pro-
gramar una quarantena
d'activitats, on es reivindica el
barri del Xicago. Amb aques-
tes jornades, es vol recuperar
les arrels i les tradicions i “la
memòria per recuperar la
identitat” del municipi, segons
va explicar l'alcalde, Josep Ca-
parrós. En el certamen es van
mostrar les singularitats de
dos grups socials, els pesca-
dors i mariners, d'una banda, i
el món pagès i ramader, de
l'altra. Així, es va poder veure
com els pescadors reparaven

xarxes al carrer, les partides de
morra a les tavernes o com els
pagesos arribaven amb els ca-
rros carregats d'arròs de la ri-
bera pel carrer llarg. Tampoc
hi van faltar les típiques sub-

hastes de peix a l’antiga, un
concurs de suquet de peix o la
interpretació de diverses esce-

nes de la vida quotidiana de fa
cent anys, dramatitzades i di-
rigides per Marcel Ros. Tot
plegat, amb la col·laboració de
desenes de veïns del poble,
que es van sumar a les jorna-
des vestits de l'època. Alguns
restaurants i bars del municipi
van oferir menús especials,
com un “menú d'un mariner
en un dia de pesca”, on no hi
faltava l'arrossejat. La regido-
ria d'Identitat, amb Rafa Bala-
gué al capdavant, en
col·laboració amb el director
tècnic d'Orígens, l'historiador
Toni Cartes, van coordinar el
programa d'actes. 

La Ràpita recupera els orígens
Durant tres dies va tornar a principis del segle XX

amb un certamen que recupera la identitat del poble
Es van mostrar les singularitats de dos grups socials,

els pescadors i mariners, i també de pagesos i ramaders

Una de les escenes d’Orígens. / Foto: E.Z.

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

No hi van faltar les
típiques subhastes de
peix a l’antiga i les
partides de morra

Desenes de veïns del
poble es van sumar a la
jornada vestits d’època

Un moment de la III Nit de l’Ensenyament de Sant Carles de la Ràpita. / Foto: M. CAPELL.
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RELLEU A L’ALCALDIA D’ARNES

Paladella vol
reunir-se amb
Puigdemont

L’alcalde de Batea, Joaquim
Paladella, insisteix en recla-
mar una reunió amb el pre-
sident de la Generalitat,
Carles Puigdemont, per
tractar la qüestió de les pla-
ces de la residència d’avis.
Però també per posar sobre
la taula altres temes pels
quals, segons Paladella, el
poble se sent discriminat. En
aquest sentit, l’alcalde vol
traslladar-li la “discrimina-
ció” que assegura que pateix
aquest poble de la Terra Alta
per part del govern de la
Generalitat, i que va portar
l’alcalde a plantejar la possi-
ble marxa de Catalunya i
l’annexió amb l’Aragó el
passat mes de juliol, però
que va descartar  després de
reunir-se amb el subdelegat
del govern espanyol, Jordi
Sierra, el passat 16 d’agost.
Segons el batlle,  el govern
de Batea fa set anys que
arrossega problemes amb la
Generalitat i és necessari
plantar-hi cara: els litigis per
una part del terme munici-
pal amb Gandesa, la massi-
ficació eòlica de projectes
eòlics al terme i les 30 places
promeses per a  la residèn-
cia de la gent gran. S.A. 

El conflicte entre l’Ajuntament
de Batea i la Generalitat per les
places de la residència d’avis
ressorgeix. La consellera de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies,
Dolors Bassa, insisteix que el
Departament no concertarà més
places públiques a la residència
de Batea aquest any perquè la
llista d’espera és de tres perso-
nes. Des de Tarragona, Bassa va
dir que va ser el municipi qui va
decidir fer la residència, en base
a l’autonomia municipal, però
que és la Generalitat qui coneix
les necessitats globals de cada
territori. La consellera va deta-
llar que a les comarques de Ta-
rragona hi ha un total de 1.700
persones esperant una plaça de
residència de gent gran, de les
quals tres són a Batea. Amb tot,
la consellera va obrir la porta a
poder concertar més places com
reclama el consistori d’aquest
municipi de la Terra Alta l’any
vinent. “Esperem que la concu-
rrència del proper any puguem
destinar més places però ara les
prioritats són a altres llocs”, ex-
plica Bassa. Amb tot, Bassa rei-
tera que la concertació de places
de residència d’avis es fa tenint

en compte l’equitat del territori,
la població de cada lloc i la llista
d’espera que hi ha.
Precisament una setmana abans
d’aquestes declaracions, l’Ajun-
tament de Batea, en un ple ex-
traordinari celebrat el 9
d’octubre, va rebutjar els argu-
ments pels quals el Departa-
ment ha denegat la concertació
de les 30 places pendents i va
aprovar una resolució que insta,
una vegada més, al Govern a
complir el conveni signat per les
dues administracions i els re-

queriments que, fins a tres ve-
gades, ha aprovat el Parlament
en aquest sentit. En aquest ple,
el consistori va acordar, per una-
nimitat, reclamar de nou el con-
cert de les places i resoldre “una
emergència social de primer
ordre a la comarca”. El consis-
tori va negar que no hi hagi su-
ficient llista d’espera per cobrir
l’oferta de places i  va remarcar
que la Terra Alta, amb un 30%
de població de més de 65 anys,
és la comarca amb l’índex d’en-
velliment més alt de Catalunya

i amb la taxa d’obertura en pla-
ces de residència per a gent
gran més baixa del país. Amb
tot, el consistori ha demanat a la
conselleria que revisi i reclami
“les llistes d’espera reals” de la
residència de Batea i també la
de Gandesa abans de rebutjar la
seva petició. 

El Govern no concertarà ara més places
RESIDÈNCIA BATEA

Paladella insta al Departament que 
demani les ‘llistes reals’ de Batea i Gandesa

Sílvia Alarcón
BATEA

La residència d’avis de Batea, en una imatge d’arxiu. // FOTO:ARXIU.

La consellera Bassa assegura que la llista
d’espera a la residència és de tres persones

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

XAVIER PALLARÈS renuncia a l’al-
caldia d’Arnes després de 22 anys al cà-
rrec. El també delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre fonamenta la seva deci-
sió per raons “de feina” i també “per
motius personals”. De la seva trajectòria
com a alcalde, Pallarès destaca el fet
d’haver contribuït  a incentivar el sector
turístic i primari. Joaquim Miralles, ante-
rior regidor de Joventut i Esports i segon

tinent d’alcalde, ha substituït Pallarès a
l’alcaldia. Pallarès destaca com a punts
forts de Miralles la seva joventut i el fet
de tenir molt clar “cap a on ha d’anar el
poble”. Pallarès també deixa l’acta de re-
gidor que pren Lluís Borrull, seguint el
llistat de candidats de les eleccions. El
PDeCAT governa a Arnes amb majoria
absoluta i té cinc regidors enfront els
dos regidors d’ERC a l’oposició. C.B.
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PREJUBILACIONS A ERCROS
EL PROPER 11 de desembre, la línia
de clor de la fàbrica d’Ercros a Flix ha de
cessar la seua activitat. El primer tinent
d’alcalde, Francesc Barbero, va manifes-
tar aquest passat mes d’octubre el ne-
guit de l’Ajuntament per la situació, i va
explicar que l’empresa ha llançat recent-
ment una oferta de prejubilacions als
treballadors majors de 61 anys de totes
les plantes del grup. En concret, la rees-

tructuració de personal afectaria 132
persones, de les quals 50 de la fàbrica de
Flix. Ercros afirma que està en condi-
cions d'oferir recol·locació en altres cen-
tres del Grup a les persones afectades.
A principis d’any, Covestro i Ercros van
arribar a un acord per mantenir l'activi-
tat de les seves respectives plantes
d'MDI a Tarragona i fosfat bicàlcic a Flix
fins, almenys, l'any 2020. G.M.

La clau de l’èxit
és el sistema de
recollida porta
a porta

Els veïns de Miravet han
valorat amb molta satis-
facció el fet que el seu
poble sigui on més es
recila del conjunt de les
Terres de l’Ebre. Consi-
deren que la recollida de
la brossa porta a porta és
la clau de l’èxit ja que
amb aquest sistema reci-
clar és més fàcil i cò-
mode. De fet, la majoria
reciclen tots els seus re-
sidus. C.B.

El municipi de les Terres de l’E-
bre que millor recicla és Mira-
vet amb un índex del 64,82%,
seguit de Batea amb un 59,84%.
L'Agència de Residus de Cata-
lunya ha fet públiques les dades
de la recollida de residus de
l'any passat. Si en el conjunt de
Catalunya, el percentatge de re-
ciclatge va ser del 30%, les Te-
rres de l’Ebre, amb un 33%, han
superat lleugerament la mit-
jana. En concret, el volum de re-
sidus generats a l'Ebre s'ha
mantingut estable, amb unes
88.000 tones. La Generalitat vol
iniciar aquest darrer trimestre
un procés de consulta prèvia
per elaborar una nova Llei de
Residus que permeti implantar
un model individualitzat de
gestió. L'objectiu final és el pa-
gament per generació de resi-
dus, fent-ne un control a través
de xips als contenidors o als cu-
bells de les escombraries. 

Miravet és el municipi que més recicla
MÓRA D’EBRE

La Generalitat estudia el pagament per generació de
residus instal·lant xips als contenidors o als cubells

Cinta Bonet 
MIRAVET

Els veïns deixen les seves bosses a les portes de casa perquè les recullin per reciclar. // FOTO: M. CAPELL.

Aquest poble de la Ribera d’Ebre té un índex de
recollida de residus del 64’82%. La mitjana és del 30%

Els veïns i veïnes de la Torre de
l’Espanyol han votat per primer
cop en uns pressupostos parti-
cipatius. L’Ajuntament ha fet
una valoració positiva de la par-
ticipació, amb un 43% del cens,
una xifra elevada si es compara
amb pressupostos participatius
d’altres municipis. L’equip de
govern va decidir implantar
aquesta votació per tal que els
veïns puguin decidir com ges-
tionar una part del pressupost
anual. 
Habilitar un nou aparcament

dins el municipi ha estat l’opció
guanyadora amb un 43% dels
vots, seguit de la reforma del
parc infantil i el paviment de la
plaça Doctor Benigno Ubieto,
amb un 27% dels vots. La subs-
titució de butaques del cinema
i la instal·lació d’un skatepark
han estat la tercera i quarta
opció més votades. 
Els veïns van poder votar en
aquests pressupostos durant un
període de 10 dies. 

S. Alarcón
LA TORRE DE L’ESPANYOL

Primers pressupostos participatius a la Torre

L’alcalde de la Torre de l’Espanyol. / Foto: M.V.
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EL CENTRE D’INVESTIGACIÓ TURÍSTICA, A PUNT
EL CDTI, futur Centre d’investigació i
Formació Turística d’Interior s’espera
que estiga operatiu durant el segon se-
mestre de 2018 a la Fàbrica Giner de
Morella. Així es va anunciar en una reu-
nió entre representants de l'Agència
Valenciana de Turisme, empresaris tu-
rístics i l'ajuntament morellà.
Mentrestant s'han programat diferents
cursos per tal de promocionar el centre,

com ara les Jornades de Cuina d'autor
amb la participació d'experts en cuina i
rebosteria de tota Espanya.
Aquest centre d’innovació turística
d’interior està destinat a possibilitar la
professionalització i millora dels serveis
turístics de les empreses de l'interior
del País Valencià amb la idea de gene-
rar riquesa i millora de la qualitat de
vida de la població local.  A.P.

Els veïns del nord de Castelló
comencen a dir prou davant un
sistema de transport públic, es-
pecialment el ferroviari, que
consideren, no està a la altura de
les necessitats de la ciutadania.
El passat 28 d’octubre es va pre-
sentar a Benicarló 'Trens dignes
al Maestrat'.
La situació viscuda a les esta-
cions de ferrocarril del Baix
Maestrat les últimes setmanes,
especialment el diumenge a la
tarda, han fet reaccionar un
grup d'usuaris en veure la de-
núncia a les xarxes socials de
Mercedes Urquizu, la mare d'un
estudiant, qui va comprovar a
l'andana de l'estació de Beni-
carló com el tren amb origen
Tortosa, de tres cotxes, venia ja
complet des de Vinaròs i els
usuaris havien de viatjar amun-
tegats de peu l’hora llarga que
hi ha de viatge fins a Castelló.
Aquesta és la situació que patei-
xen molts estudiants de les dife-
rents ciutats de la línia: Vinaròs,
Benicarló, Ulldecona i altres

municipis de la línea de Regio-
nals entre Tortosa, Castelló de la
Plana i València on actualment
Renfe només té programas qua-
tre trens Regionals per sentit al
dia quan per exemple, entre Tor-
tosa i Barcelona en circulen deu.
La iniciativa ciutadana ja
compta amb el suport dels con-
sistoris de les dos ciutats més

importants del nord de Castelló
que s’han sumat amb l’aprova-
ció d’una moció per reclamar
solucions a una problemàtica
històrica.
Amb el manifest que repartei-
xen per recollir signatures, cri-
den l'atenció davant la
necessitat d'un millor transport
públic que també evitarà la fu-

gida de gent jove dels pobles.
Des dels grups polítics com el
Partit Popular o Ciutadans, es
reclama una comissió que
agrupe a tots els municipis afec-
tats per les mancances de la
xarxa ferroviaria, amb l'objectiu
d'estudiar a fons l'arrel del pro-
blema i plantejar solucions via-
bles. 

El Maestrat també reclama
uns trens dignes
Suport total del món polític local al manifest

de millora del transport públic a la zona
La plataforma que s’està formant demana

la implicació de tots els usuaris afectats

Regeneren les
dunes de la
platja Nord

Xiquets i adults han partici-
pat en una activitat solidà-
ria per replantar les
espècies que havien des-
aparegut de les dunes per
efecte dels temporals i l’ac-
ció dels turistes.
Al voltant de cent volunta-
ris de totes les edats van
acudir el dissabte 28 d'octu-
bre a la platja Nord equi-
pats amb paquets de
plantació i 2000 plantes.
Entre les espècies que s’hi
han plantat s’inclouen les
conegudes com gram de l’a-
rena (Elymus farctus), la
melga (Medicago marina), o
el lotus marí (Lotus creti-
cus). Fent ús de la pala i la
regadora els participants
han tornat el valor natural
als 1500 metres quadrats
que necessitaven la inter-
venció, i han rebut una pe-
tita explicació dels monitors
de la fundació Ecomar
sobre la importància de la
conservació de les dunes i
la flora. A.P.

TRANSPORT PÚBLIC

Albert Pascual
BENICARLÓ

Un tren del diumenge al vespre en direcció Castelló. / FOTO: Mercedes Urquizu.

PENÍSCOLA
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Vinaròs ja coneix l'informe ex-
haustiu sobre el control de pla-
gues, encarregat expressament per
la regidoria de Medi Ambient i
Agricultura a l'empresa adjudica-
tària del servei.
Aquest document permet fer un
diagnòstic precís sobre quina és la
realitat del municipi pel que fa a les
plagues de rates i paneroles i a més
detalla accions que s'han dut a
terme, així com zones i focus pri-
vats conflictius que s'han de tractar
per evitar la proliferació d'aquests
animals.
"Es tracta d'un informe molt com-
plet, i en el qual s'analitza tota la
població, incloent tant la costa nord
com la costa sud, per conèixer al
detall la situació d'aquestes pla-
gues. Aquest text podrà consultar-
se en els propers dies a la web
municipal ", ha assenyalat el regi-
dor de Medi Ambient i Agricul-
tura, Jordi Moliner.
Jesús González, delegat a Castelló
de l'empresa Lokímica, concessio-
nària del servei de control de pla-
gues a Vinaròs, ha explicat que
porten pràcticament un any treba-
llant en la localitat i que cada tres
mesos sanegen el clavegueram per
evitar rosegadors i paneroles, va-

riant el tractament per a que els in-
sectes no generen resistència.
"La situació que ens vam trobar
inicialment a Vinaròs era d'una
gran quantitat de rosegadors i pa-
neroles. Per això, vam realitzar un
primer tractament de xoc i vam
aconseguir baixar els nivells d'in-
cidències. No obstant això, aquests
han tornat a augmentar després de
l'estiu pel que, a petició de l'Ajun-
tament, vam elaborar aquest diag-
nòstic i vam decidir triplicar a finals
de setembre l'equip assignat a la
localitat per fer una campanya es-
pecial i integral a Vinaròs, tractant
de nou totes les trapes tant públi-
ques com privades", ha assenyalat
González.
D'aquesta manera, tal com detalla
l'estudi, es va dividir la població en
tres zones i es va assignar un equip
de reforç per a parcs, per tal de ta-
llar aquest problema. "La conclu-
sió a la qual arribem és que les
altes temperatures, unides a les
pluges que hi va haver aquest
estiu, van afavorir la proliferació de
paneroles. No obstant això, també
hem detectat que els carrers amb
més queixes de rosegadors i d'a-
quests insectes són aquelles on hi
ha baixos, cases o solars abando-
nats", ha expressat González.
Així les coses, l'empresa adjudica-
tària assenyala que és molt impor-
tant que es mantinguen netes

aquestes propietats i ha indicat
que seguiran treballant en col·la-
boració amb l'Ajuntament per a
realitzar els tractaments i assesso-
rar els veïns que ho necessiten. El
regidor de l'àrea ha acabat expli-
cant que aquest informe ha estat
elevat ja als serveis tècnics i que
s'informarà als propietaris dels

focus privats detectats. En el cas
que ells no actuen, es podrà fer
d'ofici i sancionar el responsable
"perquè si hi ha un problema de
salubritat és una cosa que ens
afecta a tots".
Nova ordenança del Medi Rural
El regidor de Medi Ambient
també avançava que la nova orde-

nança del medi rural on es regu-
len les pastures, la col·locació de
ruscs d'abelles o la gestió de pu-
rins, així com els abocaments in-
controlats, l'estacionament de
vehicles durant les collites o el
manteniment de tanques amb ar-
bustos per evitar que envaïsquen
la via pública. 

Albert Pascual
VINARÒS

Informe sobre el control de plagues a Vinaròs

La regidora de Participació Ciuta-
dana, Susana Pérez, va presentar
a mitjans d’octubre la nova edició
de “Benicarló Participa”, que re-
gula el reglament a través del
qual els ciutadans poden plante-
jar propostes d'inversió per al
Pressupost General 2018 de l'A-
juntament. L'objectiu de l'estratè-
gia de participació ciutadana, que
compta amb una partida de
120.000 euros per a l'exercici 2018
(20.000 més que l'any anterior), és
donar veu als ciutadans per tal
que orienten un percentatge de
les inversions municipals per a
l'any que ve.
Una de les principals novetats és
que els ciutadans i les associa-
cions poden presentar les seues
propostes en línia, a més de

poder-les registrar de manera
presencial en el Registre General
de l'Ajuntament. Enguany, amb
l'augment aplicat, es marca un
límit de 12.000 euros d'inversió
per a xicotets projectes i 50.000
per a obres. El termini de presen-
tació de les propostes es tancarà
el 16 de novembre.
Dies després, va tenir lloc la jor-
nada de participació ciutadana on
es van constituir les taules de tre-
ball encarregades de transformar
les propostes en projectes. Una
vegada complert aquest tràmit,
començarà la votació ciutadana,
que anirà des del 15 fins al 31 de
gener. Per finalitzar, el 5 de febrer
es portarà a terme la presentació
de les propostes escollides.
Els projectes que finalment s'exe-
cutaran seran aquells que obtin-
guen més vots, fins que s'esgote
la partida destinada als pressu-
postos participatius.

Les propostes ciutadanes hauran
d'ajustar-se a criteris que donen
resposta a necessitats concretes,
que siguen de competència mu-
nicipal, realitzables tècnicament i
viables econòmicament. A més,
els pressupostos participatius
hauran de respectar l'actual marc
jurídic i no podran entorpir altres
plans o actuacions en fase de pro-
jecte o execució.
Susana Pérez ha manifestat la
seua satisfacció per l'inici d'a-
quest nou procés participatiu i
ha remarcat que “en aquesta
nova edició pretenem despertar
la curiositat dels joves i adoles-
cents”. Pérez ha remarcat que
“els ciutadans han d'interiorit-
zar que la participació ciuta-
dana no és una manera
d'aconseguir complir projectes
personals, sinó que es tracta de
proposar projectes d'interés per
a  tota la ciutadania”.    

Arranquen els pressupostos participatius
La dotació és de 120.000 euros en total, 20.000 més

que els pressupostos participatius del 2017
L’aposta de l’Ajuntament és despertar la curiositat i la

implicació dels joves i adolescents 

BENICARLÓ

Presentació dels pressupostos. / Foto: AJ. BENICARLÓ.

Albert Pascual
BENICARLÓ

Control de plagues durant l’estiu. / Foto: AJ. VINARÒS.
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MERCÈ FALCÓ, AUTORA REVELACIÓ

MERCÈ FALCÓ ha rebut el Premi Lite-
rari Autor Revelació amb la novel·la ‘L’illa
de Bembé’. Es tracta d’un guardó anual de
narrativa en català, organitzat per Pen-
guin Randon House Grup Editorial i l’Es-
cola d’Escriptura de l’Ateneu Barceloní i
que arriba a la seva tercera edició. ‘L’illa
de Bembé’ és una novel·la d’aventures
protagonitzada per una dona que lluita

contra les estrictes normes establertes en
una societat hipòcrita. Es tracta d’una epo-
peia literària a través dels personatges
que poblen la Cuba del finals del segle
XIX, quan l’illa encara era una colònia es-
panyola. L’obra es publica en paper i en
format digital a l’editorial Rosa dels Vents,
i es pot trobar a les llibreries a partir del
23 de novembre. S.A. 

La faceta plàstica de Comelade
EXPOSICIONS

El reconegut músic francès mostra la unicitat entre el
llenguatge musical i de les arts plàstiques

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa acull
l’exposició ‘L’acadèmia dels desconfiats’

El reconegut músic francès,
Pascal Comelade, mostra la seva
faceta d’artista plàstic en l’ex-
posició ‘L’acadèmia dels des-
confiats’ que es pot veure a
l’Escola d’Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona a Tor-
tosa, fins al proper 28 de gener. 
En la mostra l’autor evidencia la
unicitat entre els dos llenguat-
ges artístics ja que permet, se-
gons Comelade, “crear una
barreja de totes aquelles obses-
sions que no pot reproduir en la
seva música”. L’exposició dona
continuïtat a l’aliança estratè-
gica entre el centre d’art tortosí
i el Museu d’Art Modern de
Cotlliure, a la Catalunya Nord. 
Precisament la comissària de
l’exposició és Josefina Matamo-
ros, originària Godall i actual-
ment directora del Museu d’Art
Modern de Cotlliure. Durant la
inauguració de l’exposició el
passat 19 d’octubre, Matamoros
va destacar la qualitat de l’obra
plàstica, poc coneguda, de Co-
melade. 
La inauguració va estar presi-
dida pel president de la Diputa-
ció de Tarragona, Josep Poblet,

qui va destacar que aquesta ex-
posició fa palesa l’aposta de
l’ens i de l’Escola d’Art de Tor-
tosa per la promoció de la cul-
tura “en majúscules”.
Per la seva part, l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, va destacar l’alt
nivell de l’Escola d’Art i de les
mostres que s’hi representen.
Pascal Comelade va néixer a
Montpeller el 1955 i actualment
resideix a Vernet, a la Catalunya
Nord. És pianista i compositor
musical de culte, amb una pro-
ducció de més de 40 àlbums
musicals. Creador experimental
per excel·lència i prolífic autor,
el seu treball es nodreix de tra-
dicions i identitats culturals,
paisatge, literatura, còmic i cre-
adors musicals, entre d’altres.
Comelade realitza collage i as-
semblages, tant a nivell musical
com plàstic. Comelade compta
amb obres al Museu del Joguet
de Figueres, al Museu d’Art
Modern de Ceret i al Museu
Villa Pams de Cotlliure.
‘L’acadèmia dels desconfiats’ es
pot visitar de dilluns a diven-
dres, de les 17.00h a les 20.00h, i
dissabtes de les 17.30h a les
20.30h a la sala d’exposicions de
l’Escola d’Art de la Diputació a
Tortosa, situada a la plaça de
Sant Joan número 5 de Tortosa.

Sílvia Alarcón
TORTOSA

Inauguració de l’exposició ‘L’acadèmia dels desconfiats’ a l’Escola d’Art. // FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA.
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L’escriptor Andreu Carranza (Ascó) proposa en la
seva última novel·la ‘Ciutat de llops’ un viatge íntim
a través de l’Ebre que ja “no és”. L’autor la qualifica
com la seva “obra capital” escrita durant tretze anys,
que li ha permès “fer les paus” amb el seu passat.
‘Ciutat de llops’ transporta al lector en un llagut amb
sis tripulants a través de les aigües del riu a la recerca
de respostes, fets fantàstics i llegendes.  L’obra està
protagonitzada per l’oncle Passarius, el propietari
del llagut amb el que creua l’Ebre, acompanyat de
l’Eban, l’Abiner, la Baikar, l’Ager i l’Aranko.  
Segons Carranza, l’obra té un significat “molt per-
sonal” ja que, tot i que assegura que el lector no hi
trobarà la seva història ni la del seu pare, sí que ha
aprofitat tots els elements de la novel·la per anar a
buscar el seu passat. El pare de Carranza va ser el
primer alcalde democràtic d’Ascó, que va prometre
deixar la població i endur-se la família a Girona si es
construïa una central nuclear. La lluita antinuclear i
l'exili del seu poble va tenir, per un Carranza llavors

molt jove, un impacte "molt fort". Així, va haver de
deixar els amics i abandonar un espai conegut, una
circumstància que "literàriament" l'ha "arrossegat"
durant més de 25 anys.
El riu es configura com el fil conductor de l’argu-
ment, un Ebre que no només està contaminat sinó
també transformat. Els llops, segons l’autor, són un
símbol propi per a la cultura de les Terres de l’Ebre.
L’escriptor ha indicat que es tracta d'uns animals
fantàstics i històrics, ja que formen part de les tribus
ibers a les comarques ebrenques. L’animal és un
element molt important per a Carranza ja que es l’e-
lement que homenatja la seva infantesa i que verte-
bra la novel·la amb la natura. 
La novel·la “Ciutat de llops” barreja múltiples ele-
ments i combina gèneres com el bèl·lic, però també
barreja elements de literatura fantàstica.
Carranza va guanyar el Premi Josep Pla l’any 2015
amb la novel·la ‘El poeta del poble’, un viatge per la
vida de mossèn Cinto Verdaguer. ACNAndreu Carranza presentant la seva última novel·la.Andreu Carranza presentant la seva última novel·la. // FOTO: ACN

‘Ciutat de llops’, l’obra 
capital d’Andreu Carranza 

Vinebre instal·larà
un centre d’acollida
de visitants a 
Ca Don Joan

Vinebre instal·larà un centre
d’acollida de visitants al pa-
lauet renaixentista Ca Don
Joan. L’actuació és una de les
primeres obres finançades
amb els ajuts Feder a la co-
marca, vinculat al projecte ‘Ri-
bera d’Ebre: camí de sirga,
camí de riu’, que permetrà la
millora de la façana fluvial, ar-
quitectònica i natural dels
municipis per tal de diversifi-
car l’economia. El centre s’ins-
tal·larà a una de les sales
nobles de la segona planta.

L’alcaldessa de Vinebre,
Gemma Carim, ha destacat el
valor arquitectònic i històric
de l’edifici, actual Casa de la
Cultura del municipi. Carim
també ha avançat que l’any
2019 es realitzaran dos actua-
cions més per tal de recuperar
part de patrimoni de l’establi-
ment iber de Sant Miquel. 
El pressupost de l’obra és de
95.000 euros i es preveu que
comenci durant el mes de no-
vembre, amb un període d’e-
xecució de tres mesos. S.A.

El palauet Ca Don Joan de Vinebre. / Foto: MANEL CAPELL
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Tortosa va acollir del 6 al 8 d’oc-
tubre la quarta edició del festival
d’intervencions efímeres A Cel
Obert, fent un pas més en la seva
consolidació dins del programa
cultural de Tortosa i assolint un
nou èxit de públic. 
Aquest any el festival ha ampliat
la seva proposta amb cinc inter-
vencions artístiques, tres
instal·lacions de dos artistes con-
vidats i una altra realitzada pels
escolars de la ciutat. La temàtica

d’enguany ha estat la perspec-
tiva i s’han presentat prop d’un
centenar de propostes de la mà
de creadors d’una dotzena de
països.
El premi del jurat ha estat per a
la instal·lació “Globoverd”, de
Sergi Arbusà, que ha instal·lat
un inflable fet a mida que s’ex-
pandeix i ha envaït el claustre
del col·legi de Sant Jaume i Sant
Maties, a l’Arxiu Comarcal del
Baix Ebre. El jurat ha valorat "la
integral adaptació de la inter-
venció en tot l'espai, la interacció
que proporciona amb el públic i
el material utilitzat, que permet

la visualització de tot l'edifici i
els seus detalls patrimonials". El
premi del públic, ha estat per a
"Punts de vista", de Jordi Martí-
nez i Meritxell Solé, que ha estat
ubicada al claustre del Convent
de Sant Joan de Jerusalem. Final-
ment, la menció especial del
jurat ha estat per a "Through the
looking-glass...", d'Angel Enri-
que Cuadrado, i que s'ha pogut
veure al pati del conveni de la
Puríssima. 
A Cel Obert té per objectiu pro-
moure la creativitat i posar en
valor el patrimoni arquitectònic
de la ciutat. 

Sílvia Alarcón
TORTOSA

A Cel Obert altera la perspectiva
El premi del jurat ha estat per a la instal·lació

‘Globoverd’ i el premi del públic per ‘Punts de vista’
Aquesta edició, dedicada a la perspectiva, ha ampliat

creacions a espais patrimonials del centre històric

Instal·lació guanyadora del festival A Cel Obert. / Foto: G.M.

INADVERTIDA, desaperce-
buda. Al carrer Major de Re-
molins, en la cruïlla amb el
carrer Sol i en ple cor de l'an-
tic call jueu de Tortosa, exis-
teix una capelleta dedicada a
Santa Rosa, tan petita en
comparança als altres tem-
ples presents a la nostra ciu-
tat que, com deia Ramón
Vergés Paulí, sembla un “ju-
garronet”.

ÉS PETITA, però amb una
gran història al darrera: la
devoció a Santa Rosa és molt
antiga. Ja la comunitat de
monges de Santa Clara pos-
seïen fora de la ciutat un hort
que s'anomenava de Santa
Rosa.

DURANT LA GUERRA del
Francès, les monges clarisses
patiren els estralls del con-
flicte. Però comptaren amb la
protecció del comandant
francès Pierre Joseph Boc,
que protegí les monges a
canvi d'arrendar-los l'hort,
per edificar-hi els banys de
Santa Rosa.

LA CAPELLA es va edificar
l'any 1851, tal i com consta
en la següent certificació
de l'ajuntament:

“CON EL ACUERDO cele-
brado por el Y. Ayuntº
Const.  de esta ciudad en el
dia de hoy, se concedió per-
miso a los Mayordomos de
Santa Rosa en la calle
mayor de Remolinos para
construir una capilla con
arreglo al plano de la fa-
chada que habían presen-
tado, advirtiéndose, que
para evitar cualquier irre-
verencia no se permitirá
colocar ninguna imagen en
la parte exterior de dicha
Capilla. Tortosa, 7 Noviem-
bre de mil ochocientos cin-
cuenta y uno.- De orden
del Y. Ayuntº, Antº Gonzá-
lez, Scrio.- Vto. Bno., el Al-
calde accidental, Cándido
Olesa.”

LA CAPELLA posterior-
ment fou enderrocada al
1865 i eixamplada i beneïda
el mateix any. 

DAVID JIMÉNEZ
TÈCNIC DE TURISME

La capella de Santa
Rosa, de Remolins
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US RECOMANEM
11a Fira del Rovelló 
d’Alfara de Carles
DIES 11  I 12 DE NOVEMBRE
Cap de setmana dedicat a aquest deliciós producte de tem-
porada. Tallers, xerrades, rutes turístiques, exposicions, con-
curs de fotografia, jornades gastronòmiques i 'Ruvitast'
(rovelló cuinat + copa de vi), entre altres activitats, per arro-
donir un gran cap de setmana a Alfara de Carles. 

Mas de Barberans
Cistell teixit en remolí
4 i 5 de novembre
Museu de la Pauma

Roquetes

Mostra de cinema etnogràfic
i cultura popular catalana 
Fins al 30 de novembre / La Lira

Exposició

Gandesa
Conferència sobre
La Marató, que
aquest any està 
dedicada a les 
Malalties 
Infeccioses. 

Exposició

Tortosa

L’acadèmia dels desconfiats
de Pascal Comelade
Fins el 28 de gener / Escola d’Art i Disseny de la Diputació

Projecte internacional de l’Escola d’Art de la Diputació a Tor-
tosa i el Museu d’Art Modern de Cotlliure.

Arts

Exposició

Amposta
'Llots i Torbes', 
de Mari Chordà
Fins el 10 de gener
És la primera exposició de gran
format d’aquesta reconeguda i
revolucionària artista a la seua
ciutat natal.Pionera en l'expres-
sió visual de la sexualitat feme-
nina lliure.

Història

Batea
Visita guiada 'La xarxa sanitària'
Diumenge, 5 de novembre a les 11.00 h / 

Centre d’Interpretació Hospitals de Sang

En el marc del servei de visites guiades 'Rodalies, coneix l'entorn dels nostres Cen-

tres d'interpretació', organizat pel COMEBE, ruta per Batea per conèixer els espais

i edificis relacionats amb la Batalla de l’Ebre i la Guerra Civil al municipi. 

TallerMúsica

Amposta
Quan la ribera no tenia amo
Fins el 12 de novembre
Museu de les Terres de l’Ebre

Tortosa

34è Festival
Felip Pedrell
Fins el 26 de novembre
El Teatre Auditori Felip Pedrell
manté un cartell de qualitat
amb teatre, òpera, circ, dansa
i produccions locals.
www.teatreauditoritortosa.cat

Dimecres, 29 de novembre a les

18.30h / Biblioteca de Gandesa

Exposició

Tortosa
Quan la ribera no tenia amo
Fins el 17 de novembre
Campus URV  Terres de l’Ebre

Amposta
Amposta comedy: 
Improvisión
Divendres, 17 de novembre
El Casal
En el marc del cicle d'humor 'Am-
posta Comedy', espectacle 'Improvi-
sión' on el públic és el guionista de
l'actuació mitjançant una frase que es-
criu cada persona abans de començar
l'espectacle. Amb aquesta frase, amb
un gènere cinematogràfic i una sèrie
de dificultats, es crea un espectacle d'-
humor exclusiu per a cada públic. 

Espectacle

ConferènciaConta Contes

Gandesa
"Mai facis pessi-
golles al tigre" 
de Pamela Butchart

"Aleix, ja n'hi ha
prou" 
de Lídia Arroyo 

a càrrec d'Elena Grau.
En motiu del dia mundial
salut mental.

Dimarts, 7 de novembre a les 17.00h

Biblioteca de Gandesa



cop d’ull// Novembre  201730

E
ESPORTS

VIATGE A ISRAEL PER ALS WSG 2019
TORTOSA ha presentat davant dels 39
països membres del CSIT els principals de-
talls de l'organització dels jocs esportius
que acollirà el mes de juny de 2019. Una
delegació encapçalada per representants
de l'Ajuntament de Tortosa i la Generalitat
han participat durant la setmana passada
a Eliat en el Congrés del CSIT, on han expli-
cat el dispositiu que s'està preparant per a

acollir les vora 10.000 persones que po-
drien participar en els World Sports Games,
i que ha estat valorat molt positivament
per la direcció del CSIT, segons ha explicat
el regidor d'Esports, Joaquim del Pino.
El passat mes de juny, l'alcalde de Tortosa
va rebre el testimoni de relleu de la capital
de Letònia, Riga, on es va celebrar l'última
edició dels jocs. A.P.

REM

El darrer cap de setmana d'oc-
tubre va celebrar-se la festa del
rem a les terres de l´Ebre amb la
XXXIII edició del Descens de
l'Ebre i segon Trofeu Cambra de
Comerç. Van ser dos dies on
l'espectacularitat dels esprints
de dissabte, en les seues moda-
litats de competició, van fer vi-
brar als espectadors aplegats al
Centre de Tecnificació de Rem
de Campredó; i en la jornada de
diumenge, l'espectacular reco-
rregut pel paisatge i la diversitat
del riu Ebre entre Tortosa i Am-
posta, al·licients que es van
sumar a una meteorologia ex-
cepcional.
L'aposta del Club de Rem Tor-
tosa i Club Nàutic Amposta per
dinamitzar la prova amb més
premis per als participants, tant
remers com clubs, una plata-
forma per als patrocinadors i la
possibilitat que el públic ho pu-
gues seguir des del mateix riu
gràcies al llagut lo Sirgador, ha
estat la forma perquè tothom
pugues gaudir d'aquesta edició
del Descens de l'Ebre.
Les regates van comptar amb la
presència de deu clubs de Cata-
lunya i un d'Astúries, amb un
total de 305 remers. Totes les

modalitats van tenir el seu tro-
feu i diploma corresponent,
però en la classificació general
per clubs el guanyador fou el
Club Nàutic de Tarragona que
va emportar-se un Skiff patroci-
nat per l'organització, i el segon
classificat, el Club de Rem Ban-
yoles va aconseguir un premi
de dos rems patrocinats per la

Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa.
Els clubs ebrencs van aconse-
guir la primera posició al 2 skull
juvenil femení amb el bot de
Paula Cid i Alba Arasa repre-
sentants del Club Rem Tortosa.
Per al Club Nàutic Amposta va
ser l'1 skull de Victòria Cid a la
categoria sènior femení.

També va ser molt positiu el
paper dels equips veterans on
Amposta i Tortosa van quedar
segon i tercer respectivament
en categoria 4 amb timoner
masculí i el quatre skull femení
de Tortosa que va quedar tercer
en una regata que, com la mas-
culina, va dominar el Reial Club
Nàutic Tarragona..  

Èxit de participació al
XXXIII Descens de l’Ebre
Albert Pascual
AMPOSTA

Un moment de la prova. // FOTO: CLUB DE REM TORTOSA.

Unes 125 persones van parti-
cipar el passat diumenge 8
d’octubre a la travessia d’El
Xiringuito. En total van ser 90
els nedadors, ja que la resta
eren familiars i amics que els
acompanyaven durant el tra-
jecte. Es tracta d’una travessia
molt especial que permet se-
guir als nedadors de prop
amb tota la família.
La prova va constar de 3.800
metres en línia recta per mar
obert fins a arribar al ‘Xirin-
guito de la Costa’.
En acabar la travessia,els neda-
dors i els acompanyants van
poder gaudir d’una paella al
‘Xiringuito de la Costa’. A.P.

Travessia al
Xiringuito

La Terra Alta va tornar a
protagonitzar una etapa del
RallyRACC-Costa Dau-
rada. Centenars de perso-
nes van aplegar-se als
voltants de les pistes terro-
ses terraltines per on van
passar els 70 equips partici-
pants a la cita. 
Municipis com Caseres, Bot
o la Fatarella van veure com
durant uns dies, molts cu-
riosos i fans d’aquest esport
van omplir els establiments
dels pobles a l’espera de
veure passar, entre altres,
als guanyadors de l’edició,
els pilots de Citroën Kris
Meeke i Paul Nagle. A.P.

El RallyRACC
a la Terra Alta
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Després de sis jornades de com-
petició, el Club Bàsquet Cantaires
es troba en posicions intermitges
gràcies a dos victòries de prestigi
i quatre derrotes. La lliga EBA no
és fàcil i els errors es paguen amb
la pèrdua de partits. Però el Can-
taires també ha demostrat un joc
sòlid que l’ha portat a dos victò-
ries de prestigi contra rivals molt
difícils, un contra el Mataró Parc
Boet on els de Claudio Prieto van
ser molt superiors als mataro-
nins.  L'aportació de tot l'equip en
les situacions defensives, els mi-
nuts de qualitat en les rotacions,

la sensatesa en la presa de deci-
sions, i un correcte i acceptable tir
exterior, van ser vitals per a la vic-
tòria tortosina per 79-93.
Després, dos resultats per passar
pàgina a Menorca i a Ferreries
contra el Sant Adrià que van
donar pas a un encontre contra el
CB Girona, un partit que va fer
embogir el pavelló després d’un
inmens Cory Blau que va empa-
tar el partit a l’últim segon for-
çant la pròrroga.
Una pròrroga màgica per als rojos
que guanyaven 15 a 10 en un par-
tit on Joel Kindred va marcar la di-
ferència amb 30 punts i un
resultat final de 96 a 91 que no es
va repetir contra l’Arenys on van
perdre 85-63. 

Octubre a cara i creu per al Cantaires
BÀSQUET

L’equip titular del Cantaires a lliga EBA. / Foto: CB CANTAIRES.

Albert Pascual
TORTOSA

Lliga Comarcal
de Pàdel

La Lliga Comarcal de Pàdel
impulsada per tretze clubs
de les comarques del Baix
Ebre, el Montsià i el Baix
Maestrat enfila el final de la
primera volta i ja es perfila
el nom dels equips que do-
naran guerra durant la se-
gona part del campionat.
Després de quatre jornades
i a falta de la cinquena i da-
rrera per acabar la primera
volta de la Lliga, la zona
nord està liderada pel Club
Esportiu Amposta amb 26
punts, però seguit de prop
pel Club Tennis Tortosa i el
Jesussport a dos i sis punts
de distància. Els dos equips
tortosins s’enfrontaran en la
jornada número 5 prevista
per al 4 i 5 de novembre.
A la zona sud, el domini dels
dos equips de Vinaròs és
més evident amb els 17

punts del Club Tennis Vina-
ròs i els 15 de l’Indoor Vina-
ròs. Uns resultats orientatius
perquè el líder ha de recu-
perar un partit. El tercer en
discòrdia, l’Indoor Beni-
carló, té 13 punts però
només ha jugat dos partits,
per tant, el novembre a la
Lliga Sud serà molt emocio-
nant un cop tots hagin jugat
els mateixos partits.
A la segona categoria Nord,
destaca el domini del Club
La Plana de Santa Bàrbara
amb 25 punts, dos més que
l’IAmPadel d’Amposta i el
Jesussport.
Al sud, l’Indoor Vinaròs B
domina amb 18 punts en
una classificació molt ajus-
tada on l’Indoor Benicarló B
està a un punt de distància i
el Club Tennis Vinaròs B és
tercer amb 16 punts. A.P.

Jugadores de la Lliga Comarcal de Pàdel. / Foto: CEDIDA.
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Sukomi Japanese Experience

El primer  restaurant
japonès de Tortosa
Fusió de gastronomia i tècni-
ques tradicionals amb la cultura
mediterrània

Sukomi obre les seves portes a Tortosa
per apropar la cuina japonesa a les Terres
de l’Ebre. L’arròs i el peix són els productes
estrella d’una dieta que apel.la als bons
hàbits alimenticis i que s’està posant de
moda ja que aporta nutrients indispensa-
bles per a una completa alimentació com
hidrats, proteïnes o greixos saludables i
Omega3.

Aquesta nova oferta gastronòmica, impul-
sada per Jacob Coll, ofereix   una fusió de
menjar japonès amb  productes  i sabors
del Delta de l’Ebre. L’objectiu  és establir
lligams entre la cultura oriental i la medi-
terrània  utilitzant productes com el salmó,
la tonyina Balfegó o  l’anguila combinades
amb salses japonseses i tècniques tradi-
cionals.

Sukomi també ofereix una gran varietat de
plats amb elaboracions i coccions a baixa
temperatura. Fideus i verdures, ànec del
Delta, truites i empanadilles japoneses o
pollastre són altres dels productes que
completen un menú adreçat a tot tipus de
comensal, inclosos els més petits. 

El sushiman Blad Bartolomé i el cuiner
Gerard Fabregat són els encarregats de
traslladar  als  paladars dels clients  tota
aquesta cultura de sabors i de tradicions
que també es poden demanar per empor-
tar, ja que el restaurant ofereix una carta
“take away”.

Per tal de marcar un ambient diferenciador
i dotar de personalitat pròpia al restaurant,
s’ha emprat  un estil elegant amb la pre-
doninància  dels colors marrons pròxims
de la terra i el negre. Les parets de Sukomi
estan envoltades de referències de l’estil
tradicional japonès, i la resta dels ele-
ments decoratius com els bonsais,el mo-
biliari, la il·luminació i inclús la propia
vaixella acaben jugant un paper important
a l’hora de traslladar als clients a una nova
i real experiència per als cinc sentits.

Jacob Coll
Jacob Coll és el gerent del restaurant japonès
Sukomi, qui fa uns mesos va iniciar aquest pro-
jecte fruit dels comentaris que demanaven
l’obertura d’un restaurant d’aquestes caracte-
rístiques a la ciutat de Tortosa. 
La seva obertura ha suscitat  molta expectació
i està tenint una molt bona acceptació per part
dels clients gràcies a la qualitat dels seus pro-
ductes i a la fusió d’ambdues cultures.

Tortosa

càpsulescomercials

Sukomi - Japanese experience
Tortosa - Avinguda Generalitat, 155 - 977856930
www.facebook.com/sushitortosa/

‘El sushi és un dels
plats més reconeguts
de la gastronomia
japonesa i un dels més
populars a nivell
internacional’
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"Al costat de la
pissarra de la
classe ficaria un
senyal per indicar
que 'es recomana
estudiar' rodona i
de color blau!"

P
PETITS ARTISTES

SEGURETAT VIÀRIA
L’ESCOLA MONTSAGRE d'Horta de Sant Joan està tre-
ballant durant aquests primers mesos del curs en ensenyar
i conscienciar als petits artistes del poble la importància de
conéixer i obeir els senyals de trànsit. És per això que ens
hem proposat parlar d'aquest tema en la plana de novem-
bre on els més menuts d'Horta fan una interpretació dels
senyals aplicades a la vida escolar. El més important és que
quede ben clar què significa un cercle roig o blau, un trian-
gle o un senyal quadrat amb fons blau i una "P.

A més a més, els alumnes de l'escola Montsagre també
tenen molt clar la importància de la mobilitat sostenible i
tots ells arriben cada dia al col·le caminant, en bicicleta o
patinet!

“Mireia Grau
"Jo he dibuixat la meva classe on apareix un
senyal on s'indica que està prohibit menjar
caramels amb uns caramels dins d'un cercle
roig ratllat."

"Jo ficaria un
senyal per indi-
car que no es
pot mirar molt
el rellotge a
classe per evitar

que molts perden el temps"

2 PINZELLADES

Ainhoa Lombarte

Oriol González

"Jo posaria a les
escoles un sen-
yal d'informació
quadrada i
blava que indi-
qués als xiquets
i xiquetes la direcció, i els metres
que hi ha fins a la biblioteca."

"El senyal més
important que
es pot ficar a
una aula és la
de 'prohibit
adormir-se a

classe'."

Nàdia Badia

Èric Subirats

"Crec que s'hau-
ria de posar un
senyal al gimnàs
de l'escola per
indicar la prohi-
bició de portar
rellotges, són perillosos!"

"Jo al costat de
la pissarra de
cada classe afe-
giria un senyal
de prohibició,
rodona i verme-

lla per advertir que està prohibit
portar telèfons mòbils."

Robert Roig

Denis Mihai

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“Els alumnes
fem molt de so-
roll així que s’-
haurien de posar
senyals de prohi-
bit cridar a l’es-
cola, és un lloc per estudiar!”

Laia Mulet

"Al costat de la
porteria del pati
posaria un senyal
de prohibit xutar
molt fort perquè
algú podria fer-se
molt de mal."

Nil Cebado

"Jo posaria un
senyal d'infor-
mació per indicar
que al pati es pot
jugar a futbol, i
també la direcció
del pati!"

David Juancomartí

"Un senyal de
prohibit cantar
és el que posaria
a la biblioteca de
l'escola, perquè
és una classe on
no es pot fer soroll!"

Jesús Targa

"Al meu dibuix podeu veure la biblioteca de
l'escola en un senyal que diu 'obligació, s'ha
d'estar en silenci'."

Ricard Villagrasa »

»

»
"Jo posaria un senyal de prohibit passar els
àliens però una altre senyal al terrat d'apar-
cament en zona blava per als plats vola-
dors."

Kim Vidal
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P
MENYS CÍTRICS, PERÒ MÉS QUALITAT

LA CAMPANYA del cítric ha arrencat
a les Terres de l’Ebre. Tot i que es preveu
una producció més baixa que en la cam-
panya anterior, la qualitat serà òptima.
Carlos Roig, responsable del sector dels
cítrics d’Unió de Pagesos, ha explicat que
les condicions climàtiques han provocat
aquesta davallada en la producció. Tot i
això, Unió de Pagesos creu que la baixa
producció es veurà compensada per un

bon preu al mercat. En aquest sentit,
Roig ha destacat la qualitat en les prime-
res varietats, amb un calibre normal.
Unió de Pagesos calcula que la producció
de clementina es reduirà a un 40% res-
pecte l’any anterior, el que representa
una recol·lecció de 80.000 tones al con-
junt de les Terres de l’Ebre. Pel que fa a
la taronja, es preveu recollir prop de
50.000 tones. S.A.PAGESIA

ARRÒS

Les empreses Kellogg i Ebro
Foods, han iniciat la primera in-
vestigació al delta de l’Ebre per
mesurar i reduir les emissions
de gasos d’efecte hivernacle.
Aquest és el primer estudi que
involucra directament els agri-
cultors i està liderat per l’IRTA.
En el camp on es va aplicar l’es-
tudi es va reduir fins a un 90%
l’emissió de gas metà, ja que
comptava amb unes condicions
òptimes. Tot i això, la investiga-
dora del Centre d’Ecosistemes
Aquàtics de l’IRTA, Maite Mar-

tínez, ha afirmat que aquest per-
centatge disminuiria en un
camp amb condicions normals.
El percentatge de reducció de
gas metà variarà segons les ca-
racterístiques del camp. De fet,
l’estudi, que s’emmarca dins el
projecte Life Ebre-Admiclim, re-

vela que els índexs d’emissió
promig durant la investigació
van ser al voltant de tres vegades
superiors a la postcollita que du-
rant la temporada de creixe-
ment. En altres zones de conreu
d’arròs on s’han realitzat estu-
dis, la mitjana de reducció és del

60%.  Es calcula que el cultiu d’a-
rròs és el responsable d’una
quarta part de les emissions de
metà de l’agricultura a nivell
mundial, per aquest motiu,
el projecte busca reduir-les.
També s’ha comprovat que amb
aquest sistema de rec intermi-

tent s’estalvia fins un 30% d’ai-
gua. 

Rec intermitent, menys gasos
Un estudi demostra que el rec intermitent

redueix fins un 90% l’emissió de gas metà
El percentatge de reducció de gas metà

variarà segons les característiques del camp

Un dels camps del Delta on s’ha aplicat el sistema. // FOTO: S.A.

S. Alarcón / C. Bonet
SANT JAUME D’ENVEJA

Pèrdues en la
producció
d’arròs al
Delta

S. Alarcón / ACN
SANT JAUME D’ENVEJA

La producció d’arròs al
delta de l’Ebre ha patit
aquesta campanya pèrdues
significatives. La varietat
més afectada ha estat la d’a-
rròs bomba, en què s’ha
recol·lectat un 40% menys
de collita. El responsable de
Sectors Agrícoles d'Unió de
Pagesos a les Terres de l'E-
bre, Rafel Verdiell, ha apun-
tat que la causa d’aquesta
rebaixa en la producció es
troba en la calor i la humitat
dels últims mesos, que ha
fet aparèixer el fong pericu-
lària. Aquest fong produeix
una substància tòxica que
frena el creixement de la
planta, i és especialment no-
civa quan ha sortit l'espiga,
perquè l'asseca. La periculà-
ria ha estat un problema
més que aquesta campanya
s'ha afegit al del caragol
poma. Algunes de les mesu-
res que es poden demanar
en el cas de superar el 30%
de les pèrdues són l’ade-
quació dels mòduls o la re-
baixa en les quotes de la
Seguretat Social. L’any 2016
es van collir 129.000 tones
d’arròs. 

COLLITA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El cultiu de l’arròs és
el responsable d’una
quarta part de les
emissions de metà
de l’agricultura
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

EL LLAGOSTÍ PREN PROTAGONISME
El llagostí torna aquest mes de novembre al
primer lloc del pòdium culinari ebrenc en
motiu de la Diada del Llagostí, que se celebra
el 4 de novembre, i les Jornades Gastronòmi-
ques del Llagostí, que tenen lloc a la Ràpita del
4 de novembre al 10 de desembre. 
Un total de 14 establiments- incloent 11 restau-
rants, la Confraria de Pescadors i dos muscle-
res-, cuinen diverses receptes per rebre els
centenars de visitants que un any més s’apro-

paran al Pavelló Firal, en la que es preveu re-
partir uns 400 quilos. Enguany la Diada suma
sinèrgies gastronòmiques, turístiques, amb
packs especials oferts per l’Estació Nàutica, i
també comercials amb la mostra que oferiran
els establiments a la plaça 1 d’octubre el ma-
teix dia. El Col·lectiu de Cuina de la Ràpita
participa en quinze jornades gastronòmiques
al llarg de l’any i la del llagostí és una de les
més emblemàtiques. S.A.

Ingredients

• 1/4 de kg d’abadejo
• 4 tasses d’arròs 
• 4 carxofes 
• 1 grapat de pèsols 
• 1 tomata
• 4 alls 
• 1 rameta de julivert
• pebre roig en pols 
• 3 fils de safra ̀ oli d’oliva 
• aigua sal i salsetes

Arròs amb 
bacallà 
i carxofes

Elaboració

El dia abans, poseu l’aba-
dejo* en remull, per a des-
salar-lo ben dessalat. En
una cassola, amb un bon
raig d’oli, poseu a sofregir
la tomata*, el julivert, els
alls, l’abadejo* dessalat,
les carxofes ben tallades, i
els pèsols. Remeneu-ho tot
ben remenat, durant un
minut me ́s o menys. Afe-
giu el pebre roig i els fils
de safrà. I per últim tireu
l’aigua. La mida de l’aigua
seran dos tasses per cada
una d’arròs. Quan aquesta
trenque* a bullir, tireu l’a-
rròs.Deixeu-ho coure uns
20 minuts, sense deixar de
vigilar l’arròs. Afegiu la
sal i les salsetes* al vostre
gust. A poder ser, aquest
arròs ha de quedar sec.

LA CUINA DEL

DELTA

Cóc ràpid de les Terres de l’Ebre

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

M’he engrescat en
anar provant receptes
de cóc ràpid tradicio-
nal. És sorprenent
veure com amb els ma-
teixos ingredients però
en quantitats i propor-
cions diferents els re-
sultats que s’obtenen
són impressionants. 
El cóc que us porto
avui és del llibre ‘La
Cuina de les Terres de
l’Ebre’ (Cossetània
Edicions, col·lecció El
Cullerot),  de la M.
Carme Queralt Tomàs,
experta antropòloga
cultural. Aquest llibre
no pot faltar a les nos-
tres cases ebrenques! 
El que fa especial
aquesta recepta és el
suc de taronja, un dels
fruits per excel·lència
de les nostres terres. “

“

• 4 ous L • 400g de farina de rebosteria • 400g de sucre • 300ml de llet sencera •150ml d'oli •La pell d'una llimona
ratllada • 2 gaseoses de paper • 1 tassa de suc de taronja (tassa de tallat, ni de cafè ni de cafè amb llet). 
• Sucre per decorar (opcional)

INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ
Escalfem el forn a 180º.
Preparem el motlle i el folrem amb
paper vegetal de forn. Reservem. 
Batem els ous en un bol, amb un ba-
tedor de varetes. Els batem fins que
estan escumosos. 
A poc a poc anem incorporant l'oli, la
llet, la ratlladura de llimona i el sucre.

Quan tot està ben integrat afegim la
farina i els sobrets de gasosa (jo l'he
barrejat amb les gasoses però a la re-
cepta original aquestes s'afegeixen al
final, després de tenir-ho tot barrejat). 
Aboquem la massa al motlle i li fem
uns copets damunt del pedrís.                          
Ho enfornem durant 35 min. aproxi-
madament. 

Quan el traiem del forn l'empolvorem
amb sucre generosament (al vostre
gust, evidentment). 
El deixem refredar sobre una reixeta. 
I ja està! A gaudir d'un cóc tradicional
de tota la vida! Dir-vos que és espon-
jós i humit... i que el gustet a taronja
el fa especial. Teniu esmorzar casolà
per un dies!
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Amb motiu del Dia Europeu
de Conscienciació de l’Atu-
rada Cardiorespiratòria, els
departaments d’Ensenya-
ment, Salut, Empresa i Conei-
xement i Esports de les Terres
de l’Ebre van realitzar activi-
tats a diversos municipis
ebrencs. Una d’aquestes va
ser el taller formatiu sobre re-
animació cardiopulmonar
adreçat a alumnat de tercer i
quart de primària. La repre-
sentant territorial de l’Esport,
Cinta Espuny, va recordar que
des de l’any 2006 es treballa
perquè les Terres de l’Ebre es-
tiguin cada cop més cardio-
protegides i els seus joves
sàpiguen respondre. 
La directora territorial d’Infer-
meria, Mar Lleixà, va assenya-
lar la importància de perdre la
temor a l’hora d’aplicar la re-
animació cardiopulmonar,
una tècnica que qualsevol
persona pot aprendre i per-
met socórrer a les persones
abans que arribi el servei d’e-
mergències mèdiques.

Per la seva part, des d’Ense-
nyament es va destacar que
l’activitat s’havia realitzat a
cada comarca de l’Ebre i
també la interrelació que
s’havia establert entre l’alum-
nat de primària i de secundà-

ria. El primer tinent d’alcalde
de Tortosa, Josep Felip Mon-
clús, va posar de relleu la im-
portància que el jovent rebi
aquest tipus de formació.
El mateix dia, a la seu de la
Generalitat a les Terres de

l’Ebre, a Tortosa, es va realit-
zar un taula informativa
sobre la prevenció i atenció
de l’aturada cardíaca, on es va
exposar i debatre sobre la
mort sobtada i el seu abor-
datge. 

Alumnes de primària a la plaça de l’Ajuntament de Tortosa aprenent tasques de reanimació. // FOTO: M. VELÁZQUEZ.

S
S A L U T

DOS NOUS QUIRÒFANS A L’HTVC
L’HOSPITAL DE TORTOSA Verge
de la Cinta (HTVC) disposarà en poques
setmanes de sis quiròfans. Fins fa poc
n’hi havia només quatre, però el depar-
tament de Salut ha decidit posar-ne dos
més en funcionament. El cinquè quirò-
fan ja està operatiu i s’ha afegit als
quatre que ja hi havia a l’àrea quirúr-
gica general. El sisè quiròfan, que s’es-

pera que estarà habilitat d’aquí a un
mes, es troba a l’àrea d’obstetrícia.
Amb tot, el director de Salut, Ismael
Piñas, reconeix que els dos nous quirò-
fans no seran suficients per reduir les
llistes d’espera a les Terres de l’Ebre.
Piñas també assegura que encara estan
a temps de substituir l’accelerador li-
neal de l’Hospital de la Santa Creu de

Jesús, la vida útil del qual acaba l’any
vinent. Aquest seria substituït amb una
part dels diners de la donació de la Fun-
dació Amancio Ortega. De fet, la Lliga
contra el Càncer de les Terres de l’Ebre
va aprofitar l’últim Dinar Popular con-
tra el Càncer, a Tortosa, per manifestar
la seua preocupació perquè el nou apa-
rell encara no s’havia instal·lat. G.M.

Els petits aprenen a actuar davant
una aturada cardiorespiratòria

FORMACIÓ

Els professionals insisteixen que és una tècnica que
qualsevol persona pot aprendre per salvar vides

Alumnes de tercer i quart de primària van participar en
un taller formatiu sobre reanimació cardiopulmonar

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

QUI NO ha tingut por alguna vegada? La
por ens fa por, ens paralitza, ens bloqueja,
ens fa sentir vulnerables, ens fa tornar pe-
tits. Normalment ens enfrontem amb mol-
tes pors; algunes són reals, altres
imaginàries. Por als canvis, a les altures, als
espais tancats, a parlar en públic, a prendre
la decisió de trencar una relació sentimen-
tal, angoixar-se per patir o desenvolupar
una malaltia greu, la llista seria intermina-
ble. Tots tenim por d’alguna cosa.

LA POR és una de les sensacions més an-
goixants que pot viure una persona. Ens al-
tera física i emocionalment, provoca canvis
en el nostre cos, desestabilitza els nostres
nivells hormonals i anul·la la nostra capaci-
tat de raonament. És una sensació difícil de
controlar, quan tenim por no tenim claredat
mental per controlar-nos a nosaltres matei-
xos. A més, la por coarta la nostra llibertat i
el nostre creixement com a persones. En
moltes ocasions la por s'alça com a barrera
entre nosaltres i  allò que desitgem, no per-
met que aconseguim certs llocs, certs cer-
cles, certs estatus, certes activitats, que
potser desitgem o que podrien millorar la
nostra vida i les nostres experiències perso-
nals. La por es converteix en un obstacle
que no ens deixa avançar i prosperar pel
camí que volem. Per això és important atu-
rar-nos i pensar com podem superar la por?

EL PITJOR ÉS que no hi ha una forma
senzilla com vèncer la por. No existeixen
“pastilles de valor”, o tractament físic que
pugui fer-les desaparèixer. La por és un
enemic invisible, al qual no podem colpe-
jar ni atacar, contra el qual no tenim armes
físiques, que desapareix quan tenim cla-
redat mental per pensar i que anul·la
aquesta quan apareix. Això fa que sigui
extraordinàriament difícil lluitar contra les
pors. No és gens fàcil, no és agradable, re-
quereix esforç, determinació i voluntat de
vèncer, però es pot fer. Hi ha una forma de
vèncer i superar la por. Només una, però
n'hi ha. Aquesta fórmula és: ENFRON-
TAR-SE A LA POR. I com ho podem fer?
Aquí van alguns consells:

PENSAR EN POSITIU: Pren-te un respir,
tanca els ulls i imagina un lloc segur i tran-
quil on voldries estar. Pot ser un lloc o un
record. Això farà que les sensacions posi-
tives guanyin a les pors.

DÓNA’T UN RESPIR: Per superar la por i
l’ansietat, cal controlar la respiració, per
evitar la pujada d'adrenalina, responsable
que el cor s'acceleri, els palmells de les
mans comencin a suar i ens assalti una
sensació de pànic. En primer lloc, cal
donar-se un respir per calmar-se física-
ment. Podem caminar tranquil·lament

entre 10 i 15 minuts, escoltar música, pren-
dre una infusió relaxant (camamilla, til·la)
o si estem a casa, donar-nos un bany rela-
xant. Una vegada que el cos s'hagi relaxat,
serà més fàcil enfrontar-nos a les nostres
pors.

AJUDAR ALA MENT A CONTROLAR EL
PÀNIC: Què és el pitjor que podria pas-
sar? Fes-te aquesta pregunta sense por
abans d'enfrontar-te a una situació d'es-
très (a la feina, a un examen...), perquè el
pitjor que et pot passar és un atac de
pànic. En qualsevol d'aquestes situacions
la supervivència està garantida, o dit
col·loquialment, el món no s'acaba aquí. Si
notem que el cor s'accelera o les mans ens
suen més del compte, cal enfrontar-se a
aquesta situació en lloc d’evitar-la. Podem
posar el palmell de la mà a l'estómac i res-
pirar, de manera lenta i profunda (10-12
respiracions per minut), i veuràs com el
cos es va relaxant. I a poc a poc, la por s'a-
nirà esvaint.

NO PODEM CREURE que algunes perso-
nes no tenen por. La por és un sentiment
natural, inherent als éssers humans, i tots
nosaltres, en algun moment de la nostra
vida tindrem por d'alguna cosa. La per-
sona valenta no és la que no coneix la por,
sinó la que la supera.

No tinc por

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

PENÍSCOLA

El president de la Generali-
tat Valenciana, Ximo Puig, va
destacar el caràcter priori-
tari de la inversió en sanitat
per al Consell i va recalcar
que l’objectiu del Govern Va-
lencià és aconseguir la mà-
xima qualitat per aquest
servei públic.  En la visita al
Centre de Salut de Penís-
cola, el Cap del Consell va
recordar que la Generalitat
inverteix anualment 6.000
milions d’euros en Sanitat i
va remarcar que enguany
s’ampliarà el pressupost.
“Del que es tracta és que poc
a poc aconseguim la màxima
qualitat d’un servei públic
de sanitat que atengui a tots
els ciutadans”, va remarcar.
En aquesta línia, Puig va dir
que tant la sanitat com la se-
guretat són fonamentals per
garantir la sostenibilitat de
l’economia turística però
que, en tot cas, allò fona-
mental és que tots els ciuta-
dans tinguin capacitat per
ser atesos en els millors con-
dicions possibles.
Abans d’aquesta visita, Puig
va ser rebut a l’Ajuntament

per l’alcalde de Peníscola,
Andrés Martínez, amb qui
va tractar diferents qües-
tions d’interés per al muni-
cipi. Per a Ximo Puig,
Peníscola és una ciutat de
referència i va assegurar que
es procuraran “les aliances
necessàries” entre Ajunta-
ment i Generalitat, cadas-
cuna d'un color, per
“millorar la vida dels ciuta-
dans”.  

Albert Pascual
PENÍSCOLA

Ximo Puig anuncia inversions en salut 

Puig durant la seva visita a Peníscola. / Foto: GENERALITAT VALENCIANA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Anuncia una ampliació
del pressupost anual
de 6.000 milions
d’euros en Sanitat

L’objectiu és oferir la
màxima qualitat del
servei als ciutadans
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CIRC

D I V ER S

D
AIGUARDENT, de garrofa

PRAT DE COMTE va celebrar amb
èxit  la setzena edició de la Festa de l’Ai-
guardent, el 14 i 15 d’octubre. Durant
dos dies les cases d’aquest municipi de
la Terra Alta es van convertir en autèn-
tics expositors  per posar en valor la tra-
dició d’algunes famílies de Prat de
Comte d’elaborar aiguardent. 
Els mestres aiguardenters van oferir als
assistents varietats d’aquest licor on la

imaginació pren protagonisme. Precisa-
ment una de les novetats d’enguany va
ser l’aiguardent de garrofa. També es
van fer demostracions de destil·lació
d’espígol i es va celebrar el XIV Concurs
de pintura ràpida. En el marc de la festa,
també es va lliurar per part de la família
del pintor de Prat de Comte Joan Lahosa
Valimaña dos quadres i es va presentar
un llibre sobre la seva biografia. 

Un espectacle que recorda a
l’època daurada del circ dels
anys 30, però amb els efectes i les
innovacions tècniques actuals.
Aquesta va ser la carta de pre-
sentació del Circ Raluy Legacy,
que va portar la seva màgia i es-
pectacularitat a Tortosa, Am-
posta i Vinaròs.
El Circ Raluy Legacy posa  de
manifest la devoció familiar per
mantenir viva una tradició de
cinc generacions. Les més joves
són Niedziela Raluy i la seva
germana Emily Raluy, que van
sorprendre amb el seu especta-
cle sobre patins. També ho va fer
el clown Sandro Roque, la cane-
lobre Louisa Raluy, Arthur, el
senyor del Foc o els acròbates
Rockers. Un dels artistes revela-
ció va ser Iya Traoré, exfutbolista
del París Saint Germain, que va
oferir un espectacle de freestyle.
El circ fa parada a Benicarló del
2 al 12 de novembre.

Sílvia Alarcón
TORTOSA

Raluy, un tribut al circ clàssic dels anys 30 

El Circ Raluy Legacy a Tortosa.  // FOTO: GUSTAU MORENO

TECNOLOGIA

Monitors LG UltraWide
per Jaume Querol

Recordant els primers monitors amb pantalla plana
que van aparèixer al mercat, tenien un format d’i-
matge de 4:3, força proporcionat i ideal per als
equips informàtics de l’època que funcionaven
normalment amb una o, en els casos més avançats,
dos aplicacions. Amb el pas del temps, la potència
dels ordinadors i la millora de la multitasca dels
sistemes operatius van permetre augmentar el
nombre d’aplicacions executades de forma simul-
tània. Per tant, els fabricants de monitors van co-
mençar a idear noves mides i formats, que ens
permetrien utilitzar més amplada d’escriptori, com
el 5:4, el 16:9 o 16:10 i algun d’altre més. Ara, el fa-
bricant coreà LG ens presenta una renovada
gamma de monitors d’alta definició Ultrawide, en
diferents formats que arriben fins als increïbles
21:9.
La nova gamma Ultrawide de LG millora excepcio-
nalment el camp de visió, ja que aquest nou format
de 21:9 ha estat especialment dissenyat per als
usuaris que necessiten usar moltes aplicacions si-

multànies, augmentant l’amplada del nostre es-
criptori de forma considerable i més eficient, fins
un 32%. A més, en els models de gamma superior,
disposarem de panells amb súper alta definició 4k
i tecnologia de pantalla corba. En tots aquests mo-
nitors, s’ha apostat per la tecnologia IPS i, per tant,
gaudirem d’una correcta visió de la gamma de co-
lors fins a 178º sense percebre la típica saturació
cromàtica de la tecnologia OLED.
Aquesta nova sèrie cobreix una àmplia varietat de
models per tal de cobrir les necessitats dels usuaris
més exigents i professionals. Així, LG ha anunciat
diferents models de 29” (2560x1080p. 21:9), de 34”
(3440x1440p. 21:9), 34“ i 38” de 3840x1600p. amb
pantalla corba i 32” i 43” 4k (3840x2160p.). Quant a
preus i disponibilitat, aniran des dels 249€ en el
model més bàsic (LG 29UM59A) i els 1290€ per al
top de la gamma, el LG 43UD79, i ja els trobem dis-
ponibles per a la seva compra en botigues especia-
litzades.
Per últim, també es presenta una línia de producte

especialment dissenyada per al sector de l’entrete-
niment i videojocs, amb diferents models que van
des de les 29” fins a les 34”. Tots aquests presenten
diferents modes d’imatge especialment configurats
segons el tipus de joc (FPS, RTS, RPG, ...), per tal
de gaudir de forma més fàcil i ràpida de la millor
qualitat i prestacions d’imatge possible.

Més informació a www.lg.com/es.
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Móra la Nova ha rebut dues
noves locomotores de princi-
pis dels anys 50 que s'incorpo-
raran al projecte del tren
turístic Caspolino. Les loco-
motores van entrar a l'estació
de matinada, provinents de
Madrid Fuencarral, i tenen un
alt valor històric, ja que van
ser les primeres elèctriques
que van modernitzar la xarxa
ferroviària després de la Gue-
rra Civil. El president de la
Fundació per a la Preservació
de Patrimoni Ferroviari Indus-
trial de Móra la Nova (FPPFI),
Jordi Sasplugas, va explicar
que ara el repte és restaurar-
ne, de moment, una perquè
torni a funcionar i encapçali la
primera fase del Caspolino
conjuntament amb la locomo-
tora ja rehabilitada Ye-yé.
Aquestes màquines van pres-
tar servei des del 1956 en el
recorregut de Barcelona a
Móra la Nova, on s'acabava el
traçat elèctric, i des d'aquest
punt continuaven el trajecte,
cap a Madrid, amb locomoto-

res de vapor. Aquestes loco-
motores van acabar la vida ac-
tiva a principis del 1990. El seu
trasllat des del Museu Nacio-
nal Ferroviari va costar 15
hores. El tren Lo Caspolino,
que hauria de circular entre el
Baix Aragó, les Terres de l'E-
bre i Tarragona, està previst
que es posi en funcionament
l'estiu del 2019. 

La Festa del Tren
Dies abans unes 1.200 perso-
nes van assistir a la primera
edició de la Festa del Tren al
Museu del Ferrocarril a Móra
la Nova. A més de la possibili-
tat de pujar a locomotores de
tren en moviment, es va poder
gaudir d’una visita teatralit-
zada “Un passeig per l’esta-
ció” a càrrec del Grup de
Teatre local. També hi van
haver xerrades divulgatives,
tallers per als més menuts i
ball de gegants amb el cap-
gròs del cap d’estació.  

DIVERS 
TRENS

Móra la Nova rep dues locomotores dels
anys 50 que s'incorporaran al Caspolino 
C. Bonet 
MÓRA LA NOVA

Una de les dos locomotores que s’incorporaran al Caspolino.  // FOTO: ACN

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

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

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

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

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

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

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

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

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

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Fem una ullada
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Fet Aquí
13.00 Primera Columna
14.30 Calaix de sastre
15.00 Tens un racó dalt
del món
15.30 Fet Aquí
16.00 Districte 21
Resum setmanal de tots els
programes, amb especial
atenció a l’agenda cultural
del cap de setmana.
17.00 Primera Columna
18.30 Calaix de sastre
19.00 Petits Artistes
19.30 Fem una ullada
20.30 L’informatiu
21.00 Poliesportiu
21.30 L’informatiu
22.00 L’Entrellat
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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1EN      ULLADA
Movem Tortosa

reivindica l’hospital en
la nova República

L’Aldea decideix
enderrocar l’antic pont
del tren en una
assemblea popular

El govern d’Esquerra
Amposta rebaixa un
10% tant l’IBI rústic
com l’urbà

La Ràpita recupera el
seu origen mariner i
pagès amb un viatge en
el temps al segle passat

El municipi de les
Terres de l’Ebre que
més recicla és Miravet

La faceta plàstica del
músic Pascal Comelade
arriba a Tortosa

Els més petits 
aprenen com actuar
davant una aturada 
cardiorespiratòria

Móra la Nova rep
dues locomotores dels
anys 50 per al tren
turístic Lo Caspolino
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com
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