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P ELECCIONS EN DIJOUS, LES PRIMERES DES DEL 1982
DES DEL 1982 que no se celebraven
unes eleccions en dijous, a l’Estat espan-
yol. Els comicis del 21-D seran en dijous
i van estar a punt de ser en dimecres, si
Carles Puigdemont hagués dissolt el Par-
lament i hagués convocat les eleccions
per intentar evitar l’aplicació de l’article
155 de la Constitució. Són en dijous per-
què se segueixen els terminis marcats

per la Llei Electoral General (LOREG), i
perquè Catalunya és la única comunitat
autònoma que, després de 37 anys, no
ha estat capaç de consensuar i aprovar
una llei electoral pròpia. Segons els ter-
minis de la LOREG, les eleccions han de
celebrar-se 54 dies després de la publica-
ció de la convocatòria del decret electo-
ral, cosa que va fer-se el dissabte 28

d’octubre, l’endemà de la DUI al Parla-
ment i de l’aprovació de l’article 155 al
Senat. Com que és una jornada laboral,
els treballadors tindran dret a deixar el
lloc de feina durant un màxim de 4
hores, sense descompte de sou. I les per-
sones que siguin membres d’una taula
electoral, podran dedicar-hi la jornada i
tenir 5 hores lliures divendres. G.M.PORTADA

Unes votacions de caixa o faixa
LES ELECCIONS DEL 21-D

“Tothom mirarà si l’independentisme guanya en escons,
però sobretot amb més del 50% dels vots”, diu Gellida

El politòleg Jesús Gellida afirma que les eleccions del
21-D seran “més plebiscitàries” que les del 27-S del 2015

Més de 5,5 milions de catalans i
catalanes estan cridats a les urnes
aquest 21 de desembre, per les
eleccions al Parlament que el pre-
sident Mariano Rajoy va convo-
car el 27 d’octubre passat, en
aplicació de l’article 155 de la
Constitució. Unes eleccions en
dijous i, per tant, del tot atípiques,
després de la declaració d’inde-
pendència i de la dissolució del
Parlament; la destitució de tot el
govern de Junts pel Sí; l’exili de
Carles Puigdemont i mig execu-
tiu, i l’empresonament de l’altre
mig govern.  En aquest context,
aquest 5 de desembre començarà
la campanya electoral més deci-
siva des de la recuperació de la
democràcia: unes veritables elec-
cions plebiscitàries sobre el futur
de Catalunya i el seu encaix amb
la resta de l’Estat espanyol. 
Així ho creu el politòleg Jesús
Gellida, que considera que les
eleccions del 21-D seran “més
plebiscitàries” que les del 27 de
setembre del 2015, per tot el que
ha passat des d’aquell 27-S. “So-
bretot, a partir dels fets de l’1
d’octubre i de la situació en què
ens trobem actualment”, afirma
Gellida. “Agradi més o agradi
menys, la lectura que es farà serà
plebiscitària, tant des de Cata-
lunya com des d’Espanya, però
també des de la Unió Europea,
perquè s’ha internacionalitzat el
procés”, hi afegeix: “Tothom mi-
rarà si l’independentisme guanya
en escons, però sobretot si ho fa
amb més del 50% dels vots”.

Forta polarització
Finalment, no hi haurà llista uni-
tària de l’independentisme. Se-
gons Gellida, ERC ha decidit
presentar-se en solitari als comi-
cis per demostrar que ara és el
partit “hegemònic” del bloc sobi-
ranista. Amb tot, el politòleg di-
buixa els diversos escenaris

posteriors al 21 de desembre,
com ara la reedició del govern in-
dependentista o fins i tot la for-
mació d’un govern entre ERC i
Catalunya en Comú, amb el su-
port extern la CUP. En qualsevol
cas, Gellida remarca que seran
unes eleccions molt polaritzades,
que funcionaran com el referèn-
dum que no es va poder fer l’1
d’octubre. Per tant, adverteix que
Catalunya en Comú ho tindrà di-
fícil per mantenir l’equidistància.
Gellida també valora que Ciuta-
dans vol fer un discurs guanya-
dor. Però el politòleg no creu que
Ciutadans, el PP i el PSC sumin
prou escons per aconseguir una
majoria de govern alternativa al
bloc independentista.

Per la independència
ERC no ha volgut reeditar Junts
pel Sí, i Oriol Junqueras és el cap
de llista d’una candidatura que
integra els consellers empreso-
nats Raül Romeva, Carles Mundó
i Dolors Basssa, a més dels con-
sellers Toni Comín i Meritxell Se-
rret, exiliats a Brussel·les. També
hi ha a la llista d’ERC la presi-
denta del Parlament, la xertolina
Carme Forcadell, que va poder
sortir de la presó després de
pagar 150.000 euros. Tot i així, la
republicana Marta Rovira ha
estat presentada per Junqueras
com la presidenciable d’ERC, si
el vicepresident del Govern no
surt de la presó. Per la seua
banda, la candidatura liderada
per Carles Puigdemont, amb el
nom de Junts per Catalunya,
compta amb l’expresident de
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), Jordi Sánchez. Finalment,
el bloc independentista el com-
pleta la CUP-Crida Constituent
amb una candidatura liderada
per Carles Riera, després que
l’assemblea de militants dels an-
ticapitalistes decidís presentar-se
a unes eleccions que d’entrada
considerava “il·legítimes”.  Una
llista “rupturista” i de clara de-
fensa de la nova República. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Mònica Sales, a la dreta de la imatge, amb Meritxell Roigé i Kilian Franch, també del PDeCAT. // FOTO: TWITTER.

Els comuns, el PSC i el bloc del 155

Xavier Domènech, fins ara di-
putat al Congrés dels Dipu-
tats, és la gran aposta de
Catalunya en Comú. Una can-
didatura que ha començat la
precampanya rebutjant la de-
claració unilateral d’indepen-
dència (DUI), però també
l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució i la situació dels
“presos polítics”. Els comuns
es disputaran bona part de
l’espai electoral amb el PSC

de Miquel Iceta, que ha pescat
en l’antiga Unió Democràtica
amb la incorporació de l’ex-
conseller Ramon Espadaler,
ara a les files d’Units per
Avançar. Els socialistes també
han volgut sumar exdirigents
de Societat Civil Catalana per
rascar vots a Ciutadans i al
Partit Popular (PP), però
també han pescat a les aigües
revoltes de Podemos, amb el
fitxatge de l’exfiscal Carlos Ji-

ménez Villarejo, qui va ser eu-
rodiputat del partit de Pablo
Iglesias durant un mes.
D’altra banda, Inés Arrimadas
torna a ser la cap de llista de
Ciutadans, amb el convenci-
ment que serà la propera pre-
sidenta de la Generalitat.
Finalment, les enquestes si-
tuen Xavier García Albiol, del
PP, com el candidat unionista
pitjor situat en la campanya
de les eleccions del 21-D. 
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Salvadó, Sales, Caballol,
Bel, Sanchís i Castells,
candidats ebrencs el 21-D

La candidatura d’ERC a Tarra-
gona està encapçalada per
l’exdelegat Òscar Peris, i els
ebrencs més ben situats a la
llista són Lluís Salvadó (3) i
Irene Fornós (4), excoordina-
dora de l’ANC a les Terres de
l’Ebre. Salvadó repeteix com a
candidat dels republicans per
les Terres de l’Ebre, en una
candidatura que ja no ha
pogut comptar amb el canareu
Germà Bel, que ha manifestat
que només s’hauria tornat a
presentar si s’hagués reeditat
la llista unitària de Junts pel Sí.
Així, a la llista de Junts per Ca-
talunya, encapçalada a Tarra-
gona per l’exrepublicà Eusebi
Campdepadrós, la primera
ebrenca és la presidenta del
PDeCAT a les Terres de l’Ebre,
la jesusenca Mònica Sales. En
canvi, la gran sorpresa ha estat
l’absència de la diputada tor-
tosina Meritxell Roigé, que el
PDeCAT havia arribat a pro-
posar com a candidata del Baix
Ebre. Però Roigé ha dit que

prefereix centrar-se ara en la
política local. D’altra banda, a
la llista de la CUP, la número 3
és la canareva Èrica Bel, en una
candidatura encapçalada pel
tarragoní Xavier Milian.
Per la seua banda, el rapitenc
Carlos Sanchís és l’ebrenc mi-
llor situat de la llista de Cata-
lunya en Comú, en el tercer
lloc de la candidatura. La cap
de llista dels comuns és Yo-
landa López, de Podem i veïna
del Vendrell. 
L’exregidor d’Unió a Tortosa,
Joan Caballol, és el número 3
de la llista del PSC per Tarra-
gona, que encapçala la va-
llenca Rosa Maria Ibarra. En la
candidatura dels socialistes
també hi ha Bibiana Porres, ex-
regidora de Sant Jaume d’En-
veja, en el número 4. La llista
del PP, encapçalada pel tarra-
goní Alejandro Fernández, té
en el número 2 a Tomàs Cas-
tells, regidor de Deltebre. Ma-
tías Alonso és el cap de llista
de Ciutadans a Tarragona. 

Miquel Iceta, amb candidats ebrencs del PSC. / Foto: CEDIDA.Miquel Iceta, amb candidats ebrencs del PSC. / Foto: CEDIDA.

La candidatura de la CUP per Tarragona. // CEDIDA.

La presentació de la candidatura del PP a Tarragona. // FOTO: CEDIDA.
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Salvadó: ‘Ens ho juguem tot’ 
L’exsecretari d’Hisenda, número 3 d’ERC al Camp i 

l’Ebre, crida a recuperar les institucions i construir territori
Alejandro Fernández (PP) afirma que Tarragona ha

estat “la província més castigada pel separatisme”

LES ELECCIONS DEL 21-D

ERC va presentar a Tortosa el 21
de novembre, a un mes just de
les eleccions del 21-D,  la seua
candidatura per al Camp de Ta-
rragona i les Terres de l’Ebre.
Encapçalen la llista el vallenc
Òscar Peris, fins ara delegat del
Govern al Camp de Tarragona, i
la reusenca Noemí Llauradó.
Els segueixen dos ebrencs. Són
l’exsecretari d’Hisenda, el rapi-
tenc Lluís Salvadó, que ocupa el
número 3, i l’excoordinadora de
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) a les Terres de l’Ebre,
Irene Fornós, situada en el nú-
mero 4 com a independent.
També forma part de la candi-
datura Roger Heredia, originari
de la Torre de l’Espanyol, i cone-
gut per ser l’impulsor del Banc
d’ADN de desapareguts a la
Guerra Civil espanyola. 
De fet, Salvadó va destacar que
la candidatura d’ERC està for-
mada per gent de moltes sensi-
bilitats. Segons el rapitenc,
l’objectiu dels republicans és
recuperar les institucions cata-
lane, a més d’aconseguir la lli-
bertat dels consellers destituïts
i empresonats, però també con-
tinuar construint el territori. En
aquest punt, Salvadó va senten-
ciar que en aquesta campanya
“ens ho juguem tot”. 
La presentació de la candida-
tura va tenir lloc a la plaça Ge-
rard Vergés, just al davant del
nou edifici de la Generalitat a
les Terres de l’Ebre, com a sím-
bol de la voluntat de considerar
el territori com un actor polític
de primer nivell i també de re-
cuperar les institucions ara “se-
grestades”, segons ERC.
De fet, els republicans són els

que han iniciat la precampanya
d’una forma més activa a les Te-
rres de l’Ebre. Així, el 15 de no-
vembre ja van presentar la
incorporació de Fornós a la seua
candidatura. L’excoordinadora
de l’ANC a les Terres de l’Ebre
va explicar que la seua integra-
ció a la llista d’ERC no havia
estat una decisió fàcil, però que
l’havia pres des de la responsa-
bilitat, i tenint en compte el seu
“compromís amb el país”. For-
nós també va dir que “ha arri-
bat el moment que la societat i
aquells que han estat fent força
per tirar endavant el procés, ara
se sumin al projecte”. 

Més del 60% dels vots
Per la seua banda, el senador
ebrenc d’Esquerra, Miquel
Aubà, va afirmar que les elec-
cions del 21 de desembre seran
el referèndum que Catalunya
no va poder celebrar amb nor-
malitat l’1 d’octubre passat. Du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre, Aubà va dir que el govern
de l’Estat no tindrà cap excusa
per reconèixer els resultats, ja
que són uns comicis convocats
per Mariano Rajoy en aplicació
de l’article 155 de la Constitució.
Amb tot, el republicà va dema-
nar una victòria de la indepen-
dència que supere el 60% dels
vots. D’altra banda, Aubà també
va admetre que hauria preferit
una llista conjunta de l’inde-
pendentisme. Però el senador
republicà de Gandesa va voler
destacar la pluralitat del bloc
sobiranista, tenint en compte
que també al bloc del 155 hi
haurà “tres veus”, en referència
al PP, Ciutadans i PSC.
Finalment, Aubà va recordar
com va ser l’aprovació al Senat
de l’aplicació de l’article 155, i
va lamentar algunes de les esce-

nes que es van viure a la cam-
bra alta. A un mes de les elec-
cions al Parlament, el senador
també va dir que al PP saben
que el 21 de desembre no can-
viarà res a Catalunya, i que so-
bretot esperen que el conflicte
els doni més vots de cara a unes
possibles eleccions a l’Estat.

‘La província més castigada’
En canvi, des del PP veuen les
coses diametralment oposades.
El cap de llista del PP per Tarra-
gona, Alejandro Fernández, va
afirmar que “Tarragona es la
província més castigada pel se-

paratisme”, i que el PP és “l’ú-
nica garantia per a reconstruir
l’economia i la convivència”.
“La nostra economia, amb un
turisme potent i variat, i un gran
sector industrial, s’ha aturat per
culpa del procés i la convivència
s’ha vist afectada”, va lamentar.
Fernández va fer aquestes de-
claracions el 19 de novembre
passat, en un acte a Salou, amb
la presència de més de 300 per-
sones, en què el candidat del PP
a la Generalitat, Xavier García
Albiol, va presentar la candida-
tura popular per la demarcació
de Tarragona. “Per nosaltres

aquestes són unes eleccions
restituents, que tenen l’objectiu
de restituir la conviència, l’eco-
nomia i la legalitat, tres pilars
de la nostra societat que els se-
paratistes han destrossat”, va
insistir Fernández: “A Tarra-
gona tenim la millor candida-
tura, amb perfils diversos que
representen la nostra societat”.
El segon de la llista popular és
el regidor de Deltebre, Tomàs
Castells, mentre que la numero
3 és la reusenca Tona Duch. En
canvi, cau de la candidatura el
tortosí Jaume Solé, que el 27-S
del 2015 va ser el número 4.  

G.M. / C.B.
TORTOSA

La presentació dels candidats ebrencs de la llista d’ERC.  // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.
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PORTADA
REPORTATGE

“Et quedes pensant què has fet,
per ser destituït d’aquestes ma-
neres; estic segur que al Consell
de Ministres no saben ni qui és
Xavier Pallarès”. Així resumeix
l’exdelegat de la Generalitat la
seua perplexitat, després que el
govern de l’Estat decidís cessar-
lo el 31 d’octubre passat, amb la
resta de delegats territorials del
Govern, en aplicació de l’article
155 de la Constitució. “De fet,
tampoc saben, ni els interessa
saber-ho, on són les Terres de l’E-
bre ni la feina que fem els dele-
gats de les diferents vegueries
del nostre país”, lamenta.
L’exdelegat creu que el Partit Po-
pular (PP) ha volgut anul·lar el
poder territorial de la Generalitat
per preparar d’una forma més
tranquil·la les eleccions del 21 de
desembre. També per deixar
sense efecte qualsevol decisió
del propi govern català. De mo-
ment, però, continuen al seu lloc
els directors dels serveis territo-
rials de la Generalitat, que van
ser designats també pel govern
destituït de Junts pel Sí. “Estic
segur que faran molt bé la seua
feina, i d’aquí al 21 de desembre
falta poc temps”, afageix Pallarès,
que també conclou: “Esperem
que la constitució del nou govern
siga el més ràpid possible”. 
Pallarès no amaga que li ha que-
dat un mal regust de boca. “Jo
sempre deia que en política s’ha
d’entrar content, i que la manera
de sortir també ha de ser la ma-
teixa. Malauradament, la manera
de sortir l’ha triat un altre go-

vern, també elegit democràtica-
ment, com és el govern del PP;
però potser les formes no han
sigut les més correctes”, afirma
l’exdelegat. “Puc estar content
perquè m’han cessat i puc par-
lar-ne lliurement, ja que tinc
companys que estan a la presó o
a Brussel·les”, conclou.

El comiat de Pallarès
El 2 de novembre passat, l’exde-
legat va convocar els mitjans de
comunicació a la plaça Gerard
Vergés, al costat del nou edifici
de la Generalitat a les Terres de
l’Ebre.  És a dir, al carrer, i no a
l’interior de cap dependència de
l’administració de la Generalitat.
De fet, Pallarès es va voler aco-
miadar després que el Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) hagués
publicat l’ordre del seu cessa-
ment. Acompanyat de diversos
directors territorials i de l’alcalde
de Tortosa, el també neoconver-
gent Ferran Bel, Pallarès va la-
mentar la situació, però va deixar
clar que marxava content de la
feina realitzada i agraït també de
l’escalf rebut per part de la ciuta-
dania de les Terres de l’Ebre. 
Casualment, Pallarès també
havia deixat uns dies abans l’al-
caldia d’Arnes, després de 22
anys. Volia fer-ho després de l’1
d’octubre, perquè el nou alcalde
de la població, el jove Joaquim
Miralles, no hagués de passar el
tràngol d’haver de donar suport
al referèndum només arribar a
l’alcaldia. A banda, quant al seu
futur més immediat, Pallarès
afirma que no es tanca les portes
“a res”, i que es posa a disposició
del partit per fer campanya les 24
hores del dia de cara a les elec-

cions del 21 de desembre, ara
que ja no té cap altra dedicació
política o professional.

La trajectòria política
I és que Pallarès és, sobretot, un
home de partit. Al gener del
2011, nomenat pel president
Artur Mas, va substituir el repu-
blicà Lluís Salvadó a la Delegació

del Govern a l’Ebre. Després, va
continuar en el càrrec amb l’arri-
bada del president Carles Puig-
demont, tot i que amb l’entrada
d’ERC al govern català es va es-
pecular amb un possible relleu,
que finalment no es va produir.
En el seu moment, Pallarès tenia
el perfil polític i institucional que
buscava Mas per ocupar aquest

càrrec. De fet, ja feia mesos, pot-
ser anys, que el seu nom aparei-
xia el primer en les travesses, si
CiU tornava al govern. Nascut a
Tortosa el 1964, Pallarès era al-
calde d'Arnes des del 1995, pri-
mer sense carnet i en una
candidatura de joves que va
aconseguir desbancar ERC de
l'Ajuntament. Així, el 1996, amb

GUSTAU MORENO
TORTOSA

Pallarès: “El govern de l’Estat ni sap ni
vol saber on són les Terres de l’Ebre’
El Consell de Ministres ha destituït Xavier Pallarès com

a delegat, en aplicació de l’article 155 de la Constitució
L’exdelegat no es tanca cap porta i afirma que ara farà 

campanya per la independència “les 24 hores del dia”

Pallarès, a l’exterior de l’edifici de les Delegacions el dia que va acomiadar-se del càrrec, acompanyat per diversos directors dels servei     
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l'aval d'històrics com ara Josep
Mariné i Francesc Bové, es va fer
de Convergència, i el mateix any
va ser nomenat president de
CDC a la Terra Alta. Una comarca
que ja estava dividida pel model
d'implantació dels parcs eòlics i
en què CiU se sentia amenaçada
per la pujança dels independents
de la UPTA i dels partits d'esque-
rres. Amb tot, el seu creixement
com a polític va començar el 1999,
quan va ser elegit president del
Consell Comarcal de la Terra
Alta. CiU acabava de perdre l'al-
caldia de Gandesa, i Pallarès es va
convertir ràpidament en l'home
de referència de Convergència a
la comarca. En aquest context, un
dels seus gestos més valorats va
ser quan Arnes va renunciar a
rebre parcs eòlics. Altres polèmi-
ques mediambientals, com ara el
transvasament aprovat pel go-
vern del PP, també van esquitxar

els primers anys de Pallarès com
a president de CiU a les Terres de
l'Ebre, càrrec que va ocupar des
del 2003 fins al 2012, quan va ser
rellevat per Imma Juan. L’any
2006 va arribar per primer cop al
parlament de Catalunya com a
diputat, al costat del també
ebrenc Francesc Sancho. Pallarès
va tornar a repetir com a diputat
a les eleccions del 2010, quan Mas
va acabar derrotant el tripartit i,
ja en plena crisi, van començar
les retallades de la Generalitat. 

El Pallarès delegat
De fet, un dels primers proble-
mes que va haver d’afrontar el
Pallarès delegat va ser l’anunci
que el nou hospital de Tortosa
quedava al calaix. Tant ell com
Sancho van acusar l’anterior go-
vern tripartit d’haver venut
“fum” a les Terres de l’Ebre. Eren
els primers mesos del 2011 i l’ex-

conseller Boi Ruiz havia comen-
çat a passar la tisora per la sanitat
pública catalana. Tot seguit,
també va quedar al congelador la
vegueria de l’Ebre, que havia
semblat tan propera abans de les
eleccions.  De la mateixa manera,
van començar a aparèixer els
problemes per tirar endavant les
obres del nou edifici de les dele-
gacions a Tortosa, que no va
poder ser inaugurat fins al juliol
d’aquest 2017, en la que final-
ment ha estat la darrera visita
institucional del president Puig-
demont a les Terres de l’Ebre. De
fet, les obres van estar tres anys
aturades, i els treballs al carrer
Montcada es van allargar durant
més de set anys a causa dels pro-
blemes econòmics de la Genera-
litat. El 21 de juliol, per tant,
Pallarès es veia un home feliç. 
Per contra, el dia més trist devia
ser el 20 de març del 2016, quan

va tenir lloc l’accident tràgic d’un
autocar a Freginals, on van morir
13 noies d’Erasmus a Barcelona.
També va ser complicada la ges-
tió de l’explosió de la casa d’Al-
canar Platja, un episodi que
finalment va tenir relació amb els
atemptats jihadistes del 17 d’a-
gost a Barcelona i Cambrils.
El seu gran rival polític al territori
ha estat l’alcalde de Batea, Joa-
quim Paladella, qui fins i tot va
amenaçar de proposar al veïnat
marxar de Catalunya per les
constants topades de l’Ajunta-
ment amb la Generalitat. Però en
general Pallarès, com a delegat,
ha deixat una bona impressió
personal a les Terres de l’Ebre. I
això, encara que la seua predis-
posició i proximitat no sempre
servien per solucionar els proble-
mes que alcaldes, empreses, mo-
viment socials, col·lectius o
entitats veïnals li exposaven.  

“Pallarès és una persona
oberta, que diu que sí gairebé
sempre”, valora el periodista
Josep Baubí, també president
de l’Associació de Veïns Cen-
tre-Nucli Històric de Tortosa.
Baubí també fa un altre
apunt: “Pallarès ha estat el
delegat del Govern, però jo
sempre he dit que el delegat
a l’ombra ha sigut Ferran Bel,
com a home fort de Conver-
gència o del PDeCAT a les Te-
rres de l’Ebre”. En tot cas,
Baubí recorda que fa poques
setmanes, just abans de fer-se
pública la seua destitució per
part del govern de l’Estat, Pa-
llarès va rebre el reconeixe-
ment dels periodistes del
territori. Es tracta del premi
Micro Obert, que anualment
atorga la demarcació ebrenca
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. En general, Palla-
rès ha tingut una bona relació
amb la premsa, per ser un
dels polítics més accessibles i
propers, i fa anys que el seu
nom era entre els finalistes
d’aquest guardó. En aquest
sentit, un dels temes més me-
diàtics que deixa pendent és
la concreció del pla de mobi-
litat de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta. Un altre
mal de cap que deixa mig en-
carrilat per al seu successor és
la solució per als bous de l’illa
de Vinallop, després que a
l’estiu s’anunciés que la Ge-
neralitat es farà càrrec de la
seua alimentació i de la divi-
sió de l’illa en sectors. G.M.

PORTADA 

Un delegat a
l’ombra de
Bel, premiat
per la premsa

L’APUNT

Pallarès amb Artur Mas durant una visita a Arnes, al gener del 2015. / Foto: ACN.                    is territorials. / Foto: ACN.
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DE FA MESOS, Catalunya és el
centre de totes les notícies d’Es-
panya i, per haver arribat on
som, ben habitual a la premsa
mundial. I continua. El naciona-
lisme espanyol ho ha fet possi-
ble. Des del 2006, en cap
moment, a Madrid, s’ha accep-
tat parlar sobre Catalunya.
Veient dos milions de persones
manifestant-se pels carrers i
aconseguint formar vàries lí-
nees contínues de la frontera
francesa fins a Vinaròs, no im-
portava. Sí; els helicòpters de
mitjans informatius de Madrid,
els 2 milions de manifestants
concentrats, els dividien per 4,
canviant la realitat i, fins i tot, ri-
diculitzaven aquella gentada
d’una forma o altra. Els presi-
dents Mas abans i Puigdemont
després, segons deien, pagaven
els autocars, des de la Genera-
litat, per omplir aquelles mani-
festacions de tanta gentada. Tot
el que succeïa a Catalunya, tot
estava preparat, per Mas i des-
prés per Puigdemont. La gent,
que comprava samarretes, pa-
gava l’autocar i li costava diners

els menjars i els beures, que
havia de sofrir hores drets i al-
tres incomoditats a les manifes-
tacions, que portaven la
Senyera com a distintiu, que hi
acudien en família i castellers
pujaven torres humanes, gra-
llers feien sonar les gralles i ge-
ganters portaven els gegants a
les manifestacions... tot.. tot...
estava organitzat per Mas i per
Puigdemont. Fins i tot els mi-
lions aportats a la Caixa de Re-
sistència per pagar les fiances
dels empresonats. Curiós, no?
Com podien tenir tant poder de
convocatòria quan el món de la
política ha caigut a un descrèdit
gairebé total? 

CATALUNYA continua sent no-
tícia per tantes relliscades d’al-
guns ministres de l’Estat
Espanyol, sempre parlant sobre
temes relacionats al conflicte
català. I esmento uns exemples;
Dastis quan negà la repressió
policial del 1-O i el periodista
anglès li feu canviar el color de
la cara demostrant-li el contrari.
També afirmant quan arribarà

el president Puigdemont a Es-
panya disposarà de la presó
més moderna d’Europa i como-
ditats que molts desitjarien
gaudir. O quan difamà dient
que a les escoles catalanes no
s’ensenyava el castellà i s’adoc-
trinaven en alumnes a les esco-
les. La Cospedal quan rep una
trucada de dos periodistes le-
tons sobre l’espionatge rus i les
implicacions d’espionatge del
president Puigdemont. Tant im-
portant era la revelació que im-
mediatament va contestar que
ho comunicaria al president
Rajoy i faria el possible que es
pogués reunir amb el primer
ministre de Letònia. Altra ve-
gada la ministra Cospedal quan
el 12 d’octubre féu un discurs
del possible desplegament de
les forces armades en cas de de-
clarar-se la independència, i
atemptar contra la integritat na-
cional. I s’arma un enrenou
quan la Marta Rovira ho re-
corda dient que el govern va ac-
tuar amb molta precaució per
voler evitar un “bany de sang”.
O quan l’imam de Ripoll, cer-

vell dels atacs terroristes d’a-
quest estiu a Barcelona i a Cam-
brils era un confident pagat pel
CNI i Méndez de Vigo es fa
l’orni. Contrasta l’opinió pú-
blica mundial que els eleven els
Mossos d’Esquadra a nivell d’-
herois, mentre el govern i la
premsa de Madrid menystenen
la seva eficàcia. O quan el mi-
nistre Zoido manifesta que a
Espanya hi ha divisió de po-
ders, i planta cara a Brussel·les,
referint-se al fiscal general, ex-
militant del PP, refusat pel Con-
grés de Diputats. Davant la seva
mort respecto el dolor aliè i no
comparteixo les seves actua-
cions. 

CATALUNYA ha estat notícia
internacional durant els darrers
anys quan el conflicte amb Es-
panya ha pujat de to. Si el senh-
yor Rajoy hagués acceptat
l'existència del problema i s’ha-
gués dialogat, l’ambient s’hau-
ria asserenat i evitat pèrdues
per ambdues parts. Durant cinc
anys hi havia temps més que
suficient!.  

O
O P I N I Ó

ELS CANVIS DE CANDIDATS D’ERC I PDECAT
ELS PRIMERS partits ebrencs que
van anunciar els seus candidats per al
21-D van ser, per aquest ordre, Esquerra
i el PDeCAT. El 9 de novembre passat, els
republicans van  informar que els seus
candidats proposats a l’Ebre eren Lluís
Salvadó al Montsià, Jordi Gaseni al Baix
Ebre, Montserrat Perelló a la Ribera d’E-
bre, i Neus Sanromà a la Terra Alta.
Només unes hores després, el PDeCAT

va comunicar que també havia escollit
els seus candiadts per als comicis: Merit-
xell Roigé al Baix Ebre, Annabel Marcos
al Montsià, Sara Gil a la Terra Alta, i
Josep Solé a la Ribera d’Ebre. Finalment,
a la llista d’ERC hi ha Salvadó (3), Gaseni
(11), Perelló (12) i Sanromà (16), i la gran
sorpresa és l’entrada de l’excoordina-
dora de l’ANC a les Terres de l’Ebre,
Irene Fornós, al número 4 de la candida-

tura per Tarragona. El canvi més dràstic
es produeix al PDeCAT, amb l’entrada de
la jesusenca Mònica Sales al número 4
de la llista de Junts per Catalunya. La
presidenta del PDeCAT a l’Ebre és la mi-
llor situada d’una “llista del President”
en què també hi ha els flixencs Josep
Solé (8) o Aurora Massip (17). Però hi
falta Meritxell Roigé, i Sara Gil i Annabel
Marcos són suplents. G.M.

ANTON MONNER
HISTORIADOR 
I CRONISTA
DE GANDESA

El centre de la notícia

Si tu no hi vas…

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC
I MÚSIC

VALGUNS ESLÒGANS elec-
torals del PSC s’han fet famo-
sos, per enginyosos i per
polèmics, com aquell de les
eleccions espanyoles del 2008:
“Si tu no hi vas, ells tornen”. El
lema anava acompanyat de les
figures de Rajoy, Acebes i Za-
plana. Rajoy. Iceta li dema-
nava, li suplicava a Pedro
Sánchez que ens salvés de
Mariano Rajoy. Uns crits des-
esperats perquè Pedroooo ens
salvés. Però Pedro no estava
per la feina. Amb l’excusa de
donar la culpa a Podemos i els
partits independentistes, el
PSOE va permetre que Rajoy
fos president del govern es-
panyol. Lluny quedava la sú-
plica d’Iceta, com llunyana
havia quedat feia temps el fe-
deralisme socialista.

PEDRO Sánchez però, no
només va fer president Rajoy.
El salvador d’Iceta va donar

suport a M. Rajoy per aplicar
l’article 155 de la Constitució
d’una forma que, com a mínim
no està escrita, i per la qual es
va destituir el Govern, es va
dissoldre el Parlament i es van
convocar eleccions per al dia
21 de desembre. La Nova
Planta del segle XXI amb el
suport del PSOE i la passivitat
del PSC, dels catalanistes. Pas-
sivitat perquè, com en moltes
altres ocasions, la discrepància
amb el PSOE no ha passat de
simples declaracions per aca-
bar assumint les tesis de Ma-
drid.

SI EL PSOE va abandonar fa
temps la defensa del dret
d’autodeterminació de les na-
cionalitats ibèriques, defen-
sada al congrés de Suresnes, el
PSC fa uns anys va abandonar
la defensa del dret a decidir.
Miquel Iceta, qui alguns cops
ha convidat els independentis-

tes a reformar la Constitució
perquè permeti fer un referèn-
dum d’autodeterminació, el 16
de novembre diu que ell
aposta per una reforma que
acontenti els no independen-
tistes. La tercera via, un im-
possible, sempre és l’excusa.

LES MANIFESTACIONS
unionistes, del tot legítimes,
s’han succeït després de l’1-O.
S’hi han combregat partits i
organitzacions diverses, entre
elles algunes d’extrema dreta.
I ja sabeu que en la majoria de
casos, després, les coses han
acabat com han acabat. I no és
que això desqualifiqui la ma-
nifestació. És que els com-
panys de mani i els aldarulls,
si haguessin estat manifesta-
cions independentistes, hau-
rien estat elements destacats i
fins i tot desqualificadors, tant
per mitjans com per partits. En
canvi, que Iceta es faci un ‘sel-

fie’ amb la plana major del PP
de Catalunya és totalment
normal.

ARRIBA el 155 i el PSOE dona
suport al PP en la seva aplica-
ció. Una aplicació que suposa
destituir el Govern i dissoldre
el Parlament. Jo encara no he
vist escrit això a la Constitució.
Tampoc no he vist el PSC opo-
sant-s’hi, només planyent-se
perquè ha ocorregut. 

I SI amb les manifestacions i el
155 no n’ho n’hi havia prou, el
PSC confecciona una llista
electoral per al 21-D on hi ha
Ramon Espadaler, qui va ser
conseller transvasista de CiU,
i fins fa poc dirigent de la des-
apareguda UDC. Això, adobat
amb la presència del vicepre-
sident de Societat Civil Cata-
lana. Tot normal. 

SI TU no hi vas… 
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Els temes de territori que
també importen el 21-D

Les crítiques al nou
pressupost de Tortosa

Pallarès, un delegat cessat
amb l’article 155

EDITORIALS

questes eleccions que
ja tenim a tocar esta-
ran fortament polarit-
zades al voltant del

debat sobre la independència
de Catalunya. És inevitable. De
fet, és a partir de la proclamació
de la nova República Catalana
i de la conseqüent apro-
vació de l’aplicació de
l’article 155, que el presi-
dent espanyol Mariano
Rajoy va acabar disso-
lent el Paralment i con-
vocant uns comicis que
el president català Car-
les Puigdemont hauria
pogut convocar només
24 hores abans. Ara això
ja forma part de la His-
tòria, i els partits es tro-
ben abocats a una nova
campanya electoral, amb motiu
d’unes eleccions al Parlament
que segons els politòlegs seran
“més plebiscitàries” que aque-
lles que va convocar Artur Mas
el 27 de setembre del 2015.

PERÒ ELS PARTITS no hau-
rien de centrar només el debat
en qüestions com l’article 155,
l’alliberament dels “presos po-
lítics”, la fuga d’empreses, la
internacionalització del procés,
l’”adoctrinament” a les escoles,
les ingerències de Rússia, la ne-
cessitat d’un procés consti-

tuent, la reforma constitucio-
nal, la filtració d’escoltes telefò-
niques o la separació de poders
en un estat que encara té “tics
antidemocràtics”. Aquests,
dèiem, són alguns dels llocs co-
muns que centraran la cam-
panya electoral que ja tenim al

damunt; però no haurien de
ser els únics temes dels pro-
pers dies. Serà molt díficil, però
els partits haurien de fer un es-
forç per explicar què proposen
als seus programes electorals,
al marge de la seua visió sobre
el futur de Catalunya, ja siga
una República independent o
una comunitat autònoma més
o menys encaixada a Espanya.

EN EL CAS DE L’EBRE, hi
ha una sèrie de qüestions que
els partits que concorren a les
eleccions del 21-D no haurien
d’oblidar. Temes com la solució

definitiva a l’alta sinistralitat de
la carretera N-340, ara que fal-
tarà només un any per a l’aca-
bament de la concessió de
l’autopista AP-7. També les
obres del Corredor del Medite-
rrani i la seua possible conne-
xió amb l’estació de l’Aldea i el

port dels Alfacs, així
com la necessitat que
els trens Euromed, o
altres trens de veloci-
tat alta, tinguen una
aturada permanent al
nostre territori. Temes
com la preparació del
nou Pacto Nacional
del Agua i l’amenaça
d’un nou transvasa-
ment de l’Ebre, en el
marc del Plan Hidro-

lógico Nacional (PHN) que co-
mencen a reclamar des de les
comunitats més afectades per
la sequera. Qüestions com l’a-
cabament de les obres de ne-
teja del pantà de Flix, la lluita
contra la regressió del Delta o
el desmantellament del magat-
zem submarí de gas del pro-
jecte Castor, que cada any que
passa suposa una factura mi-
lionària. Temes com els proble-
mes de la pesca i l’agricultura
de les Terres de l’Ebre. I que
necessiten d’una bona entesa
política entre els que ens go-
vernen a Madrid i Barcelona. 

AMB POCS DIES de dife-
rència, el delegat de la Gene-
ralitat a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, va rebre una
bona i una mala notícia. D’en-
trada, va ser reconegut amb el
premi Micro Obert per la de-
marcació ebrenca del Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
En canvi, des de Madrid, la nit

de la Castanyada, arribava la
mala notícia: el Consell de Mi-
nistres acordava cessar-lo a ell
i a la resta de delegats territo-
rials de la Generalitat. Pallarès
ha estat la víctima més evi-
dent, al nostre territori, de l’a-
provació i aplicació de l’article
155 de la Constitució. Ha estat
en el càrrec gairebé set anys.

Jordi Duran
PERIODISTA

EL MUR

N-340, AP-7, Corredor
del Mediterrani, 

transvasament, neteja
del pantà de Flix...

SERÀ NOTÍCIA

A

El periodista riberenc
ha guanyat la darrera
edició del Premi d’As-
saig Artur Bladé i De-

sumvila, que convoca el CERE.
Ha estat amb l’obra “De missa i
de dretes. Daniel Serres i Loran,
advocat i polític”.

Júlia Brull
ARQUITECTA

El projecte de final de
carrera d’aquest arqui-
tecta barcelonina, amb

vincles amb l’Ampolla, proposa
la recuperació de l’antic balneari
de Porcar a Tortosa. El projecte es
va presentar en un acte organit-
zat per Amics dels Castells.

Ignasi Blanch
IL·LUSTRADOR

El dibuixant de Roque-
tes ha il·lustrat el pave-
lló d’aquesta població

del Baix Ebre amb  un mural que
recorda els fets de l’1 d’octubre.
Un testimoni del que va passar i
per reclamar que la violència no
es torni a repetir mai més. 

Dolors Roó
PRESIDENTA

D’ÒMNIUM A LES

TERRES DE 

L’EBRE

Òmnium de les Terres
de l’Ebre ha decidit de-
clarar desert el premi

Grifonet en solidaritat amb el
president de l’entitat, Jordi Cui-
xart, però també amb el presi-
dent de l’ANC, Jordi Sánchez, i
els exconsellers empresonats.

Àngel 
Rangel
FUTBOLISTA

El rapitenc Àngel Ran-
gel és el nou capità del
Swansea, l'equip de la

Premier League on juga des del
2007. El jugador rapitenc, de 35
anys, va arribar a l'equip gal·lès
quan el conjunt encara jugava a
la tercera divisió. 

L’AJUNTAMENT de Tortosa
ja té pressupost per al 2018. Va
aprovar-lo el 20 de novembre
passat, gràcies als vots a favor
del PDeCAT i ERC. En canvi,
el regidor del PP s’hi va abs-
tenir, mentre que Movem Tor-
tosa, el PSC i la CUP van
votar-hi en contra.  El pressu-
post de tot el grup municipal
puja a 69,9 milions d’euros,
mentre que els comptes de
l’Ajuntament són d’uns 35,2
milions. Això és un 0,52% més
que l’any passat. La quantitat
que es destina a inversions és
de prop de 4,5 milions.

DES DEL GOVERN munici-
pal s’ha dit que són uns

comptes que donen continuï-
tat al projecte polític dels da-
rrers 10 anys, que són els que
porta Ferran Bel a l’alcaldia.
Però l’oposició argumenta i
critica que són uns pressu-
postos excessivament conti-
nuïstes, que no responen a les
necessitats de la ciutadania de
Tortosa. Del capítol d’inver-
sions, l’obra més destacada és
la nova piscina, i també hi ha
una petita partida per comen-
çar les obres de la nova plaça
de la Catedral. Siga com siga,
al pressupost encara es nota
poc la suposada recuperació
econòmica. Sembla que s’ho
reservin per al 2019, any d’e-
leccions municipals.

EL 5 DE DESEMBRE a la
mitjanit començarà la cam-
panya electoral del 21-D,
amb la tradicional engan-
xada de cartells també  de
les Terres de l’Ebre. A la de-
marcació de Tarragona es
presenten ERC, Junts per Ca-

talunya, la CUP, Catalunya
en Comú, el PSC, Ciutadans i
el PP. Però també hi ha llistes
minoritàries que tindran
espai a les cartelleres públi-
ques: Diàleg Republicà,
PACMA, Recortes Cero i Ciu-
dadanos Libres y Unidos.
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OPINIÓ

TORNEM-HO a agafar allí on ho
vam deixar. Abans de l’aixeca-
ment de la suspensió de la REPÚ-
BLICA CATALANA, abans dels
empresonaments dels Jordis i de
mig govern català, inclòs el nostre
vicepresident Oriol Junqueras,
abans del que el nostre molt ho-
norable president de Catalunya,
Carles Puigdemont, fos obligat,
amb altres consellers, a buscar re-
fugi a Brussel·les, abans que als
neofeixistes se’ls hi caiguessen
definitivament les caretes i tots
juntets i fent-se selfis amb auto-
complaença (PP, PSOE-PSC i Ciu-
tadans), perpetressen una invasió
en tota regla des d’Espanya (lo
país veí) cap al nostre gran país,
abans de tripartits reeditats del
PSC amb Unió i Societat Civil Ca-
talana...etc, etc. 

RECAPITULEM, és important es-
criure negre sobre blanc, què ha
passat per a poder saber cap a on
va la República Catalana. Un grup
d’ebrencs, aquell 27 d’octubre de
2017, vam sortir en autobús des de
l’esplanada del costat de l’auditori
Felip Pedrell en direcció al Parc de
la Ciutadella de Barcelona, on
roman lo Parlament de Catalunya.
Jo encara portava lo meu uni-
forme del dia del referèndum, on
Catalunya va guanyar la llibertat,
defensant lo vot amb la vida.
Havia fet la promesa que no em
trauria el vestit fins que no s’aixe-
qués la suspensió de la Proclama-
ció de la República Catalana. El
temps acompanyava salvant-me
del fred a l’anar a finals d’octubre
en màniga curta. 

ANÀVEMdispostos a tot. Encara
conservàvem a la retina los cops i
les humiliacions del dia 1 d’octu-
bre. Sabíem que Espanya, ofesa,
era capaç de tot, i els “piolins” en-
cara romanien a Catalunya amb la
ordre de casa seua del “A por
ellos”, com havien comprovat en
la seua pròpia carn la bona gent
de Roquetes, la Ràpita i Móra la
Nova. Però estàvem disposats a
tot. N’hi havia que fins i tot s’ha-
vien endut el sac de dormir, per si
havíem de passar nit defensant lo
nostre Parlament. 

COM TOT los divendres, veníem
del dijous. Però aquell dijous no
havia estat un dijous qualsevol.
Dijous de muntanya russa, on se
mos feia difícil entendre els girs
que el president Puigdemont
havia fet al llarg del dia, primer
que es proclamaria, després que
no i que es convocaven eleccions,
aplaçar-ho unes hores, per final-
ment tornar a dir que sí. Pel mig
declaracions velades del conseller
Santi Vila que mos feien bullir la

sang. Les pressions que van rebre
aquell dia los nostres dirigents,
algun dia donaran per a escriure
un llibre. Ara ja sabem que. a part
dels quintacolumnistes que ha-
vien esperat sempre el moment
per a saltar-li a la jugular al presi-
dent, traint al poble de Catalunya
i al propi programa electoral pel
qual s’havien presentat, també els
nostres dirigents tenien informa-
cions que l’exèrcit espanyol, asse-
degat de venjança, amenaçava
amb morts al carrer. No ho sa-
bíem tot això, però intuíem que
les pressions vers els nostres re-
presentants polítics havien estat
brutals; però alguna cosa mos
deia que havíem de confiar, que
velaven per natros, i que estima-
ven Catalunya. Les cares que ha-
víem contemplat a través de la

petita pantalla, mos ensenyaven lo
transcendental del moment i les
pressions a les quals eren sotme-
sos. Estem amb vatros! Era el crit
que mos sortia de dins aquell di-
vendres, 27 d’octubre, mentre el
grup d’ebrencs mos dirigíem cap
a Barcelona en autobús. 

JO I UNA ALTRApersona del bus
mos havíem endut uns clavells en
senyal de Pau, que vam repartir
entre els companys i companyes
que ens acompanyaven en lo
viatge. Estàvem frisosos d’arribar.
Tornarien a suspendre la declara-
ció? La declararien? Entraria l’e-
xèrcit a detindre al nostre govern
legítim? Disposats a tot, mos vam
dirigir cap al punt de trobada de
les Terres de l’Ebre: en la cruïlla
entre Pujades i Picasso. 

NO MOSho havia dit ningú però
la idea era clara. Havíem d’envol-
tar el Parlament per a que no pu-
guessen entrar les forces
d’ocupació. I estàvem disposades
a tot, fins i tot a donar la vida per
Catalunya. La transcendència del
moment era enorme, però l’espe-
rança de que es proclamés la Re-

pública Catalana mos empenyia a
continuar endavant. 

TAN PROMPTE vam baixar del
bus, ja vam vore que no estaríem
sols. Una multitud envaïa los ca-
rrers de Barcelona pels voltants de
l’estació de França, on mos va dei-
xar el bus. Amb el pom de clavells
en alt per a fer de guia, vam fer
camí fins al punt de trobada. Allí
mos vam trobar amb altres
ebrencs que havien vingut en al-
tres mitjans de transport. Unes
pantalles gegants i altaveus, pre-
parats per retransmetre lo que
passava a dintre el Parlament. 

-FALTA GENTmés amunt!

I LA GENT anava a posar lo seu
cos al lloc indicat per no permetre

entrar les forces d’ocupació. Cà-
meres de televisió i fotògrafs de
tot el món, retransmetent un altre
moment històric dels molts que
hem viscut darrerament. Tot lo
món mirant-mos i natros fent his-
tòria en majúscules. 

LES PANTALLES s’engeguen. La
multitud dirigeix la mirada cap les
figures que comencen a aparèixer
esperançades... és possible que
estigue passant? Estic ara i aquí en
este precís moment on finalment
mos declararem un país lliure
després de segles i segles d’opres-
sió? Jo agafo fort el pom de cla-
vells, al voltant nervis i ulls
humits. Una dona al meu costat,
junta les mans com si pregués. La
gent emmudeix quan parla la pre-
sidenta Carme Forcadell. Les pa-
raules que pronuncia són com oli
en un llum per a la República Ca-
talana, que il·lumina los nostres
cors i ens assenyala el camí. Final-
ment les votacions a viva veu. A
cada sí, la gent victoreja i quan fi-
nalment es proclama la República
Catalana a les 15:27 hores dels dia
27 d’octubre de 2017, la gent em-
bogeix. Miro al cel i crido: Per va-

tros! Per tots los que vau lluitar
tant i que ara ja no hi sou! Abaixo
la mirada. Al meu voltant hòmens
fets i drets, no poden para de plo-
rar de l’emoció. Les abraçades són
llargues i fortes. Jo també ho faig.
Plorem, plorem tots i totes. La Re-
pública Catalana és una realitat. 

PASSEN les hores i continuem
envoltant el Parlament. Vindran,
com van vindre l’1 d’octubre?
Mos emprendran a garrotades
com allavons? La gent fa acam-
pada pels voltants, però ningú es
mou d’allí. Al cap d’un temps,
mos arriba la informació que els
nostres representants ja han sortit
del Parlament, i mos informen
que anirem a celebrar-ho a la
plaça Sant Jaume. Tothom agafa
les motxilles i les estelades i en
processó cap a la plaça travessant
part del barri Gòtic de la capital
del país. Un riu de gent del qual
no es veu ni l’acabem ni el final,
amb càntics de llibertat i músi-
ques de festa es dirigeix cap a la
plaça. Tothom fa fotos, volem im-
mortalitzar el moment. Crits de
‘Visca la República!’ i ‘Visca Cata-
lunya Lliure!’ ressonen pels ca-
rrers plens de gent fins a vessar.
No podem arribar a la plaça, molt
abans d’arribar-hi la comitiva
multitudinària va disminuint a
poc a poc la marxa fins que final-
ment s’atura. Estem allí una es-
tona, esperant, res, allí mos
quedem. Al cap d’un temps, deci-
dim anar sortint per un carrer la-
teral per anar a buscar el bus que
ens recollirà a les 19 hores. Pels ca-
rrers anem cridant visques i ‘Som
de Les Terres de l’Ebre!’. La gent
mos torna la proclama amb un
somriure. Estem contents. Mai
mos pensàvem que hauríem vis-
cut una jornada com aquella. Al
pujar al bus, encara tenim ganes
de gresca, però el cansament i les
emocions viscudes mos comen-
cen a passar factura. Ara tornem a
casa. Continuarem la lluita
demà... PERÒ AVUI HA CO-
MENÇAT A FER CAMÍ LA RE-
PÚBLICA CATALANA! 

LA PRÒXIMTA cita, les eleccions
il·legals que M. Rajoy ha hagut
d’avançar a corre-cuita sense
ganes, i que són un referèndum
encobert. Per continuar bastint la
República lo dia 21 de desembre,
hem d’anar tots a votar pels 3 par-
tits sobiranistes que es presenten,
i contra el 155, que vol depurar els
mestres, aniquilar la nostra cul-
tura i arrabassar los nostres drets
fonamentals. Per a tots/tes aquells
que dubten, que tinguen en
compte que: LO QUE FA TEMOR
ÉS QUEDAR-SE. Tranquils, tots
units, GUANYAREM! 

Oli en un llum per a 
la nova República Catalana

NÚRIA 
MENASANCH
ESCRIPTORA



11Desembre  2017 // cop d’ull

OPINIÓ 

LES DIFERENTS forces políti-
ques ja han ultimat les llistes de
cara a les eleccions imposades
per Mariano Rajoy. Uns comicis,
com aposta de l’executiu espan-
yol per donar una sortida a la crisi
catalana, que es desenvoluparan
en un context de repressió, inter-
venció i judicialització d’un con-
flicte polític. En aquest context,
l’independentisme mira de ressi-
tuar-se després de la declaració
no efectiva d’independència i de
la suspensió de l’autogovern. Els
independentistes es presenten
per separat en tres candidatures
diferenciades, però àmplies, que
intentaran conformar un front re-
publicà amb punts en comú com:
restablir el “govern legítim”
usurpat pel 155, llibertat per als
presos polítics i obertura d’un
procés constituent per avançar en
la construcció de la República
Catalana. Per la seva banda, l’u-
nionisme ha convertit els comicis
en una batalla a cara o creu con-
tra l’independentisme, amb el
favor de l’aparell de l’Estat. La
seva estratègia serà la d’articular
un front constitucionalista poste-
rior al 21-D. Finalment, els Co-
muns intentaran trencar el marc
plebiscitari d’aquests comicis, ar-
gumentant la pertinença d’obrir
un marc constituent i recuperar la
defensa dels drets socials. 

ERC-CATALUNYA SÍ. Els repu-
blicans estan cridats a ser els
grans vencedors dels comicis.
Aquest cop sí, ERC fa el pas de
presentar-se en solitari per in-
tentar convertir-se en el partit
central de la política catalana. Els
d’Oriol Junqueras no han volgut
reeditar Junts pel Sí, i van fer l’-
hàbil proposta de què només
participarien d’una coalició am-
plia independentista si aquesta
anava des dels neo-convergents
del PDeCAT fins als anticapita-
listes de la CUP. Junqueras en-
capçalarà formalment una
candidatura que, finalment,
també incorpora Carme Forca-
dell, així com a MES, Avancem i
Demòcrates, i a persones relle-
vants del camp sobiranista. Els
consellers del Govern empreso-
nats com Romeva, Mundó i
Bassa, i els exiliats a Brussel·les,
Comín i Serret també s’integren
a Esquerra. No obstant, degut a
la situació judicial, Junqueras ha
apuntat com a presidenciable a
Marta Rovira, en una carta a la
militància des de la presó. Els re-
publicans han fet autocrítica, ad-
metent que el Govern no estava
preparat per fer efectiva la inde-
pendència en un context de risc
de “violència sense límits” que
preparava l’Estat. ERC crida a fer
un front comú coordinat per am-
pliar les bases socials de la Re-

pública, i fa una aposta per im-
pulsar un govern de concentra-
ció post 21-D. Una aposta
qüestionada pel PDeCAT que,
en paraules de la seva coordina-
dora general Marta Pascal, argu-
menta que la independència
exprés no existeix; en el que
sembla un intent per tornar a la
política del “peix al cove” dels
convergents. 

JUNTS PER CATALUNYA. És la
llista encapçalada per Carles
Puigdemont, el qual ha tingut les
mans lliures per a la seva confi-
guració. Un intent dels conver-
gents d’amagar les sigles del
PDeCAT i d’intentar reivindicar
l’herència de Junts pel Sí ja que,
encara que sigui nominalment, és
la candidatura que més recorda a
la coalició unitària de l’indepen-
dentisme el 27-S. Puigdemont li-
dera una llista transversal
acompanyat d’alguns dels conse-
llers empresonats com Turull i
Rull; amb personalitats indepen-
dents i amb Jordi Sánchez, expre-
sident de l’ANC també
empresonat, com a gran fitxatge.
Una llista on no hi ha cap mem-
bre de l’executiva del PDeCAT, i
que ha comportat un malestar in-
tern pel fet que Puigdemont ac-
tués al marge del partit. Una
aposta personal per intentar evi-
tar el marcat descens que pronos-
tiquen les enquestes, i en la que
la responsabilitat dels resultats
recaurà també, plenament, en
Puigdemont. L’estratègia discur-
siva de la candidatura és la de la
restauració del “govern i les ins-
titucions legítimes” de la Genera-
litat, alhora que avançar cap a la
República obrint negociacions
amb l’Estat i Europa en base a la
realitat post 21-D. 

CATALUNYA EN COMÚ. Xavier
Domènech encapçala una candi-
datura que reivindica la construc-
ció d’una nova Catalunya com a
República lliure de corrupció,
amb igualtat d’oportunitats, de-
mocràtica i sobirana. Els Comuns
defensen la necessitat d’impulsar
un procés constituent que tingui
en el seu centre el dret a l’exercici
de l’autodeterminació. No obs-
tant, la candidatura no estarà
exempta de dificultats, al situar-
se com a frontissa entre indepen-
dentistes i unionistes, en una
nova campanya d’unes eleccions
que, després de tot el que ha suc-
ceït des de l’1 d’octubre, seran lle-
gides en clau plebiscitària. Així
mateix, no és gens esperançador
que els comuns comencin la pre-
campanya amb la intervenció de
Podem Catalunya per part de la
direcció de Madrid de Podemos,
la qual va propiciar la dimissió
d’Albano Dante i la creació d’una

escissió, Som Alternativa. A la
crisi, cal sumar les conseqüències
de la decisió de Barcelona en
Comú de trencar el pacte de go-
vern municipal amb el PSC, així
com les males pràctiques de la
“nova política” en la configuració
de les llistes i en la realització del
programa. En aquest sentit, els
Comuns corren el perill real de
reeditar un Catalunya Sí Que Es
Pot 2.0. Per evitar-ho, almenys en
quant a resultats, els de Domè-
nech intentaran seduir als votants
del PSC desencantats pel suport
d’aquests a la intervenció de Ca-
talunya. 

CUP-CRIDA CONSTITUENT.
Els anticapitalistes van ser els da-
rrers en decidir que es presenten
a unes eleccions “il·legítimes”. La
seva assemblea va acordar pre-
sentar-s’hi amb una candidatura
clarament rupturista, indepen-
dentista i d’esquerres, el més àm-
plia possible. Però els cupaires no
han estat capaços de sumar ni a
Som Alternativa ni a Procés
Constituent, i la seva candidatura
només s’ampliarà amb els Pirates
i alguns independents, que ani-
ran dins de la Crida Constituent.
Carles Riera, provinent d’Enda-
vant, encapçala la candidatura.
Una llista amb perfils massa
auto-referents de l’esquerra in-
dependentista que, des de les
seves pròpies files ha rebut críti-
ques, per no ampliar més l’espai
amb altres sectors favorables a la
República i a la defensa d’un pro-
grama d’emergència social, que
hagués servit per sumar majories
per impulsar un procés consti-
tuent popular. No obstant, la can-
didatura de l’esquerra
independentista és la garant de
l’avanç en l’autodeterminació de
Catalunya, tal i com van demos-
trar amb la seva coherència en les
anteriors legislatures. 

CIUTADANS. Inés Arrimades
parteix des d’una bona posició
per intentar reeditar o millorar
els resultats del 27-S, els quals la
van dur a ser la líder de l’oposició.
En aquesta cursa, Ciutadans con-
tinuarà presentant-se com el vot
útil front a l’independentisme i
per enterrar el Procés. La seva
pugna central per l’electorat serà
amb el PSC, als que acusa de
voler reeditar un altre tripartit i
els planteja, al igual que el PP, im-
pulsar un govern format pels tres
partits “constitucionalistes", si
tenen majoria. Quant a la seva
precampanya, els d’Arrimades
continuen mostrant-se com els
garants de la llei i l’ordre, amb
una defensa a ultrança de la
Constitució espanyola i de la uni-
tat de l’Estat. I continuen promul-
gant els atacs a l’escola pública i

al català, denunciant que els mit-
jans públics de Catalunya “mani-
pulen la realitat”, i divulgant una
suposada ingerència de Rússia. 

PSC-UNITS PER AVANÇAR. Els
de Miquel Iceta es ressituen en el
mapa polític català per intentar
superar els mals resultats dels
anteriors comicis, i no patir un
càstig major pel seu posiciona-
ment, favorable a la intervenció
de l’Estat de l’autogovern català,
al costat de Ciutadans i PP. El de-
goteig de baixes significatives de
militants del partit, així com de la
pèrdua d’alcaldies importants,
com la de Blanes, o de la desapa-
rició de la seva presencia als go-
verns de Barcelona, Sant Cugat i
Girona, entre d’altres, són només
alguns exemples de la seva de-
riva. Per intentar superar aquesta
situació, els socialistes volen aglu-
tinar al catalanisme moderat, i
han pactat amb Units per Avan-
çar, hereus de l'extinta Unió. Tot i
les diferències de projectes, els
dos partits han acordat el veto a
un referèndum pactat. Així, Iceta
assegurà que el PSC no pactarà
amb qui vulgui la "ruptura", i de-
fensa que la solució al conflicte
entre Catalunya i l’Estat s’ha de
resoldre per la via de la reforma
constitucional; una reforma ve-
tada ja pel Partit Popular. Un altre
punt d’acord amb els ex-Unió és,
curiosament, el de deixar sense
efecte el 155 per recuperar i mi-
llorar l’autogovern de Catalunya,
un autogovern en suspensió amb
el suport del PSC. 

PARTIT POPULAR. Xavier Gar-
cia Albiol és el candidat més mal
posicionat del bloc dels partits
unionistes, però, no obstant,
comptarà amb tot el suport de l’e-
xecutiu de Rajoy. Els populars ja
amenacen d’allargar l’aplicació
del 155, si el nou Govern català
elegit no és “lleial” a la Constitu-
ció espanyola. En la mateixa línia
que Ciutadans, Garcia Albiol ha
proposat acordar tres punts en els
programes electorals de les forces
favorables al 155. No pactar go-
vern amb cap partit independen-
tista, no promoure cap tipus de
referèndum -ni unilateral, ni
acordat- i afavorir un pacte de go-
vern entre els partits “constitu-
cionalistes” si tenen majoria, són
les seves propostes. 

AQUESTES SÓN les candidatu-
res que competiran el 21-D, en
unes eleccions decisives, on els
escenaris i fulls de ruta posteriors
estaran condicionats a si hi ha o
no una nova majoria d’escons in-
dependentistes al Parlament;
però, sobretot, condicionats a si
els independentistes superen el
50% dels vots. 

21-D: nova prova de foc

JESÚS GELLIDA
POLITÒLEG
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EL PROPER 21-D estem convo-
cats a eleccions autonòmiques.
No són unes eleccions normals.
Unes eleccions amb presos i con-
vocades des de Madrid pel go-
vern del PP (que a Catalunya
representa el 8% del electorat) en
virtut de l’aplicació de l’article
155 de la Constitució,  mai poden
ser unes eleccions normals.

COM A DEMÒCRATEShem in-
corporat tres punts programàtics
que entenem que han d’ajudar a
permetre desbloquejar la situa-
ció en la que ens trobem. El pri-
mer d’ells és l’amnistia dels
empresonats i que tothom pugui
fer campanya en llibertat i igual-
tat de condicions; el segon és la fi
de l’aplicació de l’article 155; i el
tercer, el referèndum acordat.
Aquest darrer és una reivindica-
ció que mai ha estat abandonada
per Catalunya en Comú Podem,
encara que moltes vegades ens
hàgim quedat tots sols defen-
sant-la. Cap elecció substituirà
un referèndum acordat,  amb
plenes garanties democràtiques
i que interpel·li a les majories  de
la població catalana.

LA DINÀMICA dels dos blocs
ha esdevingut un fracàs polític
sense precedents. Dos blocs que
es retroalimenten entre ells, que
polaritzen i, el que és pitjor, han
tensionat la nostra societat fins
uns límits insuportables. Ja n’hi
ha prou.  Catalunya en Comú
Podem no volem ni DUI ni 155. I
diem alt i clar que aquestes elec-
cions han d’anar, sobretot, de
què passarà el dia 22 de desem-
bre. De com tirar endavant
aquest país l’endemà. I la realitat
és que ni el bloc processista ni el
bloc repressor tenen proposta. El
nostre programa és una proposta
amb voluntat real de ser solució
fent avançar Catalunya cap a la
igualtat, cap a la justícia social,
cap a la justícia de gènere i cap a
la justícia ambiental.

AQUESTA proposta és essencial
per a  superar l’enfrontament
entre els dos blocs, entre el bloc
de la unilateralitat i el bloc de la
repressió. Una proposta per ten-
dir ponts de diàleg cap a enfora i
cap endins de la nostra societat
amb una nova agenda de país
vinculant clarament l’eix nacio-
nal i l’eix social, una agenda que,
a diferència del full de ruta del
bloc processista, ha de ser neces-
sàriament una agenda d’àmplies
majories.

PROPOSEM avançar cap a una
Espanya plurinacional, una pro-
posta que compartim i que des-
envoluparem amb els companys
i companyes d’Unidos Podemos.

Uns companys, els d’Unidos Po-
demos, als quals hem d’estar
agraïts, com a país, pel seu su-
port i per la seva defensa incon-
dicional arreu de l’Estat del dret
de Catalunya a decidir lliure-
ment el seu futur.

UNA ESPANYA plurinacional
que volem que sigui una Repú-
blica Parlamentària de caràcter
federal. Però que també volem
que es relacioni amb Catalunya
de tu a tu. La nostra és una pro-
posta construïda des de la frater-
nitat amb la resta de pobles de
l’Estat. Volem compartir sobira-
nies en el marc d’un Estat Pluri-
nacional en una relació de
bilateralitat. 

APOSTEM per  un nou marc
constituent català que ens per-
meti donar respostes a les de-
mandes socials de la ciutadania
de Catalunya. Fem aquesta
aposta per molts motius, però
n’hi ha un que és  especialment
rellevant. Som una formació ra-
dicalment democràtica que
volem que la ciutadania pugui
decidir-ho tot. El nostre és un so-
biranisme de base ciutadana.
Volem que els catalans i catala-
nes puguem decidir quina rela-
ció volem amb Espanya. Però
també volem sobirania energè-
tica, per acabar amb els oligopo-
lis elèctrics:  avançar cap a un
model 100% renovable. I volem
sobirania hídrica, perquè estem
en contra els transvasaments i
creiem que cal remunicipalitzar
la gestió de l’aigua. I volem sobi-
rania alimentària, perquè creiem
en la producció agrícola local i el
consum de proximitat. I volem
sobirania sobre els propi cos,
perquè volem ser lliures i defen-
sem el dret a l’avortament lliure
i gratuït. 

PERÒ TAMBÉ una nova agenda
constituent perquè cal blindar
constitucionalment els drets so-
cials, econòmics, laborals i am-
bientals. Volem millorar
l’autogovern per poder fer polí-
tiques socials. Tots sabem que
l’estat de les autonomies està es-
gotat. Ens cal un nou marc, supe-
rador del marc estatutari, i per
tant constituent, per poder regu-
lar el preu dels lloguers, per
poder aplicar la 24/2015, per
poder aplicar la llei contra el
canvi climàtic, i perquè som mu-
nicipalistes i volem que els nos-
tres ajuntaments puguin
guanyar competències i recursos
per fer polítiques de proximitat.
Hem de poder decidir, des de
Catalunya, quines són aquelles
competències que volem exercir
amb exclusivitat real i quines són
aquelles competències que

volem compartir amb l’Estat es-
panyol i la Unió Europea. Això
ho hem de poder decidir nosal-
tres, però no des de la unilatera-
litat de menys de la meitat del
país, sinó des d’un acord que
aplegui una amplíssima majoria
de les organitzacions polítiques i
socials d’aquest país.

AQUESTA no és una proposta
independentista, ni és una pro-
posta que pretengui conduir-nos
a un carreró sense sortida, tot el
contrari. Però tampoc és una pro-
posta que exclogui a l’indepen-
dentisme. Entenem que hi ha
moltíssima gent en aquest país, i
també dins el nostre espai, que
és independentista. I no els de-
manem que renunciïn a ser-ho.
La nostra és una proposta inclu-
siva que pretén millorar l’auto-
govern de Catalunya i, sobretot,
ens condueix a la celebració d’un
referèndum acordat. No és tam-
poc  una proposta autonomista.
És clarament una proposta que
pretén trencar amb el règim del
78. Però pretén fer-ho des de la
fraternitat i establint una relació
entre Catalunya i Espanya de ca-
ràcter confederal, amb elements
com la bilateralitat o una hisenda
pròpia que sigui solidària amb la
resta de territoris de l’Estat.

FEM AQUESTA proposta per-
què entenem que és la manera,
ja d’una vegada per totes, d’im-
pulsar polítiques socials que ens
permetin millorar les condicions
de vida de les classes populars
d’aquest país. Perquè és la ma-
nera de garantir l’accés a l’habi-
tatge, d’acabar amb la pobresa
energètica, d’acabar amb el fi-
nançament públic a les escoles
de l’Opus o de desmercantilitzar
la sanitat. En definitiva, per fer
tot allò que fa 7 anys que està
oblidat en la política catalana.
Una de les conseqüències d’a-
questa terrible crisi és que, per
primer cop en molt de temps,
l’esperança de vida a Catalunya
està disminuint. I tots sabem que
això no afecta a tothom per igual,
sinó que afecta especialment a
les classes populars. És per això
que el nostre ha de ser un pro-
grama per recuperar l’agenda
social. Ha de ser un programa
que parli a la nostra gent: a la
classe treballadora, a les pensio-
nistes, als autònoms, a les perso-
nes aturades, als joves que tantes
i tantes dificultats tenen per
emancipar-se avui en dia.

RECUPERAR l’agenda social vol
dir també concretar aquelles me-
sures que ens han de permetre
avançar cap a un model econò-
mic i ecològic basat en el bé
comú. Una economia plural i in-

clusiva, que estigui al servei de
les persones i no del gran capital.
Vol dir avançar cap a una societat
sostenible, perquè la qualitat de
vida de les persones està estreta-
ment vinculada a les condicions
ambientals i perquè la justícia
social passa per garantir un accés
just i igualitari a recursos com
l’aigua o l’energia. Perquè sabem
que els factors ambientals són
determinants de la salut, perquè
volem viure en ciutats i pobles
on la qualitat de l’aire sigui salu-
dable, i per això calen polítiques
de mobilitat sostenible, perquè
medi urbà i medi rural estan es-
tretament lligats, i això fa temps
que ho sabem gràcies a les polí-
tiques d’ajuntaments governats
per la nostra coalició.

RECUPERAR l’agenda social és,
sobretot, impulsar polítiques que
ens permetin redistribuir la ri-
quesa mitjançant una fiscalitat
justa i polítiques predistributives
en l’àmbit de l’educació, la sani-
tat, els serveis socials, la cultura
o l’accés a l’habitatge. És, en de-
finitiva, fer totes aquelles políti-
ques que han caigut en l’etern
oblit durant els darrers anys en
els governs de Convergència i
Unió primer, aquesta Unió que
ara es presenta amb el PSC i
ERC, i de JxS després, per cert,
amb el suport de la CUP.

RECUPERAR l’agenda social és,
també, impulsar una autèntica
revolució democràtica, perquè
nosaltres entenem que no hi ha
una democràcia real si no és en
el marc d’una societat justa i
igualitària. Recuperar l’agenda
social és construir en comú un
país inclusiu on tothom tingui
cabuda. Un país on els joves no
estiguin condemnats a l’exili o la
pobresa, un país on tothom tin-
gui drets de ciutadania, un país
obert al món que planti cara a
aquesta Unió Europea que gira
l’esquena a les persones refugia-
des i, sobretot, un país cent per
cent feminista que acabi d’una
vegada per totes amb les violèn-
cies masclistes.

I PER ÚLTIM , no podrem recu-
perar l’agenda social si no ho
fem des de tots els territoris. Si
no tenim un projecte de país que
posi en valor la diversitat geogrà-
fica de la nostra terra i que pro-
posi polítiques decidides per
avançar cap a l’equitat territorial.
I això vol dir treballar per garan-
tir un accés equitatiu als serveis
i a la renda visquis on visquis. Vol
dir impulsar polítiques de des-
envolupament rural i donar su-
port a la petita pagesia i vol dir
promoure polítiques de cohesió
social i reequilibri territorial. 

Un país que no deixe ningú enrere

CARLES SANCHÍS
NÚMERO 3 DE 
CATALUNYA EN
COMÚ PODEM 
PER TARRAGONA 
I L’EBRE
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21-D - JUNTS per Catalunya.
Responsabilitat, honor, il·lusió i
ganes de guanyar. Guanyar per
Catalunya, pel procés, pels anys
de ‘lluita’ cívica, de compromís
i de fermesa. Guanyar pel pre-
sident Puigdemont i per l’únic
govern que té Catalunya (ara a
la presó i a l’exili). 

AMB L’ENCÀRREC de ser el
número 4 a la demarcació de Ta-
rragona i de representar-hi les
Terres de l’Ebre, emprenc
aquest repte, gran repte, des del
convenciment de ser a la candi-
datura més transversal i més de
país, després de veure com els
intents de fer fructificar la llista
unitària s’esvaïen amb el pas
dels dies, però amb l’esperança
clara que la nostra llista, la
meua llista, puga aconseguir
tots els vots necessaris perquè
el molt honorable president de
la Generalitat de Catalunya re-
torne a la institució que repre-
senta. I hi arribo, al gran repte,
havent sacrificat el partit que a
mi em representa, el PDeCAT, i
havent ‘perdut’ gent molt vàlida
pel camí (que hi és amb la ma-
teixa convicció de sempre, però

amb una funció diferent), però
sabent que la transversalitat de
vegades vol això: veus diverses,
colors diversos, matisos diver-
sos i el país com a únic objectiu
comú.

SOM MOLTES les persones
que, democràticament, hem
anat acudint a les urnes els da-
rrers anys per manifestar la
nostra voluntat d’esdevenir un
poble lliure. I amb la suma dels
vots de totes i tots hem pogut
confegir un Parlament, ara dis-
solt injustament, que ha vetllat
sempre per l’encàrrec que els
ciutadans i les ciutadanes vam
fer. Amb coratge, amb fermesa i
amb el lideratge del president
Puigdemont hem arribat a un
punt de no retorn i hem fet
saber al món quina és la volun-
tat de la majoria de catalanes i
catalans.

ARRIBEM a les eleccions del
21D després d’esdeveniments
diversos, alguns dels quals que-
daran gravats per sempre més a
la nostra memòria. Hi gravarem
les manifestacions festives i cí-
viques, les concentracions pací-

fiques, els somriures i les mans
entrellaçades i... malaurada-
ment hi guardarem també el
diumenge 1-O: dignitat davant
d’un estat opressor, que impe-
deix la democràcia i que utilitza
la violència sense cap justifica-
ció. I la millor resposta que
podem donar a aquest primer
d’octubre l’hem de fer el proper
21-D. Vots, vots i més vots. Vots
contra la violència, vots per la
dignitat, vots per l’esperança,
vots per la il·lusió, vots per les
injustícies, vots pels empreso-
naments, vots pels exiliats, vots
per la gent del passat, vots per
la gent del present i, sobretot,
vots per la gent del futur.

DES DE JUNTS per Catalunya
garantim la transversalitat que
sempre ha caracteritzat el pro-
cés català per fer realitat la in-
dependència i ara per fer front
al 155, conscients que ens pre-
sentem a les eleccions del 21-D
en defensa pròpia. Des de sen-
sibilitats i personalitats diver-
ses, 135 persones, entre les
quals m’hi trobo, hem acceptat
l’encàrrec de sumar-nos per
donar suport al president Puig-

demont. Ell sempre ha posat el
país primer i, per tant, nosaltres
també hem escollit lliurement
vetllar pel país, però sense obli-
dar que la persona que ens ha
fer arribat més lluny que mai
ara no és entre nosaltres, sinó
que és a molts quilòmetres de
distància per preservar el go-
vern de Catalunya i continuar
actuant com a únic president.
Conscients del que li devem
som aquí, a Junts per Catalunya.

LA DIGNITAT ens crida. L’eco-
nomia del nostre país ens crida.
Les persones som cridades.
Acudim a les urnes de manera
massiva i votem. La millor
opció? Junts per Catalunya: la
llista del president. Sense dub-
tes. 

DEMOCRÀCIA o 155? Demo-
cràcia? Doncs ja ho saps: Junts
per Catalunya. Puigdemont o
Rajoy? Puigdemont? Doncs ja
ho saps: Junts per Catalunya.
Partit polític o país? País? Doncs
ja ho saps: Junts per Catalunya.
Més motius? Ens trobem a les
places, als actes, als mítings i
te’ls dono!  

Només JUNTS ho farem possible!

MÒNICA SALES
NÚMERO 4 DE JUNTS
PER CATALUNYA PER
TARRAGONA I LES
TERRES DE L’EBRE

Un futur per una millor ciutat
DURANT aquest novembre,
com ve sent habitual, l’Ajun-
tament de Tortosa ha aprovat
el pressupost per al 2018, uns
comptes dissenyats pels sen-
yors Bel i Monclús, i que no
han rebut cap suport de la
resta de grups del consistori.
Més enllà d’algunes millores
reconegudes des de Movem
Tortosa, com ara les partides
per construir els columbaris
al cementiri o la urbanització
de la plaça de la Catedral, la
realitat és que ens trobem
amb uns pressupostos plena-
ment continuistes, que no
donen resposta a les necessi-
tats actuals de la ciutat.

COM A PRIMER grup de l’o-
posició, després d’haver rea-
litzat una campanya durant
tot el 2017 per tots els barris
de Tortosa i amb la participa-
ció de gairebé 3.000 persones,
hem pogut constatar com la
ciutadania ens marca tres
grans reptes per a la Tortosa
actual: la necessitat de donar
una millor imatge de la ciutat;
de crear més polítiques per a
la creació de llocs de treball; i

finalment, de dotar l’Ajunta-
ment d’unes bones polítiques
socials per garantir la les
oportunitats d’igualtat a mol-
tes famílies tortosines, toca-
des per l’atur i la pobresa. 

DE FET, els resultats d’aquest
procés de participació no ens
ha sobtat gens, atès que, cer-
tament, des de Movem Tor-
tosa, considerem que la
imatge de la ciutat ha de can-
viar de manera radical. La
manca de neteja després de
la deixadesa de l’actual go-
vern, amb el contracte d’a-
quest servei caducat des de
fa gairebé tres anys; la manca
d’un bon enllumenat, amb un
80% dels carrers de Tortosa
mal il·luminats després del
canvi de sistema que va apro-
var el govern de Bel; i final-
ment, la manca de
manteniment de multitud de
carrers i places en tots i ca-
dascun dells barris, el que
acaben produint és una
imatge negativa de Tortosa
que afecta a la ciutadania en
general, i al sector econòmic
en particular, tenint en

compte l’actual deixadesa.
Calen mesures urgents per
capgirar aquesta situació que
venim patint des de fa molt
temps, fruit d’unes polítiques
errònies del senyor Bel amb
el suport de Monclús.

ALTRAMENT, i també ho
hem denunciat molts cops, és
preocupant la manca de polí-
tiques socials, tenint en
compte que prop del 30% de
les famílies de la ciutat estan
en perill d’exclusió social o
directament en la pobresa;
per això, hem insistit i ho
continuarem fent, en la ne-
cessitat d’impulsar unes polí-
tiques d’ocupació més
contundents, com molts ajun-
taments del nostre país estan
fent ja des de fa anys, amb
mesures com la bonificació
de diversos impostos munici-
pals a empreses que contrac-
tin persones en situació
d’atur, o d’altra banda, la re-
alització de polítiques inno-
vadores per ajudar i impulsar
el petit i mitjà comerç, tant
important per a la nostra ciu-
tat, que està patint i sofrint

els embuts de la crisi i de la
globalització econòmica que
només afavoreix les grans su-
perfícies. 

TORTOSA és una ciutat amb
un gran passat, però també
necessitem viure un bon pre-
sent i, sobretot, generar unes
bones expectatives de futur.
Necessitem tenir la certesa
que el nostre Ajuntament
està fent tot el possible per
generar una bona imatge de
la via pública, per impulsar
polítiques socials, i sobretot,
per tirar endavant totes aque-
lles mesures possibles per
crear polítiques actives que
generin més i millors oportu-
nitats de treball. 

DES DE MOVEM Tortosa,
continuarem treballant a
partir d’aquests objectius i
aquestes premisses, a peu de
carrer, fent una oposició
constructiva i  a la vegada
crítica, per fer avançar Tor-
tosa i recuperar, entre tots i
totes, amb fermesa i convic-
ció un futur per una millor
ciutat. 

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA
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L’ALTRA FORMAde fer política
és la del diàleg, la negociació i el
pacte. En un dels meus primers
articles em defensava dels atacs
del govern envers el meu passat
polític i argumentava que, en po-
lítica, no tot s’hi val i que hi ha
una altra manera de fer les coses,
evitant la confrontació, l’atac per-
sonal i l’insult, i que els polítics
estem als nostres llocs per escol-
tar i defensar els ciutadans i ciu-
tadanes i treballar per ells
conjuntament, tendint ponts i
buscant el diàleg, però mai l’“i tu
més” i les males arts.

ARA, MÉS de tres anys després
d’aquell text, torno a fer un escrit
defensant una altra forma de fer
política. I ho faig a la vista dels
darrers episodis que ha viscut el
nostre grup municipal a l’Ajun-
tament de Tortosa, a causa de la
nefasta i despòtica manera de fer
política Ferran Bel i el seu equip
de govern.

EN ELS DARRERSdies, el diàleg
i la discrepància política, demo-
cràtica i sana que sempre ha ca-
racteritzat el nostre grup, ha estat
substituïda per la desqualificació
i l’insult cap a nosaltres. A mode
d’exemple val a dir que, en el da-
rrer ple ordinari, se’ns va tractar
de “miserables”. Però aquest
només es el darrer episodi d’una
sèrie d’agressions que es venen
produint tant en el sí del ple mu-
nicipal, com en els mitjans de co-
municació locals, ràdio i televisió,
on el nostre grup municipal hi
participa regularment i on se’ns

ha dit “fastigosos, nauseabunds”
i, el que es més gros encara, “que
ens odien”.

PERÒ EL PITJOR de tot és que
aquesta actitud és permesa i se-
guida per l’alcalde, Ferran Bel,
que és art i part i que, en lloc
d’intentar posar pau i defugir de
la confrontació, encén més la
flama i ens titlla de mentiders.
Ell, que és un dels responsables
directes de l’engany més gran
que han fet a la ciutadania, el del
“procés”. Ell, que ha arengat pú-
blicament dient que “això és la
guerra i només fan falta les
armes”. Ell, que no ens permet
debatre mocions alternatives en
plens de contingut estrictament
polític i que es tanca en banda i
dóna l’esquena a qualsevol pos-
tura que no sigui la seva.

ENTENEM que aquesta no és la
manera de fer política, i més en
uns moments tan difícils com els
que estem vivint. Els polítics
tenim una responsabilitat, per-
què som la veu del poble i no
podem tenir un tarannà despòtic
i intransigent com el de Bel i el
seu govern, i traslladar més cris-
pació a la ciutadana, argumen-
tant amb insults; si no som
capaços de tractar-nos amb res-
pecte, no podem esperar que la
ciutadania faci un altra cosa.

A L’ALTRA BANDA,però, estem
els que creiem que la política és
part de la solució, no del pro-
blema. Governar és prendre de-
cisions, i en temps difícils, cal fer

alguna renúncia. I tot depèn dels
teus principis i dels teus valors,
dels valors que ens importen: de
justícia social, d’igualtat i de lli-
bertat. Tenim el repte de no dece-
bre a aquells que han dipositat la
seva confiança en nosaltres com
a representants seus, i ho hem de
fer treballant conjuntament, a
través del debat, del diàleg i de la
discrepància sana i legítima que
ens porta a cadascú a defensar els
nostres posicionaments.

ELS ENS I ÒRGANS de govern
locals democràtics catalans, amb
els seus acords i pactes transver-
sals entre formacions polítiques,
sempre seran per als socialistes
espais on el seu pluralisme polí-
tic ha possibilitat anys d’entesa i
treball conjunt per a la nostra
conciutadania. I així ha estat amb
el pacte gràcies al qual hem go-
vernat el Consell Comarcal con-
juntament amb Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC)
al llarg d’aquests dos anys, i que
espero que pugui continuar la
resta del mandat. 

NO ENTENEM, ni compartim,
que s’utilitzin aquests ens i els
seus pactes de mandat municipal
per trencar-los, justificant-se amb
posicionaments d’àmbit nacio-
nal, que res tenen a veure amb la
gestió de les polítiques locals pels
quals es varen assolir i acordar
aquests mateixos pactes. Per això,
des d’aquí reitero la meva estesa
de mà a ERC per seguir gover-
nant junts i tendint ponts com
hem estat fent fins ara.

PERQUÈ, tot i ser de colors po-
lítics diferents, si l’objectiu és el
bé comú, no cal trencar pactes.
Així s’ha vist amb la presidenta
de l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI): el PDe-
Cat continua governant a l’Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú
amb un pacte amb el PSC; i de la
mateixa manera el president de
l’Associació Catalana de Muni-
cipis (ACM), qui tampoc ha tren-
cat el pacte amb els socialistes a
Premià de Mar.

ALGUNS ens volen fer pensar
que vivim un conflicte on sols
han de prevaldre respostes binà-
ries a decisions complexes sense
cap tipus de matisos. La realitat,
però, és que els municipis encar-
nen tot el contrari d’això: els
seus carrers i barris es viu per-
manentment el debat, l’entesa,
la diversitat i l’acord. Els muni-
cipis són plurals per definició;
per tant, els seus ens locals
també ho són.

CREC i entenc que aquesta és la
única manera de fer política, l’al-
tra manera de fer política. I és
només així, treballant junts, com
aconseguirem solucionar els
problemes dels ciutadans i ciu-
tadanes que han confiat en no-
saltres per ajudar-los, a ells i a la
nostra ciutat i la nostra comarca.
Perquè Tortosa no es mereixen
això.  Tortosa ha de tornar a ser
la ciutat de les oportunitats, i
només ho aconseguirem amb la
política del diàleg, la negociació
i el pacte. 

L’altra forma de fer política

ENRIC ROIG
PORTAVEU 
DEL PSC DE 
TORTOSA
I PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE

Fem República, fem Terres de l’Ebre
VIVIM un moment excepcional,
com ens ha demostrat la realitat
d'un Govern espanyol encara
encastat en les maneres de fer
d'un Estat autoritari. El passat 1
d’octubre, molts ens vam adonar
que la democràcia en què ens
pensàvem que vivíem era un
miratge. Ens havíem cregut una
suposada transició democràtica,
però hem vist que al seu darrere
amagava encara unes estructu-
res pròpies d'una altra època.

LA DEMOCRÀCIA ha estat ata-
cada pels que han vist perillar
els seus privilegis. Estaven dis-
posats a tot, com ben bé sabem.
Ara ens juguem el futur de la de-
mocràcia en unes eleccions il·le-
gítimes i imposades en què
haurem d’escollir entre repres-
sió o llibertat, entre presos polí-
tics o legitimitat i entre
partidaris del 155 o defensors de
la llibertat. Tenim l’oportunitat
de revertir la seva imposició do-
nant-li caràcter de plebiscit al 21

de desembre: guanyem-lo i fem
saber al món que no renunciem
a la llibertat.

AQUELLA DATA, però, ens ju-
guem moltes més coses. Les Te-
rres de l'Ebre, per exemple, ens
juguem el nostre futur. Sabem
per experiència d’anys que, si
acaben guanyant els partits del
155, deixarem el nostre destí en
mans de Mariano Rajoy, dels
que ens van imposar el Castor
del seu amic Florentino Pérez i
dels que defensen un Pla Hidro-
lògic que amenaça de mort el riu
i el Delta, dels mateixos que han
tractat les Terres de l’Ebre com
una colònia de la qual detreure
recursos naturals i instal·lar els
projectes molestos que no han
acceptat altres territoris, alhora
que les han condemnat a pagar
peatges i a ser maltractades.

ENFRONT d’aquest model, el
republicanisme defensem un
projecte territorial ambiciós, amb

unes Terres de l’Ebre cohesiona-
des amb voluntat i consciència
de ser. Des d’una singularitat
pròpia, amb la determinació
d’implementar eines i mecanis-
mes nous que ens permetin im-
pulsar un projecte institucional
que sigui l’altaveu de les nostres
il·lusions i reivindicacions. Un
nou marc propositiu amb voca-
ció de lideratge i una acció de go-
vern transformadora que doni
embranzida de nou al nostre te-
rritori, augmentant la capacitat
de decisió i d’influència.

DES DE L’EXPERIÈNCIAde go-
vern i de gestió republicana que
van servir per assentar un model
territorial ambiciós, es veu la ne-
cessitat d’articular noves propos-
tes que posin en valor la nostra
posició sobre l’arc mediterrani o
els nostres actius patrimonials,
per exemple. I, per fer-ho possi-
ble, ens cal com a mínim consti-
tuir institucions territorials fortes
aprofitant sinergies establertes i

fent un salt que superi les limita-
cions imposades fins ara per la
legislació espanyola a l’hora de
constituir-nos en vegueria.

MÉS ENLLÀ de la determinació
i la reformulació de paràmetres
per fer possible aquest projecte
territorial ambiciós, caldrà que
la democràcia guanyi el proper
21 de desembre davant dels
que, via 155, han usurpat les
nostres institucions i pretenen
destruir l’escola catalana, pilar
fonamental de la cohesió i el
progrés del país. Caldrà que el
plebiscit per decidir si és Rajoy
qui acaba manant a les Terres de
l’Ebre o bé els qui vam defensar
la democràcia sota les porres no
ofereixi cap dubte. Demostrem
al món que no acceptem la re-
pressió, que nosaltres només
sabem guanyar a les urnes i que
només podem ser derrotats a les
urnes. Fem que guanyi la demo-
cràcia, fem república, fem Terres
de l’Ebre.  

IRENE FORNÓS
NÚMERO 4 
D’ERC-CATALUNYA
SÍ AL CAMP DE 
TARRAGONA I LES
TERRES DE L’EBRE
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PODRIA FER un relat molt viu
de la realitat o ficció viscuda a
Catalunya els darrers temps, per
blocs, sectors, però especialment
per les persones que la confor-
mem. Sense cap dubte, el  fet
molt negatiu de la sentència del
Tribunal Constitucional (TC)
respecte l’Estatut ja votat i apro-
vat pels catalans el 2010, va obrir
amb tota la cruesa el problema
de l’encaix de Catalunya dins
l’Estat espanyol, i  el trencament
del  marc de relacions que deter-
minava l’Estatut, l’escalada de la
tensió, conegut per tots i que
crec que no cal relatar, ens ha
portat on som, un país amb l’au-
tonomia intervinguda per l’Estat
en l’aplicació, per primer cop en
40 anys, del article 155 de la
Constitució, degut a la Declara-
ció Unilateral d’Independència
(CUI) del govern de la Generali-
tat. Calia arribar fins aquí? Calia
posar la institució i mig país cap
per avall?

CREC SINCERAMENTque NO.
La política del blanc o negre,
sense cap matís, per uns i pels al-
tres, ha evitat parlar, escoltar-se
i veure de trobar una solució que
no portés a l’enfrontament entre
les persones pel que pensen,
trencant la concòrdia entre la
nostra societat... O estàs amb els
uns o amb els altres, a veure qui
és més independentista o qui és
mes unionista...

UN GOVERNdel PP, presidit pel
Sr. Rajoy, que no ha estat capaç
(captiu de la campanya anticata-
lana que tants vots li ha donat
des del 2005 per tota Espanya)
d’articular una proposta a la
justa reivindicació catalana d’un
millor finançament i d’assegurar
un respecte necessari al desple-
gament de l’Estatut i del marc
competencial ja atorgat, i trencat
constantment amb constants la-
minacions de les competències i
amb impugnacions al TC de
qualsevol llei aprovada al Parla-

ment de Catalunya. 

PER ALTRA banda, el govern de
la Generalitat, davant el mur del
PP, en lloc de fer política, ha anat
accentuant l’enfrontament, des-
afiant la legalitat vigent. Això
que sembla que sigui normal, si
qualsevol ciutadà ens saltem la
llei, veritat que sabem  la que ens
tocaria? Com un govern seriós
vol que el prenguin en conside-
ració, si ell mateix no fa cas de la
llei que l’empara (l’Estatut). A la
vegada, s’ha venut que això és
fàcil, que el camí de la indepen-
dència sols era desitjar-ho i ja es-
taria fet... Ara, com deia fa uns
dies un dels exconsellers a Brus-
sel·les, “hem pres un bany de re-
alisme”; però tan poc situats
estaven de com reaccionaria
l’Estat davant la declaració? Qui
pot pensar que un govern es-
panyol renunciaria al territori de
Catalunya?, Qui va vendre la
idea que Europa ens donaria su-
port? Sobre quina realitat van
construir tot l’argument que era
factible la independència de
forma unilateral, i que han fet
creure a moltíssima gent de
bona fe?

EL PROPER 21 de desembre,
estem convocats a unes noves
eleccions al Parlament de Cata-
lunya, amb moltes excepcionali-
tats. La primera és que les ha
convocat el Sr. Rajoy, i no com
fins ara el president de la Gene-
ralitat. També és excepcional que
estiguem en plena execució de
l’article 155; per tant, amb un
cessament temporal de l’autono-
mia. També fruit d’aquesta apli-
cació, tenir el govern cessat, uns
a Brussel·les pendents si els ex-
traditen, i altres malauradament
a la presó de forma exagerada-
ment preventiva, per una també
excepcional declaració unilateral
d’independència on els que la
declaren s’ho creuen tant que ja
han presentat llistes a la convo-
catòria del dia 21 de desembre.

AMB TANTA excepcionalitat,
hem de trobar dos pares de la
criatura, un el govern del PP, se-
cundat els darrers temps per
l’anticatalanisme de C’s, amb un
immobilisme i manca de capaci-
tat per fer alguna proposta, per
pobra que fos. I de l’altra banda,
trobem un govern de la Genera-
litat que, amb molta ingenuïtat,
s’ha saltat la llei de forma ro-
tunda, i que descalifica la realitat
d’un argumentari bo per defen-
sar un millor encaix de Catalunya
dins Espanya. Trobariem també
padrins a l’alçada de les circums-
tàncies, amb sortides de to, i
massa aficionats a incendiar
qualsevol possibilitat de diàleg o
intent de fer política de veres.

AIXÒ NO pot continuar, ens
estem jugant seriosament tot el
que s’ha construït durant molts
anys, i el futur dels nostres fills, i
des de la l’aliança que hem fer el
PSC-Units per avançar, dos par-
tits que, no en paraules, sinó amb
fets, des de la diferencia politica,
volem donar un exemple de dià-
leg, de tu a tu, sabent que tenim
moltes coses en comú, però
també altres que ens diferencien,
i que ara en aquest moment ex-
cepcional, hem de treballar ple-
gats per donar una proposta
positiva a la nostra societat, una
opció que demana el màxim per
Catalunya, sabent que no és un
camí fàcil, però es factible, cer-
cant la reconciliació entre nosal-
tres els catalans, i també amb els
nostres veïns, afrontant que cal
arribar a un sistema federal, on es
reconegui que som una nació,
dins una realitat amb altres po-
bles d’Espanya.

TORNO A DIR-HO, no és fàcil. I
crec que mai hem de perdre de
vista que totes aquestes estructu-
res han d’estar al servei de les
persones i no com ara que sem-
bla que estem al servei de les es-
tructures... i construir un model
de societat que contribueixi a la

modernització de Catalunya i
que, en aquesta modernització,
Espanya s’hi senti reconeguda.
Un catalanisme inclusiu, euro-
peista i humanista, capaç de fo-
mentar el diàleg intern entre els
catalans, especialment entre les
dues Catalunyes que no s’escol-
ten i trobar punts que ens tornen
a ajudar a caminar junts.

APOSTEMper l’economia del bé
comú, per l’empresa, per la ne-
cessitat de fomentar les activitats
de recerca i de desenvolupament.
Tot sempre amarat d’uns valors
que ens fan més persones i mi-
llors: confiança, solidaritat, i
ajuda mútua; on la dignitat i
igualtat de les persones sigui
clau; la llibertat com un element
consubstancial a l’esser humà;
l’esforç com un valor social reco-
negut... En definitiva, volem una
societat en què les relacions entre
les persones guanyin en qualitat
humana i on l’individu tingue
més possibilitats per desenvolu-
par el seu projecte vital.

PER CATALUNYA, cal un reco-
neixement com a nació i la seva
naturalesa com a subjecte polític
a la Constitució Espanyola. Cal
assegurar el respecte i reconeixe-
ment vers aquesta realitat nacio-
nal, les nostres institucions i
l’autogovern.  Per això cal una re-
forma constitucional que porti
del model autonòmic actual a un
de nou que sigui plurinacional,
on el federalisme dona solució,
amb un model fiscal propi...

AMAGAR el problema com fins
ara ha fet l’Estat, o trencar la le-
galitat vigent, no soluciona res,
incrementa la profunditat de la
fractura social  i atrinxera les po-
sicions. 

SOLS EL DIÀLEG i tots els ponts
que es puguen construir per fo-
mentar-lo ens ajudaran a recupe-
rar i millorar Catalunya, fent
Política en majúscules. 

Una aliança per un catalanisme 
inclusiu, europeista i humanista

JOAN CABALLOL
NÚMERO 3 DEL
PSC-UNITS PER
AVANÇAR PER AL
CAMP DE 
TARRAGONA I LES
TERRES DE L’EBRE
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B
BAIX EBRE

NOVA OFERTA CICLOTURÍSTICA 
EL CONSELL Comarcal del Baix Ebre,
a través del projecte Baix Ebre Avant,
ha editat un nou dossier professional
que recull una trentena de noves expe-
riències al voltant del món de la bici-
cleta i que les combina amb la
navegació fluvial, la gastronomia o el
senderisme, entre molts altres. El dos-
sier es complementa amb un mapa dels
principals itineraris i serveis que el ci-

cloturista pot trobar a les Terres de l'E-
bre. El president del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Enric Roig, va destacar
que és dóna un pas molt important en
la consolidació del cicloturisme a la co-
marca i al conjunt de les Terres de l’E-
bre. El dossier s’ha editat en català,
castellà, anglès i francès i ja s’ha fet
arribar a un centenar d’operadors d’a-
rreu d’Europa. C.B.

La piscina
s’emporta 2,2
milions del
pressupost

El ple de l’Ajuntament de Tortosa
va aprovar el passat 20 de no-
vembre el pressupost per al 2018
amb els únics vots del govern del
PDeCAT i ERC, l’abstenció del
PP i el vot en contra de Movem
Tortosa, el PSC i la CUP. En con-
cret, es va aprovar un pressupost
general consolidat de més de 69,9
milions d’euros, un 0,82% supe-
rior a l’exercici anterior. D’a-
quests comptes, el pressupost de
l’Ajuntament és d’uns 35,2 mi-
lions d’euros, un 0,52% més que
aquest 2017. Tot plegat permet al
consistori destinar prop de 4,5
milions d'euros a inversions. El
regidor del PP, Xavier Dalmau, va
afirmar que eren uns pressupos-
tos de supervivència que no re-
solien els problemes de la ciutat.
“Aquests pressupostos són con-
tinuistes, no tenen res de nou i un
exemple clar és que el pressupost
general només té un increment
del 0,82%. És un pressupost de
supervivència, perquè no solu-
ciona els greus problemes que
tenim de neteja, enllumenat i
manteniment. Tampoc són ex-
pansius”, va dir Dalmau. 
Per la seva part, el portaveu de la
CUP, Xavier Rodríguez, va dir

que els comptes eren insuficients
pel que fa a la despesa social,
ocupació o polítiques d’igualtat.
“Tenim una part de la població
que s’ha convertit en pobra de
manera estructural i més de 2.000
persones aturades. Per nosaltres
són encara uns pressupostos poc
socials”, va detallar Rodríguez.
La regidora del PSC, Dolors Bel,
va afirmar que aquests no eren
els pressupostos que necessita
Tortosa. “El govern veu un pres-
supost continuista des de la ves-
sant positiva però nosaltres ho
veiem des de la part negativa
perquè no millora ni ajuda a sol-
ventar els problemes que  té la

ciutat en neteja o ocupació”.
També el portaveu de Movem
Tortosa, Jordi Jordan, va afirmar
que els pressupostos són conti-
nuistes i no donen resposta al
reptes de la ciutat: la millora de la
imatge, la necessitat de polítiques
de creació d’ocupació i les políti-
ques socials.
El regidor d’Hisenda, el repu-
blicà Marià Martínez, va defensar
que el pressupost per al 2018 in-
crementa les partides socials,
augmenta les inversions amb re-
cursos propis i rebaixa la ràtio
d’endeutament.
En la mateixa línia es va pronun-
ciar l’alcalde, Ferran Bel, que va

voler respondre un per un a ca-
dascun dels grups a l’oposició.
“Són uns pressupostos que
tenen una continuïtat en una
tasca desenvolupada a aquest
ajuntament des de fa 10 anys,
tenen coherència, són continuis-
tes i ens permeten fer allò que
ens vam marcar: prestar millors
serveis, recaptar més sense haver
d’incrementar la pressió fiscal i
reduir l’endeutament”. 

Nou pressupost continuista
TORTOSA

Es destinen 4,5 milions d’euros a inversió.
L’obra més destacada és la de la piscina

Cinta Bonet
TORTOSA

El ple on es van aprovar els pressupostos de Tortosa. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

El govern del PDeCAT i ERC es queden sols
en l’aprovació dels comptes per al 2018

INVERSIONS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El govern municipal de To-
rosa destinarà 4,5 milions
d’euros a inversions aquest
proper 2018. L’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, va detallar
que d’aquests, l'1,6 milions
d'euros seran recursos pro-
pis. La major part d'aquest
pressupost es destinarà a la
nova piscina i el complex es-
portiu, amb 2.281.000 euros.
També serà important la ur-
banització de l'espai públic
de davant la Catedral, amb
una partida inicial i aproxi-
mada de 350.000 euros que
creixerà en base a subven-
cions i depenent del projecte
escollit i la licitació del con-
curs per executar-lo. Es pre-
veuen també accions al nucli
antic com la urbanització del
carrer de la Mercè amb 40.000
euros, junt a la plaça dels Es-
tudis i carrer Sant Felip Neri,
on es construeix el nou edifici
judicial de Tortosa. El consis-
tori destinarà 95.000 euros en
ajuts a la rehabilitació d'edifi-
cis del centre, crearà una nova
zona d'aparcament a Ferre-
ries, ampliarà el casal de Vi-
nallop, es faran diferents
accions de millora al Teatre
Auditori Felip Pedrell o es
faran diferents actuacions de
millora en les instal·lacions
esportives. C.B. 
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BAIX EBRE

Roquetes vol
bonificar en un
50% l'obertura de
nous negocis
L’Ajuntament congela les ordenances 

fiscals i els preus públics per cinquè any

El ple de l’Ajuntament de Ro-
quetes ha aprovat congelar les
ordenances fiscals i preus pú-
blics per a l'any 2018, una me-
sura que s’aplica per cinquè
any consecutiu. També l’Im-
post de Béns Immobles (IBI),
un impost que aquests darrers
anys ha anat augmentant fruit
de la revisió cadastral realit-
zada pel govern de l’Estat. Ara
bé, en declaracions a Antena
Caro, la regidora d’Hisenda,
Tere Moreso, ha explicat que
una de les novetats destacades
és la bonificació del 50% en la
taxa de llicència d'obertura de
negocis i l'exempció del paga-
ment de l'IBI els béns immo-
bles sanitaris de titularitat
pública. 
Però a més a més de la conge-
lació de les ordenances, es
mantenen totes les bonifica-
cions impulsades els darrers
anys per a les famílies nom-
broses, així com els incentius
fiscals per a la generació d'ac-
tivitat econòmica. També con-
tinuen les bonificacions de
l'IAE a les empreses que ini-
cien la seva activitat al muni-
cipi de Roquetes en funció
dels seus treballadors: 10% de
3 a 10 treballadors, 20% d'11 a
20 treballadors, i 30% a partir
de 21 treballadors. Tant l'im-

post com la taxa de llicència
urbanística continuen tenint
bonificació, que va del 15 al
75% en funció dels llocs de
treball generats. 
A banda, la regidora d'Hi-
senda també ha destacat que,
segons el conveni que l'Ajun-
tament de Roquetes té amb
BASE, i per mitjà de l'anome-
nat compte de pagament per-
sonalitzat, els contribuents
que així ho desitgen poden
unificar tots els seus rebuts
dels tributs municipals, i
pagar el fraccionament en nou
terminis, de febrer a octubre,
sense que hagin de pagar “ni
un euro de més”. D'aquesta
manera, s'alleugereix la pres-
sió fiscal als contribuents en
determinats moments de
l'any. Finalment, la regidora
ha manifestat que actualment
s'està treballant en el pressu-
post del 2018, que ja avançat
que serà “continuista”, tot
ajustant al màxim les despeses
als ingressos, amb l'objectiu
de poder-lo aprovar durant
aquest desembre. C.B.

Amb un 93% dels vots, el pro-
jecte Colors del Delta és final-
ment la proposta guanyadora
per a l’adequació de l’antic
espai de Mobles Delta, en una
de les entrades de Deltebre.
Gairebé 600 persones, un 5,70%
del cens, van votar en la cam-
panya de participació ciutadania
que va obrir l’Ajuntament per a
escollir el projecte d’adequació
de l’entrada del municipi per
l’avinguda Goles de l’Ebre. De

fet, l’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, s’ha mostrat molt satisfet
per la participació aconseguida.
La previsió és que el projecte es
puga incloure ens els pressu-
postos municipals de l’any 2018.
I que, en el cas que aquests
pressupostos siguin aprovats -el
PDeCAT governa Deltebre en
minoria, i per tant li caldrà asso-
lir suports externs-, que es
pugua desenvolupar durant el
2018. Soler també ha remarcat
que es tracta d’una operació que
permetrà dignificar l’espai. Per a
l’arquitecte del projecte, Josep
Sánchez, Colors del Delta repre-

senta un sostre de núvols dau-
rats que ombregen un espai per
a poder realitzar activitats a
l’aire lliure, per veure els infants
jugar i per practicar esport, tot
en el marc d’un entorn verd que
doni protagonisme a la Cambra
Arrossera.Gairebé un 80% dels
veïns que han participat han
preferit mostrar la seva opinió a
partir del vot electrònic.  

Cinta Bonet
DELTEBRE

Nou espai urbà, per elecció popular
El projecte ‘Colors del Delta’, de l’arquitecte Josep

Sánchez, guanya el procés de participació ciutadana
L’Ajuntament vol dignificar el solar que ocupava

l’antiga nau de Mobles Delta, a l’entrada de Deltebre

Una recreació virtual del projecte guanyador. / Foto: CEDIDA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

T La roda de premsa de Movem. / Foto: ARXIU.
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L’Ajuntament d’Ulldecona es
troba immersa en l’execució de
les darreres obres de millora del
nucli antic, incloses a la llei de
Barris. Es tracta d’una actuació
que Ulldecona té adjudicada
des de finals del 2009 i que fina-
litza aquest proper 2018. L’alcal-
dessa d’Ulldecona, Núria
Ventura,  va explicar que tot i
que no es podrà fer tot el pre-
vist, es preveu arribar a una exe-
cució del 70%.
La inversió prevista a Ullde-
cona era de 4’2 milions d’euros
dels quals 3’9 han estat sub-
vencionats a través de la Llei
de Barris. Ventura va explicar
que la inacció de l’anterior go-
vern d’Ulldecona però també
la falta de compromís de la Ge-
neralitat va fer que les obres
quedessin bloquejades entre
els anys 2011 i 2015. L’actual
govern municipal ja ha dema-
nat una pròrroga per al 2019
però hi tenen poques esperan-
ces.
Ventura va explicar que en els

darrers mesos s’ha treballat so-
bretot en l’arranjament de vo-

reres i carrers. També va avan-
çar quines seran les properes
actuacions. “L’arranjament
dels carrers del Mar, Vicent
Aubà i altres carrerons impor-
tants del nucli antic com el ca-
rrer Pilar o Sant Antoni”, va
detallar. També hi ha previstes
diverses actuacions per la mi-
llora de l’eficiència i estalvi
energètic.
En el marc de la llei de Barris

també es van impulsar progra-
mes socials de suport a la gent
gran i la infància, i línies d’a-
juts per arranjar les façanes
d’habitatges del nucli antic. 

M
MONTSIÀ

NOVA DEFENSORA DEL CIUTADÀ
AMPOSTA recuperarà la figura del
defensor del ciutadà per al 2018. Així
ho va anunciar l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, en  la 4a Assemblea in-
formativa, davant unes 200 persones.
Finalment, el ple de l’Ajuntament va
aprovar el 27 de novembre la designa-
ció d’Amadea Ferreres, qui va ser regi-
dora de Serveis Socials amb el PSC sota

l’alcaldia de Josep Maria Simó. La pro-
posta de Ferreres ha estat consensuada
entre el govern d’Esquerra Amposta i
el PDeCAT, ja que el PSC i PxC eren par-
tidaris de no restituir aquesta figura.
Ferreres ha afirmat que va decidir pre-
sentar el seu currículum amb la volun-
tat d’intentar ajudar a la ciutadania en
tot allò que pugui. M.G. / C.B.

Ulldecona emprèn la recta final
de les obres de la llei de Barris
Es preveu arribar a una execució del 70%

i ja s’ha demanat una pròrroga per al 2019 
La inversió prevista a Ulldecona era de

4,2 milions, dels quals 3’9 subvencionats

Campanya
per controlar
la velocitat
dels vehicles

Míriam Gavaldà 
ULLDECONA

30km/h és la nova velocitat
màxima permesa al nucli
urbà d’Ulldecona. Des del 20
de novembre i fins al dijous
dia 30 la Policia Local va dur
a terme una campanya de
control de velocitat dels ve-
hicles amb radar mòbil per
millorar la seguretat viària.
Als camins rurals, la velocitat
màxima quedarà limitada a
40km/h. El cap de la Policia
Local, Josep Maria Martínez,
va explicar que el radar
mòbil s’instal·larà a diferents
vials del municipi. “La ubica-
ció vé determinada per les
demandes dels veïns i pels
punts on s’ha detectat que
els vehicles circulen a una
velocitat excessiva”, va deta-
llar Martínez. Les multes per
excés de velocitat seran les
establertes per la normativa
vigent. En el cas de superar
els 30km/h la multa serà de
100 euros i no hi haurà des-
compte de punts, que s’apli-
carà quan es sobrepassin els
50 km/h. Un cop finalitzi la
campanya un informe per-
metrà analitzar i proposar al-
tres mesures de planificació
del trànsit.  

OBRES

Una les actuacions incloses a la Llei de Barris a Ulldecona. / FOTO: MANEL CAPELL.

TRÀNSIT

Cinta Bonet 
ULLDECONA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

S’han arranjat
voreres i carrers, i
impulsat programes
per a la gent gran
i la infància
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MONTSIÀ 
POLÍTICA

El regidor d’ERC d’Alcanar,
Joan Roig, ha estat escollit can-
didat per encapçalar la llista
per a les pròximes eleccions
municipals. En una assemblea
on hi van participar amics,
simpatitzants i militants, es va
elegir per unanimitat la seua
candidatura, que va ser la
única que es va presentar.
Roig va agrair el suport de tots
els companys i companyes i va
oferir “el seu compromís, es-
forç i treball per seguir millo-
rant Alcanar”. El nou candidat
va centrar el seu discurs en el
reconeixement a Alfons Mont-
serrat, cap de llista des de
l'any 1999 i alcalde d'Alcanar

des del 2006. Roig va dir que
Montserrat ha exercit un “li-
deratge exemplar, prioritzant
sempre els interessos de tots
els ciutadans”. Roig, de 34
anys, és regidor a l'Ajunta-

ment d'Alcanar des de l'any

2011, on ha estat al capdavant
de regidories com Participació
Ciutadana, Salut, Joventut o
Gent Gran. Fisioterapeuta de
professió i postgraduat en Li-
deratge i Governança per la
UAB, actualment estudia el
grau universitari de Ciències
Socials a la UOC. Per la seva
part, Montserrat, va lloar la fi-
gura de Joan Roig com a nou
candidat d’ERC per a les elec-
cions municipals. Així, Mont-
serrat va afirmar que haver
estat alcalde d’Alcanar durant
13 anys ha estat una experièn-
cia molt enriquidora i s’ha
aconseguit formar un gran
equip. Per aquest motiu,
Montserrat considera que és el
moment de fer un pas al costat
i donar el relleu a gent jove i
preparada. 

Relleu al capdavant d’ERC a Alcanar
El regidor Joan Roig substituirà Alfons Montserrat

com a cap de llista d’ERC en els municipals del 2019
L’alcalde d’Alcanar considera que és el moment de fer

un pas al costat i donar el relleu a gent jove i preparada

Joan Roig en una imatge d’arxiu. / Foto: M.V.

Cinta Bonet
ALCANAR

La de Roig va ser la
única candidatura que
es va presentar i es va
elegir per unanimitat

De 34 anys, ha estat
regidor d’Alcanar des
de l’any 2011
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T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

BATEA CANVIA LA FESTA MAJOR 

30 anys d’una
Festa del Vi a
l’alça 

La Festa del Vi de Gandesa
va celebrar aquest passat de
novembre el seus 30 anys i
ho va fer més consolidada
que mai. De fet, aquest any,
va arribar a un rècord de
participació amb 33 cellers
de la DO Terra Alta inscrits
a la Mostra de Vins. L’al-
calde de Gandesa, Carles
Luz, va parlar d’aquest mo-
ment dolç que viu la co-
marca. Luz, que ens va
explicar que ja havia tastat
vins d’aquest 2017, va re-
marcar la seva qualitat tot i
la reducció d’un 30% en la
collita respecte a l’any ante-
rior. Des de cellers Piñol,
van destacar com n’és d’im-
portant un acte com la Festa
del Vi per donar a conèixer
els vins de la terra. Durant la
Festa també es van lliurar
els premis del Concurs de
vins amb DO “Terra Alta”
2017, en una edició en què
s’han superat tots els rè-
cords, amb 142 mostres de
27 cellers. L’altra cita des-
tacada va ser la Nit de les
Garnatxes Blanques, amb
la degustació de més de 40
vins elaborats amb la va-
rietat emblema de la Terra
Alta. M.G. 

Gandesa ha començat a aplicar
les primeres “mesures correc-
tores” per evitar les inunda-
cions del centre de la població
quan es produeixen pluges in-
tenses. Bàsicament, amb la ca-
nalització de les aigües pluvials
fora del nucli urbà i amb la cre-
ació de basses pulmó en dife-
rents finques del terme. 
Durant una entrevista a Canal
21 Ebre, l’alcalde de Gandesa,
Carles Luz, va explicar que en
una segona fase, la solució de-
finitiva passa per una nova
xarxa de pluvials, segons el
nou estudi de pluviometria i
d’inundabilitat del municipi de
Gandesa. El darrer episodi de
pluges es va produir la tarda
del 18 d’octubre, quan van
caure uns 130 litres per metre
quadrat en menys de dos
hores; 46 dels quals, en només
30 minuts. Així, els carrers de
Gandesa es van omplir d’ai-
gua, i es van inundar els baixos
de la residència per a la gent
gran. 
L’alcalde va recordar que en
els darrers cinc anys hi ha
hagut tres episodis d’inunda-
cions, perquè fins ara les ai-

gües pluvials es canalitzen al
centre de la població. També

influeix en les inundacions
puntuals de Gandesa la confi-
guració actual de la carretera
C-43. En aquest sentit, Luz va
dir que confia que la situació
política no afecti gaire la cons-
trucció de la nova variant, amb
un projecte que havia d’estar
enllestit abans de final d’any.
En la mateixa entrevista,  Luz
va explicar que en breu s’apro-
varia el pressupost municipal
del 2018. L’alcalde va destacar

les obres en carrers i la millora
del pati de les antigues escoles,
així com la construcció del cen-
tre de calor amb biomassa i la
renovació de l’enllumenat pú-
blic amb la implantació de tec-
nologia led. 

Gandesa vol evitar més inundacions
URBANISME

Es canalitzaran les aigües pluvials amb la
creació de basses pulmó a finques del terme

Gustau Moreno
GANDESA

Estat dels carrers de Gandesa la tarda del 18 d’octubre. // FOTO: ACN.

L’Ajuntament ha començat a aplicar
mesures correctores al centre de la població

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

BATEA canviarà les dates de la Festa
Major per no coincidir amb la verema.
Així ho van decidir els veïns en la con-
sulta popular que va convocar l’Ajunta-
ment davant les problemàtiques que
s’han produït els darrers anys arran de
l’avançament de l’inici de la verema, te-
nint en compte que gran part del muni-
cipi es dedica al món vitivinícola. La
Festa Major de Batea se celebrava el ter-

cer cap de setmana d’agost però a partir
del 2018 es canviarà al primer cap de
setmana del mes. La consulta es va cele-
brar del 23 al 25 d’octubre i hi van parti-
cipar unes 800 persones. D’aquestes,
526 van votar a favor de la proposta i
201 en contra, la resta van ser vots en
blanc o nuls. L’alcalde, Joaquim Palade-
lla, va dir que la proposta es va consen-
suar amb la comissió de festes. C.B.

El darrer episodi
de pluges intenses
va inundar els
baixos de la

residència per a la
gent gran
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RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

COLÒMBIA A LA RIBERA D’EBRE
UNA DELEGACIÓ de la Cambra de
Comerç de Casanare, a Colòmbia, va vi-
sitar la Ribera d’Ebre per tal de conèixer
la realitat del sector de la fruita dolça a
la comarca. En concret, la visita de la de-
legació colombiana a la Ribera s’emmar-
cava en un viatge per buscar nous
models de negoci, principalment per al
seu sector de la pinya. És per això que
van mostrar interès en la Ribera d'Ebre,

ja que el viatge els va permetre conèixer
i visitar diversos projectes i empreses ri-
berencs que han dut els darrers anys a
terme un procés similar amb la fruita
dolça, dins el projecte Ribera d’Ebre
Viva. Es va vistar Cerima Cherries, a Ti-
vissa, i també el Grup Fruiter, la coope-
rativa més gran de Tarragona en
producció de fruita dolça, que està ubi-
cada a Benissanet. C.B.

Pendents del
calendari 
d’Acuamed
L'empresa estatal Acua-
med ha pogut resoldre les
traves administratives que
bloquejaven l'adjudicació
de la fase final de la des-
contaminació química de
l'embassament de Flix, atu-
rada des del passat mes
d'abril quan es va rescindir
el contracte a Foment de
Construcciones y Contra-
tas (FCC) per haver donat
per acabada abans d'hora
l'obra de neteja del pantà.
S'adjudica per 44,65 mi-
lions d'euros la desconta-
minació química pendent,
amb un termini d'execució
de 19 mesos però sense ca-
lendaris concrets, que és la
demanda sobre la qual in-
sisteix l'Ajuntament. L'em-
presa estatal també ha
adjudicat la direcció d'o-
bra. Se n'encarregarà
Inypsa Informes i Proyec-
tos, per 481.000 euros, i
amb uns terminis de 15
mesos per executar l'obra i
3 mesos per liquidar-la. 

Els resultats de la investigació
de l'Agència de Residus de Ca-
talunya (ARC) corroboren que
hi ha tres espais fora del recinte
industrial d'Ercros que estan
afectats per contaminació, ho
estan almenys “per sobre dels
nivells genèrics de referència”,
així com també un dels espais
analitzats dins del complex
químic. Tanmateix, les prospec-
cions han descartat que hi hagi
bidons enterrats en cap dels te-
rrenys analitzats. L'ARC ha re-
querit a Ercros que faci un
anàlisi de risc en els tres espais
de fora del recinte industrial i
que ampliï la investigació en un
d'ells. Amb aquests treballs, la
comissió d'experts haurà de
decidir si cal dur a terme actua-
cions de sanejament. L'alcalde
accidental de Flix, Francesc
Barbero,  va valorar com “una
mala notícia” que es confirmi
que existeix contaminació en
alguns dels terrenys que va as-
senyalar el propi consistori –
basant-se en denúncies
d'extreballadors i altres testi-
monis-. Barbero però va cele-
brar que s'avanci en la
investigació. 

Quatre nous espais contaminats a Flix
PANTÀ

La investigació descarta que hi hagi bidons enterrats
en cap dels terrenys analitzats i dins el complex químic

Cinta Bonet / ACN
FLIX

Experts de la comissió seguiment i un representant d’Ercros al terreny del sector de l’Aubal a Flix. // FOTO: ACN

L’Agència de Residus corrobora que hi ha tres espais
fora del recinte d'Ercros que estan contaminats
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

2,3 MILIONS DE PERNOCTACIONS DURANT L’ESTIU
PENÍSCOLA ha fet una valoració
positiva de la temporada turística
2017, que ha sumat un total de
2.361.758 pernoctacions en hotels,
càmping i apartaments turístics, la
qual cosa suposa un increment subs-
tancial respecte a l’any 2016. En
aquest sentit els apartaments turístics
han liderat el creixement interanual
de pernoctacions, amb un 18,55% més

que l’any passat, seguits dels càm-
pings de la ciutat, que han registrat
un creixement de l’11,09%. Pel que
respecta als hotels, les xifres s’han
mantingut similars a anys anteriors,
amb el creixement de l’1,14% de viat-
gers i un total d’1.479.585 de pernoc-
tacions fins al mes de setembre.
“A aquestes xifres caldrà afegir les
dades que aboquen els mesos d’octu-

bre a desembre, durant els quals més
d’un 20% de les places hoteleres se-
gueixen obertes al públic, percen-
tatge que és molt major en el cas dels
càmpings; per tot això les expectati-
ves són superar significativament la
xifra total anual de pernoctacions,
que el 2016 va ser de 2,5 milions” ha
assegurat el regidor de l’àrea de Tu-
risme, Rafael Suescun. A.P.

La delegació del govern espanyol
al País Valencià ha confirmat que
la dona que va aparéixer morta a
trets el passat 24 de novembre al
costat del cos d'un home, també
mort, va ser víctima d'un nou cas
de violència contra les dones. En
declaracions als mitjans, el dele-
gat del govern espanyol Juan Car-
los Moragues explicava que
l'home, de 35 anys i nacionalitat
alemanya, va matar l'exparella, de
la mateixa nacionalitat, després
de desplaçar-se des d'Alemanya
per disparar-li i posteriorment
suïcidar-se. Moragues va afegir
que no consten denúncies prè-
vies ni cap procediment judicial
obert. Amb la mort d'aquesta
dona, són 46 les assassinades per
la violència masclista a l'Estat es-
panyol al llarg d'aquest 2017. Set
d'elles al País Valencià.
El delegat del govern espanyol va
informar que la dona tenia la se-
gona residència a Vinaròs, on vivia
en un domicili adjacent al dels seus
pares. Sobre el fet que pogués estar
embarassada, tal com van informar

alguns mitjans, Moragues va em-
plaçar a l'autòpsia i remarcava que
es tracta d'un fet "molt delicat" que
encara no estava confirmat.
Els fets van ocórrer a les 7:20
hores, quan es va rebre un avís de
trets en una urbanització de la
costa nord de Vinaròs.
El mateix divendres, Vinaròs va re-
cordar la dona morta i, a València, la

Generalitat va convocar tres minuts
de silenci l'endemà en senyal de
condemna per aquest últim assas-
sinat de violència de gènere registrat
al País Valencià. "L'acte també busca
retre homenatge a la víctima i donar
suport públic a la seua família i mos-
trar la tolerància zero del Consell i
de tota la societat davant la violència
masclista i mostrar l'oposició enèr-

gica davant els agressors", infor-
mava la Generalitat Valenciana.
El govern valencià ha manifestat
la seua repulsa davant aquesta
nova agressió masclista i fa una
crida a tota la societat perquè de-
nuncie i condemne aquests actes
amb el propòsit d'acabar amb
qualsevol acció fruit de la violèn-
cia de gènere.

Consternació per l’assassinat
d’una dona embarassada
La delegació confirma que es tracta d'un

nou cas de violència contra les dones 
El succés arriba hores abans del Dia Mundial

contra la violència de gènere

Inici d’obres
al Port de
Querol

Les obres del Port de Que-
rol a l'N-232 comencen a
fer-se visibles amb els pri-
mers treballs consistents
en el moviment de terra,
marcatge de zones o tala
d'arbres. Les obres, reivin-
dicades des de fa més de
30 anys, s'han iniciat al
tram del Pont de la Bota.
L'Ajuntament de Morella
ha enviat un missatge a la
Subdelegació del Govern a
Castelló informant que es-
taran molt pendents de les
consignacions pressupos-
tàries de l'Estat per al 2018
per a vigilar que les obres
no s'aturen.
Segons el ministre de Fo-
ment, Íñigo de la Serna, que
a finals de juny va assistir a
l'acte de col·locació de la pri-
mera pedra de les obres, el
nou traçat haurà d'estar aca-
bat el juny del 2020. El nou
traçat d'uns 8 kilòmetres
consistirà en nou viaductes,
diversos passos superiors i
inferiors, i dos túnels.  A.P.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Albert Pascual
VINARÒS

Concentració de rebuig a les portes de la Diputació de Castelló. / FOTO: ACN.

MORELLA
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Els ajuntaments de Benicarló i
Vinaròs han conformat el Con-
sell Rector de l'Estratègia de
Desenvolupament Urbà Soste-
nible i Integrat (EDUSI), format
per les dos alcaldies, regidors
dels dos municipis i tècnics de
suport. Aquest òrgan serà l'en-
carregat de dirigir i liderar el
projecte conjunt, per la qual
cosa es reunirà de forma ordi-
nària trimestralment.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, ha assegurat que
“aquest és l'òrgan més impor-
tant de tots els que conformen
l'estructura organitzativa de l'E-
DUSI”, mentre que l'alcalde de
Vinaròs, Enric Pla, ha declarat

que “volem que l'estratègia siga
paritària entre la iniciativa polí-
tica i la iniciativa tècnica”. Pel
que fa al representant del grup
de suport local, encara s'està es-
tudiant quina persona serà,
però Miralles ha avançat que
“serà una de les persones que
van participar en la inauguració
de l'estratègia dins del pro-
grama de participació ciuta-
dana”. 
En concret, la figura del presi-
dent i del vicepresident del Con-
sell Rector serà alternativa entre
l’alcaldessa de Benicarló i l’al-
calde de Vinaròs, segons en la lo-
calitat on se celebre la reunió del
Consell. Un altre dels llocs que
s’ha determinat és el de secreta-
ria de l’òrgan, que ocuparà Feli
Cruz, funcionària de l’Ajunta-
ment de Vinaròs. Pel que fa a la

resta de de l’organigrama, l’òr-
gan està format per: Marta Escu-
dero, Ximo Bueno, Rosana
Marzá, Román Sánchez i Carlos
Flos, de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Benicarló, i
Juan Antonio Mañá i Benjamín
Martí, portaveus dels grups mu-
nicipals de l’oposició de l’Ajun-
tament de Benicarló. Per part de
l’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Vinaròs hi seran Hugo
Romero, Jan Valls, Jordi Moliner,
María Cano i Guillem Alsina, a
més de Juan Bautista Juan,
María Dolores Miralles i Lluís
Batalla, portaveus dels grups
municipals de l’oposició de l’A-
juntament de Vinaròs.
Pel que fa al representant del
grup de suport local, encara
s’està estudiant quina persona
serà escollida. 

Constituït el Consell Rector de l’EDUSI
Vinaròs i Benicarló hauran de treballar plegats per

dur a terme els projectes finançats amb fons europeus
Els dos ajuntaments coordinaran 20 milions d’euros

destinats a adaptar els municipis a les demandes actuals

Consell Rector de l’EDUSI. / Foto: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

Albert Pascual
BENICARLÓ
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PREMIS LITERARIS A LA RÀPITA

L’AUDITORI Sixto Mir de La Ràpita va
ser l’escenari de l’entrega dels Premis Li-
teraris. L’historiador Josep Pitarch es va
emportar el Premi de narrativa Sebastià
Juan Arbó, mentre que el ceramista Joan
Panisello va ser guardonat amb el Premi
d’escultura Agustí Vizcarro ‘La Pin’. Pani-
sello, que va fer un sentit homenatge a
Vizcarro, va voler recordar la seva figura i

l’amistat que els va unir. D’altra banda, Pi-
tarch, va expressar la seva satisfació per
haver guanyat aquest premi amb la
novel·la “Deslliurem-nos de qualsevol
mal. Memòries d’un mal content” i va par-
lar del personatge amb què s’inspira l’o-
bra. L’acte va acabar amb l’espectacle
‘Dunes’, una proposta a dues veus amb
Laura Borràs i Montse Castellà.  M.G. 

Pintures rupestres de 8.000 anys
MAS DE BARBERANS

L'avís el va donar un antic caçador que feia molts anys
que les havia fotografiat però no ho havia explicat

El conjunt localitzat i protegit al Cocó de la Gralla
relata una escena de caça amb un total de 69 figures

69 figures d'estil llevantí. Aquest
és l’important conjunt de pintures
rupestres del Cocó de la Gralla al
Mas de Barberans, descobert l'any
2014. La datació de les pintures se
situa entre el postpaleolític i el ne-
olític, i per tant, tindrien uns 8.000
anys d'antiguitat.  Entre les figu-
res, que descriuen una escena de
cacera, destaquen dues fileres
d'arquers, diversos animals, com
un senglar o cabres, petjades i al-
tres detalls de l'abillament dels
caçadors com són plomes i diver-
sos ornaments. L'avís el va donar
un antic caçador, Domingo Ribas,
veí de Santa Bàrbara, que feia
molts anys que les havia fotogra-
fiat però no ho havia explicat.   
Els treballs de consolidació i ne-
teja, a més de l'adequació de l'en-
torn on s'ha instal·lat un tancat
s'han executat en l'últim any i
mig. Finalment, s'hi ha instal·lat
un panell informatiu amb un calc
de l'escena i un text explicatiu de
les característiques i el valor patri-
monial del conjunt pictòric. “L'es-
forç ha estat fer-ho amb la
màxima discreció possible perquè
no generés vandalisme i d'aquí el
motiu d'aquest tancament tan es-

pectacular de protecció, especta-
cular perquè es desagradable tro-
bar-te una tanca al mig de la
muntanya però no tenim d'altra
manera”, va explicar Josep Cas-
tells, cap de la secció d'Informació
i Estudis del Servei d'Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat. 

El conjunt pictòric ha estat de-
clarat Bé Cultural d'Interès Na-
cional (BCIN), amb categoria de
zona arqueològica i s'ha incor-
porat al programa Corpus de
Pintures Rupestres de Cata-
lunya atesa la seva singularitat i
espectacularitat.

Per tal de donar a conéixer la
troballa, l'Ajuntament del Mas
de Barberans té previst incorpo-
rar la informació del conjunt
pictòric al Museu de la Pauma,
que actualment actua com a
punt d'informació del Parc Na-
tural dels Ports.

Albert Pascual / ACN
MAS DE BARBERANS

Pla general del conjunt de pintures rupestres del Mas de Barberans. // FOTO: ACN

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç



cop d’ull Desembre  2017 // 27

CULTURA 

Les Terres de l’Ebre ja ha començat a celebrar els pri-
mers actes per commemorar el 80è aniversari de la
Batalla de l’Ebre aquest proper any 2018.  
La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa va cele-
brar del 13 al 17 de novembre les III Jornades de Pa-
trimoni Literari Ebrenc, enguany dedicades a la
Guerra Civil i la Batalla de l’Ebre. La directora de la
biblioteca, Irene Prades, va explicar, precisament,
que s’havia volgut escollir aquesta temàtica tenint
en compte que l’any vinent se celebrarà el 80è ani-
versari de la Batalla de l’Ebre i també per tal de fer
una relectura dels fets per evitar que es tornin a re-
petir. En aquesta ocasió les jornades es van plantejar
de forma multidisciplinària per veure com la lite-
ratura, el periodisme i el món audiovisual se n’han
nodrit i fet ressò. Entre la programació prevista
destacava la conferència del professor del titular
d’Història de la UAB, Josep Maria Figueres, sota el
títol “Periodisme, informació i propaganda durant
la Guerra Civil”. També la taula rodona amb Jesús
Massip, Cinta Llasat, Victòria Campos i Josep Ro-
dríguez.
Pocs dies després se celebrava a Tortosa la III Jor-
nada d’Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil
al front de l’Ebre centrada en l’arqueologia del con-
flicte donant veu als responsables d’algunes inter-
vencions realitzades al territori durant els darrers
anys. Intervencions que, a més, en alguns casos
sumen a l’objectiu científic la voluntat de conserva-

ció i retorn a la societat dels conjunts excavats. En
aquest sentit, l'arqueòleg del departament de Cul-
tura a les Terres de l'Ebre, Joan Martínez, va consta-
tar que durant els anys de suposades vaques
grasses el desplegament de projectes com el rega-
diu de la Terra Alta o la construcció de centrals eò-
liques van propiciar nombroses intervencions
arqueològiques de caràcter preventiu –excavació de
trinxeres o recollida de restes humanes- en una
zona que va ser un dels escenaris bèl·lics principals
del conflicte i on encara descansen les restes aban-
donades de moltes víctimes directes o de la repres-
sió franquista posterior. La posterior crisi
econòmica, amb el consegüent descens del volum
d'obra pública, va tenir un efecte directe sobre la
continuïtat i quantitat d'intervencions d'aquest
tipus. En les jornades es va exposar el cas de la in-
tervenció arqueològica a un refugi de comanda-
ment de les Brigades Internacionals durant la
Batalla de l'Ebre a la zona del Molí de Farriol, a
Corbera d'Ebre; es va abordar la intervenció a les
trinxeres de la Cota 287, també a Corbera d'Ebre; i
es va parlar del complex de trinxeres del Barranc
dels Fornets a Xerta, impulsat pel mateix consistori. 
D’altra banda, Flix va reviure la fi de la Batalla de
l’Ebre amb una recreació històrica. 79 anys després
unes 130 persones van representar la retirada
de    l’exèrcit republicà en l’últim episodi de la ba-
talla. C.B.

La recreació de la Batalla de l’Ebre a Flix.La recreació de la Batalla de l’Ebre a Flix. // FOTO: ACN

Primers actes per commemorar
els 80 anys de la Batalla de l’Ebre
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Més de seixanta anys de música
popular retratada sobre cartoli-
nes i colors que donen vida als
que ja no hi són. És “Obituario”,
una exposició d’Ildefonso Gar-
cia que es podrà veure fins al 10
de desembre al Museu de l’E-
bre a Tortosa i que mostra 33 re-
trats de personatges com Elvis,
Amy Winehouse o Leonard
Cohen.
Ildefonso Garcia, també cone-
gut amb el sobrenom d’Alfonso

Chaney, no ha volgut dibuixar
els artistes en blanc i negre sinó
que ho ha fet amb molts colors
com a homenatge a tots aquells
que van omplir les vides de la
gent. Chaney va explicar quina
ha estat la tècnica emprada per
donar vida a aquests ídols.
“Simplement és retallar cartoli-
nes de colors, en llapis i els ro-
toladors”, va dir. 

Míriam Gavaldà
TORTOSA

Retrats de cantants desapareguts 
L’exposició Obituario, d’Ildefonso Garcia, mostra

33 retrats de personatges com Elvis o Leonard Cohen
L’artista ha volgut dibuixar els artistes amb colors en

homenatge a tots els que van omplir les vides de la gent

Alguns dels retrats de l’exposició. / Foto: M.C.

L’ORIGEN del Museu cal si-
tuar-lo en la tossuderia d’un
home: Joan Abril i Guanyabens;
la seva passió per l’arqueologia
i per la història i cultura catala-
nes, juntament amb les troba-
lles arqueològiques que
s’anaven produint durant la
construcció del temple de la Re-
paració i en la realització d’al-
tres obres arreu de la diòcesi.
Com a arquitecte diocesà, va fer
que anés recollint per iniciativa
pròpia diferents peces arqueo-
lògiques que van anar, poc a
poc, creant un fons particular
important. 

LA SEVA DÈRIA, però, no era
ben entesa a l’època; el mateix
Abril ens posa un exemple a
“Un capítol de la meva actuació
a Tortosa”: “Al construir la bo-
llonera de Remolins, al seu ca-
rrer Major varen cridar-nos
l’atenció els molts fragments de
terrissa mora i romana (…) des-
cobriment  que va cridar l’aten-
ció de tots aquells que es
burlaven dels cabassos de tes-
tets i catchivatches que feia jo

recollir (alguns cabassos me’ls
varen tirar al riu, perquè, deien,
distreia els treballadors de la
feina) (…)”. No obstant, cons-
cient de la importància que
anava adquirint aquesta
“col·lecció” particular, decideix
presentar una memòria per a la
creació del que s’anomenaria
Museo Arqueológico de la Iler-
cavonia i que tindria la seva pri-
mera seu als baixos de l’escola
de la Mercè.

GRÀCIES A la iniciativa d’Abril
i Guanyabens, el 25 de juliol de
1900, amb el suport de l’alcalde
Teodor Gonzalez Cabanne, el
govern municipal aprova la cre-
ació del Museo Arqueológico
de la Ilercavonia. Abril va ro-
mandre en el càrrec fins l’any
1902, any en que va ser destituït
del càrrec de director vitalici.
Les causes d’aquest cessament
van tenir molt a veure amb les
lluites polítiques locals, la utilit-
zació propagandística i patriò-
tica del museu i el mateix Abril,
de forta personalitat, que consi-
derava el museu com a seu. 

DAVID JIMÉNEZ
TÈCNIC DE TURISME

“Cachivatches i
testets”: la dèria
de Joan Abril 

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

US RECOMANEM
57a Fira de Mostres 

d’Amposta
DEL 6 AL 10 DE DESEMBRE

57a edició de la Fira de Mostres d'Amposta, amb cinc dies
d'expositors sobre ramaderia, maquinària agrícola i comer-
ços d'arreu de les Terres de l'Ebre, a més d'activitats diverses. 

Ulldecona
'Renard o 
El llibre de les bèsties' 
Dissabte, 2 de desembre
Teatre Orfeó Montsià

Tortosa

25è Saló Infantil i Juvenil de
Tortosa
Del 22 de desembre al 4 de gener al Pavelló Firal

Exposició

Música / Dansa

La Sénia

El Trencanous 
Ballet Clàssic de Moscou
Dissabte, 30 de desembre a les 19.00h a la casa de la Cultura

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

Arts

Fires i Festes

Amposta
Pascal Comelade,
l'Acadèmia dels
Desconfiats
Fins el 28 de gener 

Fires i Festes

La FAtarella
XIX Festa de l’oli de la Fatarella
Dies 9 i 10 de desembre

Carrers de la població

19a edició de la Festa de l'Oli de La Fatarella i Mostra de Productes Artesanals i Tra-

dicionals, amb un cap de setmana de degustacions, visites guiades, tallers,música

i activitats infantils, amb la producció de l'oli com a protagonista. 

TEATREExposició

Ascó
9a Fira de Nadal d’Ascó
2 i 3 de desembre
Carrers de la població

Tortosa

Guixem el que
no ens 
representa!'
Urviart 
Fins el 22 de desembre
Campus Terres de l’Ebre

Exposició

Amposta
Llots i Torbes, 
de Mari Chordà
Fins el 10 de gener
Centre d’Art lo Pati

Tortosa

Visita Guiada al Refugi An-
tiaeri no.4
Fins el 31 de desembre
17 h dissabte i 11.30 h diumenge i
festius. Preu de l'entrada: 3 € (nens
entre 12-14 a 2 €, menors gratis)
Carrer Ernest Hemingway, s/n de
Tortosa (darrera antic cinema Fè-
mina).
Reserves:
670 795 216 - 977 443 174 

Història

Conta Contes

La Sénia
Música i poesia
amb
“Sense Pistola”
de Lídia Arroyo

Ulldecona
Festa Olea europaea
Dissabte, 2 de desembre
Molí de la Creu

Dissabte, 16 de desem-
bre a les 21.30h al Centre
Obrer
En el marc del V Festival Músi-
ques en Terres de Cruïlla, ac-
tuació músico-poètica en
directe de 'Sense Pistola', amb
Arturo Gaya (veu), Laia Olive-
ras (veu), Paco Prieto (guitarra)
i Kike Pellicer (contrabaix).
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ESPORTS

RANGEL, NOU CAPITÀ DEL SWANSEA
ÀNGEL RANGEL és el nou capità del
Swansea, l'equip de la Premier League an-
glesa on juga des de l'any 2007. L'entrena-
dor, Paul Clement, el va designar capità
després un cop Leon Britton ha passat a
ser jugador-ajudant.
El jugador rapitenc, de 35 anys, va arribar
a l'equip gal·lés fa 10 anys, quan el conjunt
encara jugava a la tercera divisió del futbol

anglés. Després de 370 partits amb la sa-
marreta dels 'Swans', Rangel és una de les
peces clau de l'equip on juga com a lateral.
“Mai vaig pensar que acabaria sent el ca-
pità, però estic molt orgullós i tinc molta
il·lusió amb aquesta gran oportunitat que
se m'ha donat”, ha dit.
Des del cos tècnic del Swansea valoren l'edat,
experiència i anys de servei al club. A.P.

MOTOCRÒS

El Moto Club Amposta cele-
brava el passat 19 de novem-
bre, la quarta cursa de la
temporada de la Lliga Cata-
lana Interprovincial de Moto-
cròs al circuit Oriola Parc de la
capital del Montsià.
La penúltima cita de la tempo-
rada va reunir els pilots de les
categories Fèmines, MX1, MX2,
MX3, MX4 i MX5. En un dia as-
solellat i agradable, els partici-
pants van poder gaudir d’un
traçat en perfectes condicions.
Jana Sánchez va dominar amb
mà de ferro les dues mànigues
de la cursa de la categoria Fè-
mines. La pilot gironina es va
imposar a la líder provisional
de la categoria, Carla Maga-
llón, qui acabava pujant al
segon esglaó del podi. Ma-
riona Valero finalitzava la
cursa en tercera posició.
Amb aquests resultats, Maga-
llón i Sánchez es jugaran el
campionat en la darrera prova
de la temporada al circuit de
Martorelles.
Espectacular duel en la pri-
mera màniga de MX1 entre
José Luís Dauden i David Ro-
dríguez. La cursa no es va de-
cidir fins als darrers com-

passos, quan Dauden va ser
unes dècimes més ràpid que el
seu rival. Dauden també guan-
yava la segona màniga, tot i
que en aquesta ocasió amb un
domini major. Així doncs, pri-
mera posició del podi per a
José Luís Dauden, seguit de
David Rodríguez, segon, i Pau
Gombau, tercer.

Malgrat la victòria de Dauden,
Juan Ramon Marín és qui té el
títol de la categoria MX1 més a
prop gràcies a una major regu-
laritat al llarg del campionat.
El líder de la categoria MX2,
Aleix Canals, aconseguia am-
pliar l’avantatge respecte al
segon classificat, Roberto
Otero, gràcies a la doble victò-

ria aconseguida a l’Oriola Parc
d’Amposta. Otero feia segon
en totes dues mànigues, men-
tre que el debutant de la com-
petició, Guillem Mascarilla, es
classificava en tercera posició.
Aleix Canals afrontarà l’última
cita de la temporada al circuit
de Martorelles amb 13 punts
d’avantatge. 

Emocionant cursa de la Lliga
Catalana a l’Oriola Motor Parc
Albert Pascual
AMPOSTA

La línia de sortida d’una de les curses a l’Oriola Motor Parc. // FOTO: FCM.

La pràctica de l’esport entre
els adolescents és un dels
objectius de FitJove, un pro-
grama que s’ha posat en
marxa a Ulldecona per pro-
moure l’activitat física i, a la
vegada, per prevenir el con-
sum de drogues entre joves
de 15 a 16 anys en zones
vulnerables.
El programa neix de l’acord
entre l’Agència de Salut Pú-
blica i la Secretaria General
de l’Esport de la Generalitat.
Així, dos dies a la setmana,
una quinzena d'alumnes
aprofiten les instal·lacions
municipals com el Pavelló Po-
liesportiu per promocionar
diferents activitats. M.G.

Adolescència
en forma

El Running Series de les Te-
rres de l'Ebre s'acabava
aquest novembre amb la
cursa de Jesús on van parti-
cipar uns 160 corredors en
un matí de diumenge, 5 de
novembre, marcat pel sol i
el fort vent.
Els guanyadors absoluts de
la darrera cursa van ser Eva
Roig de l’Ultra Runners
Team i Lluisma Mas del
Montbike Amposta. Acabat
el circuit del 2017, Xavier
Ortín amb 760 punts i Geni
Batiste amb 718 es procla-
men guanyadors de la cate-
goria absoluta. A.P.

Running amb
final ventós
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Xemeneies Belloren Vinaròs i Tortosa

càpsulescomercials

Xemeneies Belloren 
Vinaròs i Tortosa
964633019 - 977942310

Xemeneies Belloren
Belloren és una empresa familiar de llarga trajectòria en la distribució,
comercialització, instal·lació d’aparells de foc i mecanitzacions a mida.
L’evolució de l’empresa ha estat molt notable, ja que amb només deu
anys d’activitat han obert dues botigues, una a Vinaròs i recentment a
Tortosa. El que es va iniciar com una empresa amb venda a Internet, és
actualment una tenda pionera en Estufes i Calderes de Biomassa .

Estufes i calderes
d’alta qualitat
Excel·lent servei postvenda i tracte personalitzat amb
els clients

Xemeneies Belloren obre la seva segona botiga a Tortosa, al barri de
Remolins (plaça Immaculada núm.18), per oferir un servei més ampli
després que obrís ja fa molts anys botiga a Vinaròs. 
L’empresa ofereix una àmplia gamma d’estufes, forns i barbacoes de
disseny, d’alta qualitat i a preus competitius.
A més de la instal·lació, Xemeneies Belloren destaca pel seu
excel·lent servei postvenda, manteniment i neteja de xemeneies i
servei tècnic propi.
Els productes estrella de la casa són les estufes i les calderes de
pèl·let. Una mostra d’això és que van rebre el premi Ebreambient de
la 73a fira multisectorial Expoebre de Tortosa aquest any 2017. Les
estufes de pèl·let emeten molt  menys CO2 a l’atmosfera que les de
llenya o qualsevol altre mitjà de calorifugació.  
Altrament, l’empresa es distingeix pel seu tracte personalitzat per  a
cada client, oferint els productes més adequats per cadascun dels
espais i de llars.
Xemeneies Belloren també ofereix un servei d’emmagatzematge de
pèl·let homologat i a bon preu pels clients. Belloren són distribuïdors
oficials d’estufes de llenya, pèl·let, carbó i gas de les marques més
prestigioses del mercat. 
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“A mi m’agraden
molt les fruites,
que són dolces i
molt bones per a
la salut. M’agrada
el raïm, la pinya, la
fresa, la síndria, el kiwi, la figa...”

P
PETITS ARTISTES

SALUT I BONS ALIMENTS
A BATEA en saben molt de la bona alimentació. Els xi-
quets i xiquetes de l’Escola Mare de Déu del Portal d’a-
questa població de la Terra Alta treballen la piràmide
dels aliments per saber quins productes poden menjar
habitualment i quins no. Els alumnes d’aquesta escola
són molt responsables i tots diuen que les fruites, ver-
dures o el peix els hi agraden molt, però xiquets com
són, també són sincers, i no poden evitar sentir-se atrets
per un refresc, uns caramels, o els gelats.

Tots aquells qui esteu llegint aquesta pàgina, en acabar
sabreu allò que agrada als petits artistes de Batea i allò
que mengen cada dia!

“Laia Solé
“Amb aquest cor vull conscienciar a la gent
de la bona alimentació. És una adaptació de
la piràmide però amb un cor que hem de cui-
dar amb el menjar.”

“La roda de l’a-
limentació és
una forma de
seguir quins
dels quatre
tipus de men-

jars són més o menys saludables
i hem de menjar més o menys.”

2 PINZELLADES

Sergi Ferrus

Vanessa Martí

“A mi m'agrada
molt la gimnàs-
tica i la practico
cada dia, per
això he de men-
jar bé i especial-
ment beure molta aigua que és
molt bona per a la salut! També
m'agraden els dolços però no els
puc menjar diàriament.”

“És necessari
que els espor-
tistes mengen
de manera salu-
dable: molta
fruita i pasta, i

també beguen molta aigua!”

Núria Alanya

Irene Mora

“Jo he dibuixat
una nena que
està pel carrer en
un paraigua
mentre plouen
aliments, fruites,
dolços, verdures i peix!”

“En el tema del
menjar saluda-
ble m’imagino
una fàbrica que
va fent els dife-
rents aliments

que formen la piràmide alimen-
tària que hem de seguir tots.”

Aina Altes

Joel Gabalda

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“La piràmide
dels aliments re-
presenta el que
hem de menjar
més i menys co-
mençant per la
pasta i acabant pels dolços.”

Diana Villarroya

“La piràmide
dels aliments
també pot ser
com un semàfor
que en tres colors
t’indica el que
hem de menjar o el que no.

Duna López

“Tot i que les lla-
minadures i pas-
tissos són les
coses que més
m ’ a g r a d e n ,
també són les
que no hem de menjar gaire.”

Iris Llop

“Podem dividir
els aliments en el
grup dels saluda-
bles i els que no
ho són. No s’han
de menjar massa
caramels o gelats.”

Laia Caldú

“En el món del menjar, les verdures són els ali-
ments més saludables. Tomates, carlotes, ble-
des o bajoques són verdures que hauríem de
menjar cada dia.”

Martin Llorens »

»

»
“Jo he dibuixat un xiquet senyalant la pirà-
mide alimentària perquè la gent ha de se-
guir les instruccions per tenir bona salut.”

Dylan Soldevila
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P
SOLDEBRE VEN CÍTRICS ONLINE

SOLDEBRE ha posat en posa en marxa
una web per a vendre mandarines i ta-
ronges acabades de collir directament al
consumidor. Es tracta de lamasiademar-
tins.com. El president de la cooperativa,
Manel Lleixà, ha explicat que l’objectiu és
apropar al màxim el producte fresc a la
taula dels consumidors. Després de fer la
comanda online, en unes 24 hores apro-
ximadament, el client tindrà les seves

mandarines o taronges a taula. Aquesta
rapidesa en el servei, facilitarà, segons
Lleixà, que no s’hagin d’emprar tracta-
ments postcollita per evitar que la fruita
es faci malbé, evitarà canvis bruscos de
temperatura i manipulacions innecessà-
ries, a més, sols es collirà el fruit que es-
tigui en el seu punt de maduració òptim.
El comprador podrà seguir per una web-
cam l’evolució dels arbres. C.B.PAGESIA

OLI

L’extrema sequera passa factura
a la collita d’oliva del Baix Ebre i
el Montsià, la principal zona
productora de Catalunya. Se-
gons Unió de Pagesos es preveu
una caiguda d’entre el 40 i el
60%, una xifra que es podria in-
crementar a màxims del 80% se-
gons la varietat. Hilari Curto,
coordinador d’Unió de Pagesos
a les Terres de l’Ebre, va apuntar
que la prolongada sequera
també provocarà problemes en
la producció l’any vinent.

“Enguany tocava un any de bona
collita, però portem ja uns anys
de sequera i els arbres no vege-
ten com ho haurien de fer. En-
guany no hauria estat tant bo
com fa anys enrere, quan els ar-
bres estaven fort. El baix estat
vegetatiu dels arbres fa que esti-

guin tocats i no tinguin temps de
recuperar-se. El problema conti-
nuarà l'any vinent. No serà una
gran collita. Ho venim arrosse-
gant des de fa anys”, va afirmar.
Tot i això, aquesta caiguda de la
recol·lecció podria acabar man-
tenint o fins i tot incrementant
els preus de l’oli, segons va

apuntar Unió de Pagesos. Amb
tot, Curto va assenyalar la im-
portància de comptar amb reg
de suport a l’olivera per garantir
les collites. Tot i això, fins al
moment només un 20% de les
finques tenen aquest sistema.
Pel que fa a la qualitat de
l’oli, Curto va destacar la seva

alta qualitat i l’índex de rendi-
ment, que se situa entre el 18 i el
20%. 

Cau a la meitat la collita d’oliva
Unió de Pagesos preveu una caiguda

d’entre el 40 i el 60% per l’extrema sequera 
El sector confia que la baixada es vegi

compensada per un increment del preu de l’oli

Una finca d’oliveres de l’Aldea // FOTO: S.A.

S. Alarcón / C. Bonet
L’ALDEA

Denuncien la
davallada
dels preus de
la fruita seca

C. Bonet 
TORTOSA

Unió de Pagesos ha denun-
ciat una davallada conside-
rable en els preus de
l’avellana i l’ametlla en l’ac-
tual campanya respecte a
les anteriors. En el cas de
l’avellana, el sindicat atri-
bueix les causes a una mi-
llor collita a Turquia i a una
demanda més restringida
per part de la indústria. La
davallada de preu de l’ave-
llana ha estat del 33% des
del setembre del 2016, i del
38% des del gener del 2016
fins ara. El sindicat alerta
que aquests preus ja són
sota cost de producció. Pel
que fa a l’ametlla, la bai-
xada de preu registrat des
de fa quasi dos anys s’ha
agreujat pels efectes d’una
collita rècord dels Estats
Units. Des del gener del
2016 fins ara, la davallada
de preu cotitzat per la
Llotja de Reus ha estat del
43%. Unió de Pagesos ha fet
també una valoració nega-
tiva del funcionament de
l’Observatori de preus i
aposta per rectificar de ma-
nera urgent la metodologia
de l’elaboració.  

UNIÓ DE PAGESOS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Amb tot, la collita
manté l’alta qualitat
i un índex de
rendiment d’entre
el 18 i el 20%
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

JORNADES DE LA CLEMENTINA 
Fins al 24 de desembre, 10 restaurants i un
bar-cafeteria d’Alcanar i les Cases d’Alcanar
oferiran propostes culinàries amb els cítrics
com a protagonistes amb motiu de les XXIV
Jornades Gastronòmiques de la Clemen-
tina. Els menús combinaran els cítrics amb
peixos, carns, arrossos o postres. I és que
com explica el director del Tancat de Codor-
niu i portaveu del Col·lectiu Gastronòmic
d'Alcanar i les Cases, Àngel Llasera, les pos-

sibilitats que ofereixen els cítrics són nom-
broses. Llasera assegura que aquestes jorna-
des gastronòmiques incentiven la innovació
a la cuina i tenen força acceptació entre el
públic. A banda, el regidor de Turisme d’Al-
canar, Jordi Montfort, assenyala que les Jor-
nades Gastronòmiques de la Clementina
permeten desestacionalitzar el turisme en
un període a cavall entre la temporada tu-
rística de l’estiu i les festes de Nadal. C.B.

Ingredients

• 1 conill
• 2 pataques*
• 3 cebes
• 1 cabec ̧a d’alls 
• 1/2 got de vi sec
• 2 fulles de llorer 
• vinagre de Mòdena 
• suc de llima
• pebre negre en pols 
• 1 cullerada de farina aigua

Conill 
amb ceba

Elaboració

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

LA CUINA DEL

DELTA

Lioneses de foie

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Tenim el Nadal a tocar
i és hora de començar
a organitzar-nos de
cara als àpats familiar.
Us presento un 
aperitiu que us farà
quedar de meravella
amb els vostres 
convidats. La recepta
és un regal del 
restaurant Color 
d’Olor de Poma de
Reus que ens va fer a
tres amigues 
blogueres. On hi ha
més feina és en fer les
lioneses però si no
teniu temps per fer-les
les podeu encomanar a
la vostra pastisseria o
forn de confiança. 

“
PASTA CHOUX: (250g aprox): 250ml de llet sencera · 5g de sucre · 2.5g de sal · 125g de mantega a temperatura am-
bient · 125g de farina · 5 ous 
INGREDIENTS CREMA DE FOIE: 
100g de foie micuit d'ànec ·  40g de formatge cremós tipus Philadelphia · 1 rajolí de vi Pedro Ximenes (l'Àngels uti-
litza Oporto, però jo no en tinc) · 1 polsim de pebre mòlt · sucre glass per decorar .

INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ
1.Tamissem la farina. Reservem.Pre-
parem una safata de forn i la folrem
amb paper vegetal d'enfornar. Escal-
fem el forn a 200º.
2.En un bol barregem la llet, el sucre,
la sal i la mantega. Passem la barreja a
un cassó i ho portem al punt d'ebulli-
ció.                                      
3.Afegim la farina tamissada, a poc a
poc i l'anem barrejant molt bé fins que
quedi ben integrada. Ho continuem
coent durant 1 minut sense parar de
remenar. 
4.Tot seguit passem la massa a l'amas-

sadora amb accessori pala (o manual-
ment amb una espàtula) i comencem
a barrejar a velocitat 1. Anem afegint
els ous d'un en un.          
5.Quan tenim la massa enllestida la
passem a una màniga pastissera i for-
mem el que seran les lioneses. El ta-
many, al vostre gust.                                                                 
6.Les enfornem a 200º durant 15 mi-
nuts o fins que veiem que estan dau-
rades. Les deixem refredar sobre una
reixeta.         
7.Una vegada s'han refredat podem
preparar la crema de foie: en un bol
barregem el foie, el formatge, el vi i el

pebre mòlt. Millor si els ingredients
estan a temperatura ambient. Posem
la crema dins una màniga pastissera.
Si veiem que la crema està massa tova
la podem deixar una estona a la ne-
vera. 
8.Obrim les lioneses pel mig amb un
ganivet i les farcim amb la forma que
més ens agradi. 
9.Finalment, les empolvorem amb
sucre glass. 
Què us ha semblat? Oi que són una
autèntica delícia? Us animareu a pre-
parar-les? Jo ja us ho dic....sí! A la
meva taula de Nadal no faltaran!
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Deltebre serà seu dels Grups
d’Ajuda Mútua (GAM) que
la Lliga Contra el Càncer
posa a disposició, de manera
gratuïta, als malalts oncolò-
gics. D’aquesta manera es
vol fomentar l’accessibilitat
dels veïns de Sant Jaume
d’Enveja, Camarles, l’Ampo-
lla i l’Aldea, a més a més dels
de Deltebre, a aquests grups.
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, va destacar que amb
aquest acord amb la Lliga
Contra el Càncer, als qui va
agrair la iniciativa, es mostra
l’aposta del govern munici-
pal per les polítiques socials. 
La presidenta de l’Associació
de la Lliga Contra el Càncer
de Deltebre, Natàlia Alva-
rado, va explicar que amb els
Grups d’Ajuda Mútua es vol
reduir el sentiment de soli-
tud que pot aparèixer durant
el procés de tractament i
aprendre a encarar millor el
càncer en les seves diferents
fases. Les persones encarre-
gades de liderar aquests

grups són malalts oncològics
que han superat la malaltia i
que realitzen aquesta tasca
voluntàriament, sempre des-
prés d’haver rebut una pre-
paració específica mitjançant
els cursos que imparteix la
Lliga. D’aquesta manera,
participar en els Grups d’A-
juda Mútua permet crear un

espai on els malalts poden
expressar com se senten des-
prés del diagnòstic de la ma-
laltia, conèixer altres
persones que estan en la ma-
teixa situació i poder com-
partir els problemes físics i
psicològics que s’experimen-
ten durant tot el procés.
Cada instructor disposà d’un

telèfon mòbil amb el qual els
membres del grup podran
enviar, sigui l’hora que sigui,
les seves incertes, dubtes o
inquietuds. La seu de Delte-
bre serà, una vegada finalit-
zades les obres d’adequació,
l’antiga biblioteca Delta de
l’Ebre cada tercer dimarts de
mes. De moment, però, els

grups es podran realitzar a
l’aula de formació de l’actual
Biblioteca. 

La presentació del Grup d’Ajuda de Deltebre. // FOTO: E.Z.

S
S A L U T

CRIDA A LA DONACIÓ DE SANG
LA MARATÓ de Donació de Sang
d’Amposta va aconseguir un total de 442
donacions i també es van registrar 61 ofe-
riments més però per diverses raons final-
ment no van poder donar sang. Des del
Banc de Sang i Teixts del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre i també des de
l’Ajuntament d’Amposta es va celebrar
l’alta participació aconseguida. D’altra

banda, el president de l’Associació de Do-
nats de Sang del Baix Ebre, Francesc Ber-
tomeu, va fer una crida per incrementar
les donacions en les properes setmanes,
amb l’objectiu de millorar les reserves
abans de les festes de Nadal. Bertomeu
va recordar que la sang caduca, i que per
això interessa cobrir aquesta demanda de
manera progressiva. C.B. / G.M.

Deltebre acollirà un dels grups d’ajuda
mútua de la Lliga Contra el Càncer

SOLIDARITAT

Les persones encarregades són malalts oncològics que
han superat la malaltia i realitzen la tasca voluntàriament

L’objectiu és contribuir a reduir el sentiment de solitud
que pot aparèixer durant el procés de tractament

Cinta Bonet
DELTEBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

MÉS LLIBERTAT, menys tabús, més
porno, vivim en una societat molt més
sexualitzada que fa 40 anys però... la
realitat és que hi ha menys sexe. En
“Annie Hall”, una pel·lícula romàntica
de Woody Allen, estrenada el 1977 (ara
fa 40 anys), un dels seus personatges
deia: “El sexe és el més divertit que es
pot fer sense riure”. Aquella era una
frase que resumia una visió despreocu-
pada i plaent de l'assumpte carnal, que
avui en dia està desapareixent. T'ho
diré d'una altra manera que et sorpren-
drà encara molt més... És possible que
els teus pares ho fessin més que tu.

AMB AIXÒ NO VULL dir que el sexe
hagi de ser una competició, cosa que
sovint se'ns oblida. Sembla que hem de
fer-ho més i millor que els altres, sem-
bla que hem de fer-ho més i millor que
nosaltres mateixos. No, el plaer no es
correlaciona amb les vegades que ho
fem. Però en aquest cas, sol passar que
a mesura que va decreixent el nombre
de vegades, perdem l'interès i menys
ganes tenim de fer-ho. Ens tornem se-
xualment inactius. Molt diferent de
quan va començar la relació amb la
teva parella, te'n recordes? L'inici de
tota relació acostuma a coincidir amb el
període de més activitat sexual, durant

el període de convivència es redueix el
desig i després s'estabilitza a la baixa. 

PERÒ AIXÒ no va de números, no estic
parlant de quantitat sinó de qualitat, i
cada parella té una dinàmica pròpia.
Mentre els dos membres de la parella
estiguin d'acord, no hi ha cap pro-
blema. La freqüència no els hauria de
preocupar. La majoria de parelles, de
fet, no s'entenen a nivell de freqüència
sexual. N'hi ha que mai en tenen prou
i d'altres que sempre hi troben alguna
excusa. Quins motius hi ha per a la
mandra sexual? De motius en troba-
ríem molts. Potser una de les causes
d'aquesta inapetència sexual, és que
tots portem un ritme massa accelerat.
Entre setmana no hi ha temps per res,
el treball, portar la casa, xiquets. Pot
més el cansament que res, i ho anem
deixant, ho deixem tant.. que ens obli-
dem de fer-ho. No obstant, el que dife-
rència una parella de dos amics no és
només tenir un projecte en comú,
diuen, sinó també la  seva vida sexual.

ANAR A POC A POC, no tenir pressa,
és un dels arts que hauríem d'apren-
dre. En general, en tot, anem massa
ràpid. Mengem ràpid, conduïm ràpid,
caminem ràpid, fem la feina ràpid... i

follem ràpid. Massa ràpid. No ens
donem temps per a gaudir dels plaers
de la vida. El sexe es pot programar,
com qualsevol altra activitat, i val la
pena que fem un buit en la nostra ata-
peïda agenda per practicar-lo més so-
vint, sense pressa. Fem-ho? La pròxima
vegada que els cossos es trobin pell
contra pell, atura't abans de començar.
Respira fons. Fixa't en els seus ulls, en
els seus llavis. Acaricia el seu clatell,
mentre t'hi aproximes lentament amb
els teus llavis. Fes-li un beset dolcet als
llavis. Sent com tot el teu cos respon a
aquest petit contacte, com el teu cos et
demana que t'hi aproximis més i més.
Però tu manes, frena l'impuls, vés a poc
a poc. Sent la seva respiració. Acaricia
suaument el seu cos amb les teves
mans: el seu cap, la seva esquena, les
seves cames.

RECORREU CADA centímetre de pell
de l'altre. Redescobriu junts quins són
aquells punts, (que potser ara estan
una mica rovellats) que feien i fan ac-
celerar la respiració. Atureu-vos els dos
de tant, i mireu-vos als ulls, encesos de
passió. Doneu-vos dolces carícies per
tot el cos, molt lentament. Gaudiu del
moment, somrient i donant besets que
durin minuts. No hi ha pressa!!

No hi ha pressa...!!

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

TRES DETENCIONS

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir tres homes com a pre-
sumptes autors dels delictes de
malversació de cabdals públics
i falsificació documental. Els de-
tinguts, d’edats compreses
entre 48 i 59 anys, tots tres de
nacionalitat espanyola i veïns
de Lleida, Xerta i Tortosa, són el
director, Josep Lluís Ferré, el
cap de cuina, Martí Gas, i un co-
mercial d’una empresa d’ali-
mentació de Lleida. Els fets es
remunten al passat mes d’agost,

quan els Mossos van iniciar una
investigació, tutelada pel jutjat
d’instrucció número 1 de Tor-
tosa, després que la gerència i
l’òrgan administratiu de la pro-
pietat societat presentés una
denúncia a la Fiscalia un possi-
ble frau. Els investigadors van
constatar que un dels investi-
gats, que treballava de comer-
cial d’una empresa de
distribució alimentària servia
vins, caves i altres productes ali-
mentaris selectes tipus “gour-
met” que facturava
periòdicament al centre sanitari
i per tal de no ser detectats mo-
dificaven els conceptes dels al-

barans i les factures per un pro-
ducte alimentari tipus gelatina,
especialment indicat per perso-
nes de la tercera edat. Aquests
productes eren lliurats directa-
ment a un treballador de la ins-
titució qui a la seva vegada s’ho
repartia amb un alt càrrec per al
seu ús particular. La investiga-
ció va determinar que els inves-
tigats haurien defraudat uns
45.000 euros en els últims cinc
anys. Els tres detinguts van
quedar en llibertat després de
declarar en seu policial a l’es-
pera de presentar-se davant
l’autoritat judicial competent
una vegada siguin requerits.

Cinta Bonet
JESÚS

Presumpte frau a l’Hospital de Jesús

L’Hospital de la Santa Creu, en una imatge d’arxiu. // FOTO: M.V.
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NADAL I REIS

D I V E R S

D
PREMIS DELTEBRE, pels 40 anys

EN EL MARC de la celebració dels 40
anys de Deltebre, l’Ajuntament ha pre-
sentat la primera edició dels nous Premis
Deltebre. El tinent d’alcalde de Dinamit-
zació Social i Participació Ciutadana, Car-
los Serra, va explicar que els guardons
tenen la finalitat de reconèixer totes
aquelles persones, entitats i empreses
que, en els seus respectius àmbits o sec-
tors, han ajudat a projectar la imatge de

Deltebre o han realitzat algun acte o ser-
vei rellevant per al conjunt de la ciuta-
dania. En aquest sentit, els guardons
s’han distribuït en 12 categories dife-
rents amb tres candidats cadascuna.
Des del 22 de novembre, els deltebrencs
majors de 16 anys podren escollir el
guanyador mitjançant el portal Deltebre
Participa! o votant físicament a ’Espai
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament

fins el proper 10 de desembre. Serra va
dir que es vol donar veu als veïns perquè
decideixin quins són els premiats. Els
guanyadors es donaran a conèixer en
una gala que es farà el proper 29 de des-
embre, a les 20 hores i a la Sala d’Actes
d’Arrossaires. La gala  posarà fi als actes
de celebració dels 40 anys de la segrega-
ció dels nuclis de la Cava i de Jesús i
Maria, l’actual Deltebre. G.M.

t

L’1 de desembre s’obre la pista
de gel de Tortosa, que un any més
s’instal·la la plaça de l’Ajunta-
ment  per dinamitzar comercial-
ment la ciutat durant la
campanya de Nadal i Reis. L’o-
bertura coincidirà amb l’encesa
de l’enllumenat nadalenc, que
també es realitzarà de nou a la
mateixa plaça. Els comerciants
aspiren a repetir l'èxit de l'any
passat, quan més de 10.000 per-
sones van patinar per la pista de
gel, entre els quals més de 2.500
escolars. El vicepresident de la
Federació, Joan Iniesta, va dir que
també hi haurà activitats de res-
tauració i d’animació infantil. La
pista de gel estarà oberta tots els
dies fins al 7 de gener, excepte
Nadal, Cap d'Any i Reis, que tan-
carà pel matí. El preu de l'entrada
serà de 6 euros, amb descomptes
per als clients del comerç i per als
escolars. La Fira de Nadal serà
del 8 al 10 de desembre. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Torna la pista de gel a Tortosa

Una imatge de l’any passat de la pista de gel instal·lada a la plaça de l’Ajuntament de Tortosa.  // FOTO: GUSTAU MORENO

TECNOLOGIA

Els 5 superordinadors més potents del món
per Jaume Querol

Entre els diferents tipus d’ordinadors que coneixem, hi
tenim els de sobretaula, els portàtils, els convertibles,
els tot en un (AIO) i també els servidors de xarxa que,
òbviament, solen ser equips molt més potents i prepa-
rats per funcionar les 24 hores x 365 dies. Però existeix
encara un escalat superior, i que identifiquem com els
anomenats “superordinadors”, equips especialment
dissenyats per efectuar operacions de càlcul d’escala
massiva com, per exemple, càlculs de tipus militar, me-
teorològic, financer, mèdic i d’altres més. Tan especta-
cular és la seva potència, que per mesurar la seva
capacitat de càlcul s’han hagut d’idear els petaflops. Si
tenim en compte que un petaflop equival a mil bilions
d’operacions de càlcul per segon, ens podem començar
a fer-nos una petita idea de la capacitat de càlcul d’a-
quests esmentats “superordinadors”, una autèntica bar-
baritat. També és destacable d’aquests el no menys
impressionant espai que ocupen, en molts casos fins i
tot varies plantes d’un edifici.
Fins no fa molt, els equips més potents del planeta es-
taven ubicats majoritàriament als EEUU, però actual-

ment les coses han canviant força i són els països emer-
gents asiàtics com la Xina els que estan realitzant més
inversió en aquesta tecnologia. Tal és el tema que els dos
equips més potents de l’actualitat estan ubicats a l’es-
mentada República Popular Xinesa. I al rànquing d’u-
nitats, són també els xinesos els que dominen el
panorama, ja que fins a 202 superordinadors dels 500
més potents del món es troben també situats al país
asiàtic. I pel que fa als EEUU, autèntics dominadors del
càlcul fins fa poc, se situen en segona posició mundial,
amb 143 unitats (entre els 500 primers). En altre ordre,
altres països segueixen ja a molta distància. Per exem-
ple, el Japó (tercer al rànquing mundial) disposa de 35
superordinadors, Alemanya amb 20, França amb 18 i el
Regne Unit queda amb sisena posició amb només 15 su-
perordinadors.
Com a curiositat, l’únic superordinador del nostre país
que actualment es troba dintre del rànquing dels 500
més potents del món està ubicat a Barcelona, al BSC
(Barcelona Supercomputing Center). I actualment, el
BSC ocupa el lloc 129 del rànquing mundial d’ordina-

dors més potents (ressaltem que aquest llistat dels 500
s’actualitza fins a dos cops cada any i sorprèn pel nom-
bre de variacions que és constant).
Per últim, mencionarem els 5 equips superordinadors
més potents que s’han publicat a l’últim rànquing fins
la data (2017):
5.- Titan (EEUU), amb 299.000 nuclis AMD i potència de
17,59 petaflops
4.- Gyoukou (Japó), amb 19’86 milions de nuclis i potèn-
cia de 19,15 petaflops
3.- Piz Daint (Suïssa), amb 361.760 nuclis i potència de
19,59 petaflops
2.- Tianhe-2 (Xina), amb 3’12 milions de nuclis i potència
de 33,86 petaflops
1.- TaihuLight (Xina), amb 10’6 milions de nuclis i po-
tència de 93,01 petaflops

Ràpidament observarem que és curiós que els EEUU,
líder històric amb aquests tipus d’equips, cau a la cin-
quena posició amb el Titan, fins no fa molt l’equip més
potent del planeta.
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08.00 Calaix de Sastre
08.30 Fem una ullada
09.30 Tens un racó dalt
del món
10.00 Primera Columna
Les primeres notícies i
entrevistes, amb Gustau
Moreno. EN DIRECTE
11.30 L’Entrellat
13.00 Primera Columna
14.30 L’Entrellat
16.00 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’Ebre.
16.30 Tens un racó dalt
del món
17.00 Primera Columna
18.30 Fet Aquí
19.00 Fem una ullada
20.00 Calaix de sastre
20.30 L’informatiu
21.00 Imaginari col·lectiu
21.15 Fem una ullada
21.30 L’informatiu
22.00 Temps Afegit
22.15 El Partit
Cada setmana, el futbol
de casa nostra, amb el 
partit de la jornada. 
00.00 L’informatiu

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

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

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

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

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

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

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

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

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

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



Els veïns de Deltebre
opten pel projecte 
‘Colors del Delta’

L’Ajuntament 
d’Ulldecona encara la
recta final de les obres de
la llei de Barris

Joan Roig Castell,
nou alcaldable d’ERC a
Alcanar, en substitució
d’Alfons Montserrat

Gandesa aplica 
mesures correctores per
evitar les inundacions
al centre del poble

El Mas de Barberans
mostra al públic les 
pintures rupestres 

La collita d’oliva del
Baix Ebre i Montsià cau
un 50% per la sequera

Deltebre acollirà un
dels grups d’ajuda
mútua de la Lliga 
contra el Càncer

La pista de gel torna
a la plaça de 
l’Ajuntament de 
Tortosa per la 
campanya de Nadal
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com
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