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Les Terres de
l’Ebre 
reforcen la
promoció 
turística
Ajuntaments i entitats turístiques 
renoven el conveni Córner, per 
promocionar-se conjuntament a fires
nacionals, estatals i internacionals.

Tortosa dedica la plaça 1 d’Octubre als que van fer possible el referèndum #p4
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P PHOTOCALL GEGANT A TORTOSA
UN PHOTOCALL gegant format per
les lletres de Tortosa, en color roig, i si-
tuat a la vora del riu Ebre, amb el pont
de la via verda i els Ports al fons.
Aquesta és la darrera iniciativa de l’àrea
de Turisme de l’Ajuntament de Tortosa
per promocionar la ciutat. El regidor de
Turisme, Josep Monclús, va explicar que
s’ha buscat donar més visibilitat i difu-

sió de la ciutat com a destinació de tu-
risme familiar i de natura a través de les
fotografies que veïns i visitants es po-
dran fer amb les lletres. L’alcalde, Fe-
rran Bel, va  dir que, en els darrers anys,
el govern municipal ha treballat inten-
sament per fer més atractiva la ciutat i
va remarcar que l’ocupació hotelera a
la Tortosa creix a un 23%. C.B.PORTADA

L’Ebre promociona els seus atractius 
TURISME

Gandesa traurà a concurs la gestió de la Fontcalda i els
Ports es donaran a conèixer a través de les xarxes socials

Ajuntaments i entitats turístiques de l’Ebre renoven el
conveni per promocionar-se de manera conjunta en fires

Un total de 14 ajuntaments i en-
titats turístiques de les Terres de
l’Ebre han renovat l’acord per
promocionar els seus atractius de
manera conjunta i coordinada en
fires nacionals, estatals i interna-
cionals sota el paraigua de la Di-
putació de Tarragona. Així ho
estableix el 15è conveni Corner
que es va signar a Gandesa amb
la presència del president del Pa-
tronat de Turisme de la Diputa-
ció, Martí Carnicer, qui va posar
de relleu les avantatges de pro-
mocionar-se conjuntament. En la
mateixa línia es va pronunciar el
president del Consell Comarcal
de la Terra Alta, Carles Luz, qui va
destacar l’increment de turistes
francesos a la Via Verda com l’e-
xemple més clar de la internacio-
nalització de la comarca. Per la
seva part, Carnicer va remarcar
que el nombre de pernoctacions
a les Terres de l’Ebre ha crescut
de forma significativa en els da-
rrers dos anys, al 2017 un 9% i al
2016 més d’un 6%.
Els signants del conveni Corner
participaran a les fires WTM de
Londres, Navartur a Pamplona,
B-Travel a Barcelona i Fitur a Ma-
drid. També es preveu desenvo-
lupar una campanya de
publicitat conjunta en els mercats
emissors més importants de les
Terres de l’Ebre per difondre els
recursos i productes turístics més
destacats del territori i els atrac-
tius turístics dels municipis que
s’adhereixen a l’acció.

La Fontcalda, a concurs
L’Ajuntament de Gandesa traurà
a concurs públic la gestió del bal-
neari de la Fontcalda, amb l’ob-
jectiu de potenciar turísticament
aquest espai. L’alcalde, Carles
Luz, va explicar que durant el
mes de febrer aprovaran el plec
de condicions, un cop que l’A-
juntament ja va liquidar la socie-

tat municipal que gestionava el
balneari. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Carles Luz va afe-
gir que amb la liquidació de la
societat municipal s’han tret una
llosa de damunt, i que ara una
empresa gestionarà la Fontcalda
amb unes pautes molt marcades
per l’Ajuntament.
Segons Luz, la nova gestió de la
Fontcalda podria estar plena-
ment operativa abans de l’estiu.
L’alcalde va assenyalar que una
gestió municipal i totalment pú-
blica de la Fontcalda era inviable.
Però va insistir que es farà un
gestió professional d’aquest
espai tan emblemàtic, amb unes
regles del joc que posarà l’Ajun-
tament. De fet, també es prepara
una ordenança que regularà l’ac-
cés al balneari de la Fontcalda. 

Turisme de natura familiar
En aquest context, l’Agència Ca-
talana de Turisme va presentar la
campanya promocional per
donar a conèixer els 8 municipis
i els 47 establiments de l’entorn
del Parc Natural dels Ports que
compten, des del passat mes de
setembre, amb la certificació de
Destinació de Natura i Muntanya
en Família. L'empresa Films Nò-
mades ha creat dos vídeos i tres
càpsules audiovisuals que co-
mençaran a circular per les xar-
xes socials després de Setmana
Santa, un data escollida per in-
centivar la desestacionalització
del turisme a la zona. El seu pro-
ductor, Santi Valldepérez, va as-
senyalar que Facebook i
Instagram són els canals més
adequats per arribar al públic ob-
jectiu: famílies i públic sènior
d’Espanya i França. La directora
dels serveis territorials d’Em-
presa i Coneixement, Mercè Mi-
ralles, va afirmar que es tracta
d’una acció de promoció des del
territori i per al territori. El regi-
dor de Turisme de Tortosa, Josep
Monclús, va posar en valor la ri-
quesa patrimonial, cultural i pai-
satgística de l’entorn dels Ports. 

C. Bonet / G. Moreno
GANDESA

El balneari de la Fontcalda en una imatge d’arxiu. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ

Artra, premi al turisme cultural ebrenc

Un total de 14 projectes em-
presarials del Camp de Ta-
rragona i de les Terres de
l'Ebre van ser reconeguts en
la cinquena edició dels Pre-
mis Emprèn, un certamen
que la Diputació de Tarra-
gona convoca anualment per
fomentar l'esperit emprene-
dor i la innovació i pro-
moure l'economia del
territori amb la creació de
noves empreses. La dotació

total dels Premis és de
35.000 euros distribuïts en
cinc categories. Per a cada
categoria hi ha un guanya-
dor, que rep 5.000 euros, i
dos reconeixements, dotats
amb 1.000 euros cadascun.
Entre els cinc guanyadors,
n’hi ha dos d’ebrencs. Es
tracta d’Artra, una empresa
dedicada a la recuperació i
promoció d'artesania i tradi-
cions de les Terres de l'Ebre

amb seu a Roquetes; i Nou-
jardí espais SL, una empresa
de xerojardineria enfocada
al disseny d'espais exteriors
adaptats al clima i al pai-
satge amb seu al poble de
Vinallop. A més dels cinc
guanyadors, nou projectes
més d'arreu del Camp de Ta-
rragona i les Terres de l'Ebre
van obtenir un reconeixe-
ment en la darrera edició
dels Premis Emprèn.
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Deltebre participa a
Madrid Fusión amb 19
tallers de degustació 

El passat mes de gener Delte-
bre va ser protagonista a la fira
Madrid Fusión amb 19 tallers
de degustació dels productes i
de la gastronomia del muni-
cipi. Així, la degustació d’ostres
a càrrec d’Explotacions Fangar
i Fepromodel, de licor d’arròs a
càrrec de la Cooperativa d’A-
rrossaires del Delta de l’Ebre,
de postres d’arròs a càrrec de
Molí de Rafelet, de vi a càrrec
de l’empresa Lo Flamenk i, fi-
nalment, i d’arròs ecològic
d’Eco Castells, va ser un èxit
atesa la massiva assistència a
l’estand que ocupava Deltebre,
on també es va difondre infor-
mació turística del municipi.
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, va destacar que Madrid
Fusion va ser una nova oportu-
nitat per projectar un Delta de
l’Ebre emergent posant en
valor el seu producte, la seva
cuina i el seu paisatge.  Per a
l’alcalde, la presència de Delte-
bre a les fires “ha d’esdevenir
un punt de trobada i de sinèr-

gia entre el sector públic i pri-
vat de manera que puguem ca-
minar conjuntament cap al
nostre objectiu d’enlairar Del-
tebre”.

Nova passarel·la a Riumar
I en l’àmbit turístic, Deltebre es
troba immersa en les obres per
a la substitució de la passarel·la
tranversal de la platja de Riu-
mar de més d’1 quilòmetre
d’extensió. Les obres estan sent
executades actualment pel Mi-
nisteri de Medi Ambient, amb
una dotació econòmica de més
de 500.000 euros, i la previsió es
que estigui a punt per la pro-
pera Setmana Santa. Soler ha
remarcat que l’aposta per di-
namitzar el nucli de Riumar no
es podria entendre sense dur a
terme la renovació de les pas-
sarel·les d’accés a la platja.
L’estiu passat es va inaugurar
la primera fase de substitució
de les passarel·les perpendicu-
lars conjuntament amb la his-
sada de la bandera blava. 

Presentació de la campanya de promoció dels Ports a la seu de la Generalitat. / Foto: S.A.Presentació de la campanya de promoció dels Ports a la seu de la Generalitat. / Foto: S.A.

L’estand de Deltebre a Madrid Fusión. // AJ. DELTEBRE.

Un moment de la signatura del conveni Córner a Gandesa. // FOTO: M. VELÁZQUEZ. 
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MEMÒRIA HISTÒRICA

L'Ajuntament de Tortosa ha in-
augurat aquest 25 de gener el
canvi de nom de la plaça Joa-
quín Bau, un càrrec públic del
franquisme, pel de plaça 1 d'Oc-
tubre. Una decisió presa sense
vots en contra al ple del passat
octubre, just l’endemà del refe-
rèndum. L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va remarcar que,
més enllà dels ferits i la repres-
sió policial, la plaça vol recordar
la unitat i “l'afirmació nacional”
que va suposar la celebració del
referèndum de l’1-O.
Els alcaldes de Sant Carles de la
Ràpita, Roquetes i Móra la
Nova, convidats a l'acte, van re-
cordar les càrregues policials
que van deixar un centenar de
ferits, i que van marcar la socie-
tat dels tres municipis. Per la
seua banda, Bel també va voler
tenir un record per Jordi Cuixart
i Jordi Sánchez, Carles Puigde-
mont, els exconsellers despla-
çats a Brussel·les, i tots aquells
que continuen a la presó, en
afirmar que el canvi de nom
també va dedicat a totes aque-
lles persones que van fer possi-
ble la celebració del
referèndum. 
Amb el canvi de nom de la
plaça, Tortosa també es desfà
d'una part del seu passat fran-
quista, tot retirant el nom de Jo-
aquín Bau, alcalde durant la
dictadura Primo de Rivera i cà-

rrec públic durant la Guerra
Civil espanyola i durant els da-
rrers anys del franquisme. 

Qui va ser Bau?
El ple de l'Ajuntament de Tor-
tosa va aprovar a l’abril del 2017
una moció de la CUP-AE, en
què es demanava el canvi de
nom de la plaça Joaquim Bau,
treure el monòlit que hi ha a la
mateixa plaça i també la retirada
de la Medalla d’Or de la ciutat
atorgada l’any 1959 i del títol de
Fill Predilecte concedit el 1966.

En aquell ple, la moció només
va tenir el vot en contra del re-
gidor del PP, Xavier Dalmau. El
cupaire Xavier Rodríguez va re-
cordar que Bau, qui va ser al-
calde de Tortosa entre 1925 i
1929, va ser diputat de l’Assem-
blea Nacional Consultiva durant
la dictadura de Miguel Primo de
Rivera; membre de la Junta Tèc-
nica de l’Estat durant la Guerra
Civil amb un càrrec equivalent
al de ministre, i durant el fran-
quisme va ocupar diversos cà-
rrecs. Segons Rodríguez, aquest

historial justificava el canvi de
nom de la plaça.
Nascut a Tortosa el 1897, Bau era
un industrial, advocat i polític
tradicionalista, que havia estat
alcalde durant la dictadura de
Primo de Rivera (1925-1930). Ja
durant la Segona República, va
ser elegit com a diputat del bloc
de dretes. Un cop a Madrid, Bau
va ser amic íntim de José Calvo
Sotelo. De fet, el seu assassinat
es considera l’espurna que va
precipitar l’Alzamiento Nacio-
nal per acabar amb el règim re-

publicà; el fet que va provocar
que el general Franco decidís
sumar-se a la rebel·lió militar.
Només dos dies després de l’as-
sassinat de Calvo Sotelo, Bau va
agafar un tren de Madrid a Lis-
boa. En realitat, només faltaven
tres dies per al cop d’estat que
feia mesos que s’estava gestant
per derrocar la Segona Repú-
blica. Un cop a la capital de Por-
tugal, Bau es va posar en
contacte amb el general San-
jurjo i amb els altres col·labora-
dors de l’anomenat Alzamiento
Nacional. Així, l’historiador Joa-
quín Monserrat Cavaller va ex-
plicar en un llibre sobre el
polític tortosí que el mateix Bau
i José María Gil Robles eren els
responsables d’enviar armes al
general Mola. De fet, van recap-
tar fons per comprar les armes,
i Bau va arribar a aportar una
part del seu capital privat i de
dipòsits en bancs estrangers
com a garantía de les compres
d’armament per als militars su-
blevats. A Portugal, Bau va pre-
senciar el famós accident
d’aviació on va morir Sanjurjo,
quan el general es traslladava a
Espanya per prendre el coman-
dament de l’Alzamiento que fi-
nalment va acabar dirigint
Franco. 

C.B. / G.M.
TORTOSA

De plaça Joaquín Bau a plaça 1-O 
L’alcalde de Tortosa convida els alcaldes de la Ràpita,

Roquetes i Móra la Nova a l’acte del canvi oficial de nom
Bel converteix el rebateig de la plaça en un acte 

d’agraïment als que van fer possible el referèndum

Un moment de l’acte de rebateig oficial de la plaça Joaquín Bau, ara plaça de l’1 d’Octubre. / Foto: CEDIDA.

El Comitè de Defensa de la Re-
pública (CDR) de Tortosa vol
reunir-se amb el govern munici-
pal per saber com pot continuar
realitzant les seues accions al ca-
rrer, sense repetir situacions
com la del passat 13 de gener.
Aquell dissabte al matí, dos
agents de la Policia Local van
identificar diverses persones
que estaven penjant llaços grocs
al pont de l’Estat, per reclamar la
llibertat dels “presos polítics”.
Durant una entrevista a Canal 21
Ebre, el portaveu del CDR de

Tortosa, Sergi Arnau, va dir que
tenen una trobada pendent amb
el govern del PDeCAT i Esque-
rra. De fet, en aquella acció hi
havia un membre de l’equip de
govern que no va ser identificar
pels agents. Diferents fonts han
confirmat que es tractava del
primer tinent d’alcalde, el repu-
blicà Josep Felip Monclús, tot i
que des del CDR han evitat as-
senyalar-lo públicament.
Arnau ha recordat que fins ara
aquest tipus d’accions s’havien
fet de manera coordinada amb
les entitats sobiranistes, i amb
una certa “tolerància” per part
de l’Ajuntament. De fet, a la fa-
çana del mateix consistori també

hi ha llaços grocs i una pancarta
demanant l’alliberament dels
polítics presos. El portaveu del
CDR va evitar fer una crítica ge-
neralitzada a la Policia Local,
però va valorar que els dos
agents es van extralimitar en les
seues funcions. 
El 13 de gener al migdia, el CDR
va denunciar la situació a través
de les xarxes socials. L’entitat
havia convocat una acció per de-
manar la llibertat dels “presos
polítics”. Fonts municipals van
explicar a l’Agència Catalana de
Notícies que aquella va ser una
actuació d'ofici d'una patrulla de
la Policia Local. L'Ajuntament va
dir que esbrinaria si s'havia de-

manat permís, com en altres
ocasions; si es disposava de la
corresponent autorització per
posar els llaços, i els motius pels
quals la Policia Local no en tenia
coneixement, segons aquestes
fonts. En qualsevol cas, es tracta
“d’un incident menor al qual no
se li dona major importància",
segons les mateixes fonts muni-
cipals.
Però en diverses piulades al seu
compte de Twitter, els membres
del CDR de Tortosa van titllar la
situació de “vergonyosa”. A més,
segons el CDR, el membre del
govern municipal que partici-
pava en l’acció reivindicativa no
va ser identificat per la Policia

Local. Segons la versió del CDR,
aquest càrrec local no va moure
ni un dit” davant l’actuació poli-
cial. Davant d’aquests fets, des
de l’organització van demanar
explicacions a l’alcalde, Ferran
Bel (PDeCAT), i a altres mem-
bres del govern de la capital del
Baix Ebre. Els agents van aixecar
acta per una possible infracció
de l’ordenança de civisme, que
regula els usos i activitats a la via
pública.   

Gustau Moreno
TORTOSA

Incident pels llaços grocs del CDR al pont de l’Estat

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El secretari general de la UGT a
les Terres de l’Ebre, Valentí
Marín, ha avançat les seues de-
mandes al nou govern de la Ge-
neralitat. En primer lloc, Marín
demana al nou executiu català
que calmi la situació política i
que comenci a resoldre qües-
tions de l’agenda social. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Marín va recordar que cal acabar
d’implementar la renda mínima
garantida, i que en la mateixa
línia hi ha altres assumptes pen-
dents que l’administració hauria

de consensuar amb els sindicats. 
En clau territorial, Marín va co-
mentar alguns dels temes que la
Generalitat hauria de desblo-
quejar durant la propera legisla-
tura, com ara la millora de la
mobilitat o bé la recuperació del
pla estratègic de les Terres de
l’Ebre. En aquest sentit, el diri-
gent sindical va recordar que no
estan d’acord amb la creació de
la Taula de Mobilitat, ja que com
a integrants de la plataforma
Trens Dignes reclamaven una
Autoritat Territorial de Mobilitat
(ATM). 
Quant al pla estratègic, Marín va
remarcar que el nou govern tin-
drà la tasca de traure’l del calaix,

de “traure-li la pols”, i de co-
mençar a aplicar-lo.
Finalment, Marín també es va
referir a la creació de la nova
xarxa Salut Ebre, que hauria de
gestionar els hospitals del terri-
tori. El dirigent de la UGT ha dit
que volen participar en la crea-
ció d’aquesta estructura, i que
defensen una governança pú-
blica. (Més informació sobre la
nova empresa Salut Ebre a la
plana 31 d’aquesta edició).  

Gustau Moreno
TORTOSA

Marín (UGT): ‘Cal traure la pols al pla estratègic’ 

Una cinquantena de veïns van
participar el 13 de gener, a les
Cases d’Alcanar, en un nou tall
de l’N-340 per demanar una
AP-7 gratuïta. Es tractava del
tall 177, el primer d’aquest 2018,
i de l’inici del tercer any conse-
cutiu de protestes. Des del mo-
viment veïnal ‘Prou, AP-7
gratuïta ja!’ van agrair el treball
dels veïns, però van demanar
més suport dels alcaldes i polí-
tics del territori. 
I és que el desviament, parcial-
ment bonificat, del trànsit pesat
per l’autopista, que segueix
sense data d’aplicació, no sa-
tisfà els activistes. Ni tampoc el
possible impost conegut com a
vinyeta, que consideren una
privatització encoberta de la via

pública. Des del moviment veï-
nal també van criticar les mesu-
res del Ministeri de Foment per
millorar la seguretat a l’N-340,
que entre d’altres inclou la
construcció de rotondes i la li-
mitació de velocitat a 80 quilò-
metres per hora. 
De fet, la Unitat de Carreteres
del Ministeri de Foment a Tarra-
gona va emetre un comunicat
destacant el descens del nom-
bre de víctimes mortals a les ca-
rreteres estatals de la província
de Tarragona durant aquest
2017, set en total. Una disminu-
ció considerable respecte als 11
del 2016 i als 27 del 2015. Però el
més destacat d'aquest comuni-
cat incidia en la reducció de la
mortalitat al tram ebrenc de
l'N-340, on s'ha passat de
quinze víctimes mortals l'any
2015, a quatre l'any 2016 i una
persona aquest passat 2017. 

Tercer any a la carretera N-340
Els veïns reprenen les mobilitzacions per reclamar la

gratuïtat total de l’AP-7, i rebutgen les bonificacions
Foment presumeix del descens de víctimes mortals

en els accidents al pas de la carretera per la província

LA LLUITA PER L’N-340 I L’AP-7

Un moment del tall 177 a la carretera N-340, a les Cases d’Alcanar. / Foto: ACN.

M.G. / G.M.
LES CASES D’ALCANAR

L’entrevista de Valentí Marín a Canal 21 Ebre. / Foto: E. BERTOLÍN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El Grup d’Acció Local Pesquer
Mar de l‘Ebre (GALP) va cele-
brar dimecres, 17 de gener, la
seua assemblea general a Del-
tebre. La cita va servir per pre-
sentar la memòria d’activitats
del segon semestre de 2017, l’a-
provació del pressupost i l’estat
de la convocatòria d’ajuts. En
aquest sentit, el gerent de l’en-
titat, Joan Alginet, va destacar
la bona resposta per part de
promotors i empreses, tot i el
retard de sis mesos en la con-
vocatòria dels ajuts, sobretot

després de l’aplicació de l’arti-
cle 155. 
Eusebio Rosales, president del
GALP Mar de l’Ebre també va
fer un balanç positiu. La crea-
ció de llocs de treball del sector
o l’augment del valor afegit
dels productes de pesca són al-
guns dels objectius d’aquests
ajuts.
El GALP té per objectiu impul-
sar projectes per al sector pes-
quer i aqüícola i gestiona els
ajuts del Fons Europeu Marí-
tim i de la Pesca. Fins al 2023,
l’entitat podrà gestionar ajuts
per valor de 3,6 milions d’eu-
ros, el 85% dels quals han d’a-
rribar de la Unió Europea. 

Sílvia Alarcón
DELTEBRE

Bona resposta del sector pesquer als ajuts

L’Ajuntament de la Torre de
l’Espanyol ha decidit abando-
nar l’Associació de Municipis
en Àrees de Centrals Nuclears
(AMAC), com ja han fet altres
poblacions ebrenques com Gar-
cia, Flix, Riba-roja d’Ebre, la Fa-
tarella o Corbera d’Ebre. De fet,
de la zona nuclear d’Ascó
només pertanyen a l’AMAC els
ajuntaments d’Ascó, Vinebre, la
Palma d’Ebre, Móra d’Ebre i
Móra la Nova, així com dos mu-
nicipis del Priorat: el Molar i la
Figuera. Durant una entrevista
a Canal 21 Ebre, l’alcalde de la
Torre, el republicà Joan Juncà,
ha explicat els motius que els
han portat a prendre la decisió.
Juncà ha detallat que, més enllà
de la inoperància d’una entitat

que costava a l’Ajuntament
15.000 euros anuals, i on hi
havia alcaldes que es negaven a
renunciar a certes dietes, la si-
tuació política actual també ha
afectat l’AMAC. 

Amb tot, l’alcalde de la Torre de
l’Espanyol ha assenyalat que
estan treballant per impulsar

una associació catalana de mu-
nicipis nuclears. L’objectiu de la
nova entitat serà preparar el te-
rritori per al proper tancament
de les centrals. Per tant, també
per a la gestió correcta del nou
impost nuclear que volia im-
plantar la Generalitat, i que par-
cialment hauria de revertir
sobre el territori. 
En la mateixa entrevista a Canal
21 Ebre, Juncà ha explicat que
serà compatible pertànyer a l’A-
MAC i a la nova entitat catalana
de municipis nuclears. L’altre
municipi riberenc que encara
forma part de l’AMAC és Ti-
vissa, però a través de la zona
nuclear de Vandellòs. 

Preparen una AMAC catalana
La Torre de l’Espanyol és l’últim municipi riberenc

que deixa l’Associació en Àrees de Centrals Nuclears
L’alcalde Joan Juncà assegura que treballen per crear

una entitat de municipis catalans en zones nuclears

ECONOMIA

Una vista de la Torre de l’Espanyol, amb la nuclear al fons. / Foto: M.V.

Gustau Moreno
LA TORRE DE L’ESPANYOL

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Municipis riberencs que
no han deixat l’AMAC

Ascó, Vinebre, la Palma,
Móra d’Ebre i Móra la
Nova pertanyen a la
zona d’Ascó; Tivissa, a
l’àrea de Vandellòs

Un moment de l’assemblea general del GALP Mar de l’Ebre, a Deltebre. / Foto: CEDIDA.
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O
O P I N I Ó

FAURA, ERC I EL MONUMENT FRANQUISTA
L’ADVOCAT TORTOSÍ Javier Faura,
actual degà del Col·legi d’Adovcats i Ad-
vocades de Tortosa, ha fet un pas enda-
vant i vol impulsar la plataforma Tortosa
Sí, amb l’objectiu de presentar-se a les
eleccions municipals del 2019. Segons
Ràdio Ebre, emissora en què Faura hi
col·labora sovint com a tertulià, Tortosa
Sí es presentaria a les eleccions munici-
pals en coalició amb ERC. Però precisa-

ment, en una tertúlia emesa el 22 de
gener del 2016, Faura es va manifestar
a favor de mantenir el monument fran-
quista de la Batalla de l’Ebre. Va dir que
traure’l seria una despesa “innecessària”
i que el monument no conté “símbols
estandaritzats” del feixisme, sinó que el
seu contingut és “històric”. Una posició,
per tant, controvertida des del punt de
vista d’ERC, que sempre ha defensat la

necessitat democràtica de retirar i mu-
seïtzar el polèmic monument fran-
quista. Faura és germà del que va ser
president de la Cambra de Comerç, Va-
lentí Faura, i del també advocat Antonio
Faura, diputat per la UCD i després regi-
dor de l’Ajuntament. Primer, dins del
grup independent Unitat Tortosina -on
va coincidir amb el republicà Josep Felip
Monclús-; i després, al PP.  G.M.

El 155 contra els resultats del 21D

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC
I MÚSIC

DEIA Inés Arrimadas allò
d’”Ara sí que votarem”, refe-
rint-se a les eleccions del 21D.
Els de Ciutadans i el PP ja do-
naven per fet que escombrarien
l’independentisme i conforma-
rien una majoria no indepen-
dentista al Parlament. Per a ells
eren unes eleccions amb garan-
ties, contraposades al referèn-
dum de l’1-O. El resultat ja el
sabem. Majoria parlamentària
independentista, augment de
participació i augment de vots
independentistes. I com que no
han volgut fer un referèndum
de blanc o negre, aquest és el
seu referèndum, un on es
compten els escons. Escons que
resulten d’aplicar la llei electo-
ral espanyola. A Ciutadans no
els agrada el repartiment d’es-
cons, i una suposada llei electo-
ral catalana que no existeix.
Perquè les regles del joc no els
proporcionen els resultats des-
itjats. Tampoc no els preocupa
la ponderació de vot entre les
zones més i menys poblades.
Els seus vots potencials són a
l’Àrea Metropolitana.

TENIM un Parlament constituït

i un candidat a President pro-
posat, Carles Puigdemont. El
missatge fins ara era que no es
podia permetre una invesidura
telemàtica, que no ho permetia
el reglament. O que no es podia
governar des de Brussel·les, en
un país on el president del go-
vern, d’un partit imputat i amb
la corrupció a flor de pell, quan
vol fa rodes de premsa a través
d’una pantalla de televisió, i
gairebé sempre delega en la vi-
cepresidenta perquè doni la
cara de les decisions del go-
vern.

FINS ARA el problema era si
Carles Puigdemont entrava a
Catalunya o no per ser investit
President. I el govern espanyol
s’ha posat a treballar dur per
impedir que pugui arribar a la
Ciutadella, icona de la repres-
sió borbònica del 1714. Controls
fronterers, control dels accesos
al Parlament… El ministre
Zoido ja avisava que ni dins del
maleter d’un cotxe no hi podria
entrar. Es veu que, malgrat ser
diputat i tenir immunitat, pre-
tenen detenir-lo igualment. Si
després això no es podia fer,

doncs corregiran l’error i no
donaran explicacions a ningú.
Així van les coses. Si no, que ho
preguntin als avis de Reus que
no van poder manifestar-se du-
rant la campanya electoral i
després la Junta Electoral Cen-
tral els va donar la raó. Ningú
no ha respost per l’atac a la lli-
bertat d’expressió que van
patir.

SI PUIGDEMONT serà detin-
gut o no en cas que entri a Ca-
talunya gairebé tothom
s’imagina com pot anar. Ara bé,
ens pot despistar que el jutge
Llarena, del TS, no el volgués
detenir a Dinamarca, negant-se
a activar l’ordre europea de de-
tenció. Es veu que un jutge
també ha de tenir en compte
que Puigdemont pugui aprofi-
tar una ordre de detenció per
aconseguir un objectiu polític:
tenir un motiu per demanar la
delegació del vot al Parlament.
No ho sé, suposo que si ho fa és
perquè pot fer-ho.

TAMBÉ és cert que alguns pot-
ser tenen coll avall que el Pre-
sident pot tornar a ser investit

President, d’una manera o
altra, com Girauta, de Ciudada-
nos, qui avisa que s’aplicarà el
155 tants cops com calgui, fins
que tinguem el govern que ens
mereixem, que és com dir fins
que els catalans sapiguem
votar com cal. O com el propi
govern espanyol, i potser per
això la vicepresidenta del go-
vern anunciava un cop el Presi-
dent del Parlament es va
entrevistar amb Carles Puigde-
mont a Brussel·les, que impug-
narien al TC la proposta del
mateix per presidir la Genera-
litat. El motiu, la seva situació
amb la justícia. No ha estat
aquest un motiu per invalidar-
lo com candidat, ni per ser ele-
git diputat, però sí que
l’invalida per ser elegit Presi-
dent. Vaiga.

I MENTRE es tanca la frontera
per al President, mentre s’im-
pugna la seva candidatura, a
Espanya no es parla de la Gür-
tel i la confessió de qui va ser
mà dreta de Francisco Camps,
deixant amb el cul a l’aire
Camps, Rajoy i tot el PP. Però,
parlem de Catalunya, no? 

Tots contra Catalunya
ELS PRESIDENTS de les auto-
nomies en els seus discursos
de Cap d’Any s’han referit a
Catalunya. Tota la premsa es-
panyola i sobretot la televisió
madrilenya saben com arreglar
Catalunya però només des de
la seva visió personal i parti-
dista. Dic això perquè no és el
mateix entendre el problema
des de Catalunya que referir-
se a nosaltres però vist des del
seu punt de vista espanyol. Al-
guna cosa existirà interessada
pels president autonòmics
quan “la insolidaritat cata-
lana” es respira arreu d’Es-
panya. Tots tenen solucions.
Tots saben com arreglar-ho. I
tots parlen de la unitat nacio-
nal. I qui més es manifesta en
aquest sentit és aquell que sap
que si Catalunya marxa d’Es-
panya perillaran les pensions,
el seu finançament, la seva sa-

nitat i les seves escoles. 

LES RAONS econòmiques
marquen el pas d’aquest dis-
cursos. Tots son conscients que
Catalunya produeix més, s’es-
pavila més i paga segons la
creació de riquesa que genera.
I tots necessiten o entenen que
si Catalunya s’independitzava,
ells perdien part de la quota
que perceben. I mentre tots
aplaudeixen quan des de l’Es-
tat, s’impulsa el canvi de seus
d’empreses catalanes a altres
indrets d’Espanya, quan De
Guindos diu que els costos del
procés són de 1.000 milions i
que la nostra economia s’en-
darrereix respecte a la mitjana
espanyola, el turisme baixa i la
creació de llocs de treball s’es-
tanca. Rajoy manifesta que
s’ha de fer política i unir ponts
i Montoro, amb l’excusa de no

aprovar els pressupostos de
l’Estat, redueix l’aportació a les
autonomies, castigant princi-
palment la catalana, amb 780
milions menys que l’any ante-
rior. 

DE GUINDOS manipula els
números. Ell sap que no són
realment 1.000 milions quan
aplica els quatre trimestres i
no només el quart. Enganyen
quan parlen de creixements de
llocs de treball i de turisme
quan aquí estem per sobre de
la mitja espanyola. Rajoy diu
que és l’hora de fer política
quan després de les eleccions
convocades per ell, de forma
impensable per Espanya, les
han tornat a guanyar els inde-
pendentistes. Mai han acceptat
dialogar amb Mas o Puigde-
mont i, en canvi, sempre s’han
servit de jutges i fiscals i han

judicialitzat la política cata-
lana. I Montoro per escarmen-
tar, rebaixa les aportacions
quan la revisió del finança-
ment autonòmic s’havia de
produir dos anys abans i ara
s’han prorrogat pressupostos.
Tot plegat, cinisme i més ci-
nisme és el que impera a Es-
panya respecte a Catalunya. 

TAMBÉ els dirigents polítics
catalans s’han equivocat en al-
gunes accions on mai s’hauria
hagut d’arribar, si s’hagués
enraonat. Quan es troben amb
un Estat que mai no accepta
dialogar des de la derogació
de l’Estatut del 2005, i sempre
respon judicialment, resulta
evident que equivocar-se és
fàcil. Els pessimistes afirmen
que pel 2018 tot continuarà
igual. I la prova la donen De
Guindos, Rajoy i Montoro. Ca-

dascú per la seva banda confo-
nent i manipulant l’opinió de
Catalunya i d’Espanya, jugant
al seu favor, convocant unes
eleccions amb tots els núme-
ros per guanyar-les. Mentre
s’aplica el 155, els comunicats
al nou govern nomenat per
Rajoy s’han d’escriure en cas-
tellà, s’anul·len les aportacions
que des de Madrid es creuen
convenients, sobretot les cul-
turals, s’empresonen els diri-
gents, la premsa tota juga per
ells, les aportacions dineràries
aflueixen a dojo d’empreses
“amigues” ajudant a la cam-
panya pels seus, i la majoria
absoluta els reafirma que ”Ca-
talunya s’ha tornat a equivocar
votant independentisme”. No
admetre els errors propis i
pretendre humiliar els contra-
ris no és el bon camí per l’op-
timisme. 

ANTON MONNER. HISTORIADOR I CRONISTA DE GANDESA
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Una investidura ajornada que
causa més incertesa política

Primers passos per a
una AMAC catalana

Obres sí, però sense 
renunciar al nou hospital

EDITORIALS

a decisió del nou pre-
sident del Parlament,
el republicà Roger To-
rrent, d’ajornar el ple

d’investidura de Carles Puig-
demont, ha acabat d’esberlar
la unitat dels partits indepen-
dentistes sobre l’estratègia a
seguir per recuperar les
institucions catalanes. 
Una unitat que s’havia
refet després del 21-D,
però que semblava
trontollar, per exemple,
cada vegada que el ma-
teix Puigdemont i Oriol
Junqueras, un des de
Brussel·les i l’altre des
de la presó d’Estre-
mera, intercanviaven
retrets sobre presidents
presidiaris i presidents a dis-
tància.

EL 30 DE GENER comen-
çava amb un suposat acord de
Junts per Catalunya, ERC i la
CUP per investir Puigdemont
encara que fos per via telemà-
tica. Però poc després de les 10
del matí, per sorpresa, el subs-
titut de Carme Forcadell
anunciava que ajornava el ple
d’investidura, i tant Junts per
Catalunya com la CUP van có-
rrer a criticar la decisió del re-
publicà. Els postconvergents
asseguraven, molestos, que

Torrent no els havia informat
prèviament de la decisió d’a-
jornar el ple. I, per la seua
banda, els cupaires van arri-
bar a ocupar els seus escons a
l’hora que havia de començar
la sessió. A més, també van
acusar el president del Parla-

ment d’haver obeït el Tribunal
Constitucional (TC), tot igno-
rant la voluntat popular.

A LES PORTES del Parla-
ment, la concentració de l’As-
semblea Nacional Catalana
(ANC) va desembocar en una
protesta, més o menys espon-
tània, de centenars de perso-
nes que van decidir que no
marxarien del Parc de la Ciu-
tadella fins que Puigdemont
fos investit. Els Mossos d’Es-
quadra van arribar a carregar
contra els manifestants, i els
serveis mèdics van haver d’a-

tendre una dotzena de perso-
nes ferides. Ja al vespre, Puig-
demont trencava el seu silenci
afirmant que ell era l’únic
candidat possible i fent una
crida a recuperar la unitat. O
Puigdemont o res.

TENIA part de raó,
quan va dir a ERC
que no és realista-
complir l’article 155.
Però això no vol dir
necessàriament que
siga més realista des-
obeir la legalitat es-
panyola si el que es
vol és recuperar les
institucions i l’auto-
govern. Ens trobem
en una situació es-

tranya, fins al punt que ERC fa
ara el discurs que tradicional-
ment faria Convergència, i en
què el PDeCAT opta per un to
més abrandat, propi dels re-
publicans més convençuts. El
rapitenc Lluís Salvadó dema-
nava en una entrevista a
Canal 21 Ebre “més cap que
passió, més cap que cor” en
aquesta nova etapa del procés
soberanista. Però ha quedat
clar que els partidaris de
Puigdemont aposten ara per
l’èpica que va faltar el 27 d’oc-
tubre. La incertesa  continua
planant sobre Catalunya.

TOT I L’APLICACIÓ de l’ar-
ticle 155, i ja fora de la cam-
panya electoral pel 21-D, la
Generalitat ha pogut anunciar
la licitació del projecte per
construir el nou aparcament
de l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta, així com la futura
ampliació del centre. A priori,
això sembla una garantia que

el projecte tira endavant, amb
una inversió inicial que podria
assolir els 10 milions d’euros.
La majoria de les valoracions
que s’han fet des del territori
han estat positives, però con-
tinuem defensant que les Te-
rres de l’Ebre no haurien de
renunciar, per a sempre, a la
construcció del nou hospital.

Eva Amposta
ALCALDESSA DEL 

PINELL DE BRAI

EL MUR

Ens trobem en una 
situació estranya, amb
ERC fent el discurs que

hagués fet CDC

SERÀ NOTÍCIA

L

La fins ara regidora de
Cultura del Pinell de
Brai s’ha convertit en
la primera alcaldessa

del poble, i l’única que hi ha ac-
tualment a la Terra Alta. Relleva
Marc Martínez, que ha deixat el
càrrec per motius laborals.

Joaquim
Llopis
REGIDOR NO 

ADSCRIT DE 

ROQUETES

El fins ara president del
PP del Baix Ebre ha de-
cidit deixar el partit i

passar al grup de no adscrits,
com a regidor a l’Ajuntament de
Roquetes. Llopis ho fa per cohe-
rència personal, i en desacord
amb la direcció del partit a l’Ebre.

Soraya Sáenz
de Santamaría
VICEPRESIDENT DEL

GOVERN DE L’ESTAT

Gairebé tothom qües-
tiona la gestió que la vice-
presidenta està fent sobre

la crisi de Catalunya. El govern del
PP ha volgut impugnar la investi-
dura de Carles Puigdemont tot i
tenir el dictamen contrari del Consell
d’Estat, i sense l’aval complet del TC.

Marc 
Balaguer
PASTISSER

Acaba de proclamar-se
subcampió del món de
Gelateria. Amb Bala-

guer, l’equip espanyol de gelate-
ria va quedar en segona posició
per darrere de França amb un
plat salat amb gelat, una escul-
tura de gel i una figura de sucre.

Àlex 
Farnós
DIRECTOR 

GERENT DEL

MUSEU TERRES

DE L’EBRE

El Consorci del Museu
Terres de l’Ebre pre-
para tres exposicions

pròpies per al 2018. Una sobre
els 80 anys del final de la Batalla
de l’Ebre; una altra sobre la brui-
xeria al territori, i una tercera
sobre la cuina i el paisatge.

L’AJUNTAMENT de la Torre
de l’Espanyol és l’últim que
ha decidit abandonar l’Asso-
ciació de Municipis en Àrees
de Centrals Nuclears
(AMAC), una entitat que és
de caràcter estatal. Abans ja
ho han fet altres poblacions
ebrenques com Garcia, Flix,
Riba-roja d’Ebre, la Fatarella
o Corbera d’Ebre. De fet, de la
zona nuclear d’Ascó només
pertanyen a l’AMAC els ajun-
taments d’Ascó, Vinebre, la
Palma d’Ebre, Móra d’Ebre i
Móra la Nova, així com dos
municipis del Priorat: el
Molar i la Figuera. D’altra
banda, Tivissa també pertany
a l’AMAC, però ho és a través

de la zona nuclear de Vande-
llòs. Ara la Torre de l’Espanyol
ha dit que ja n’hi ha prou.

L’ALCALDE, Joan Juncà ha
detallat que, més enllà de la
inoperància d’una entitat que
costava a l’Ajuntament 15.000
euros anuals, i on hi havia al-
caldes que es negaven a re-
nunciar a certes dietes, la
situació política actual també
havia afectat l’AMAC. I és que
tots els canvis de funcioament
que es proposaven des dels
municipis catalans, es tomba-
ven automàticament gràcies a
la majoria absoluta que tenien
els alcaldes dels pobles nucle-
ars de la resta de l’Estat. 

DEL 2 AL 18 de febrer,
Eufònic Urbà s’instal·la de
nou a Arts Santa Mònica de
Barcelona. Ho fa amb una
selecció d'algunes de les mi-
llors actuacions audiovisuals
i propostes experimentals
que van passar per l'edició

originària d'Eufònic, el festi-
val d’arts sonores i visuals
que se celebra a finals de
l’estiu a Terres de l’Ebre. A
més, s’estrenaran dues ins-
tal·lacions molt ebrenques,
una sobre l’arròs i l’altra
sobre el projecte Castor.
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OPINIÓ

ELS SOCIALISTES volem una
Amposta veritablement capda-
vantera a les Terres de l’Ebre, i al
conjunt del sud de Catalunya.
Una Amposta líder en la incor-
poració de la sostenibilitat com
un dels eixos principals del nos-
tre model de creixement econò-
mic.

I HO VOLEM amb fets i no
només amb paraules buides de
contingut, per això defensem i
proposem un model energètic
sostenible per a la nostra ciutat.
En efecte, l’eficiència energètica
és un repte que tenim, que cal
convertir en riquesa i ocupació
de qualitat. Com? Apostant des
de l’Ajuntament per una política
energètica segura i estratègica,
suficient, neta, més justa i equi-
tativa. I -molt important!- sense
pobresa energètica. Que cap llar
ampostina es quedi sense els
serveis i subministraments ener-
gètics bàsics per poder viure
amb dignitat, tal i com ens me-
reixen. Hem de garantir que la
gent gran tingui dret a l’energia
elèctrica com un  bé bàsic i es-
sencial, més ara i a llarg termini
on és manifest i clar la pèrdua de
poder adquisitiu dels nostres
pensionistes.

CONSEQÜENTS amb aquesta
convicció hem proposat a l’Ajun-
tament que estudiï la viabilitat
tècnica i jurídica per poder crear

una comercialitzadora pública
d’energia elèctrica renovable.
Sabem que és un projecte ambi-
ciós però els ciutadans d’Am-
posta, els ampostins i
ampostines, som ambiciosos i
valents. Volem que l’electricitat
esdevingui un bé bàsic amb un
proveïment garantit. Un bé que
estigui en mans de la ciutadania,
que asseguri uns mínims vitals i
que al mateix temps eviti el mal-
baratament energètic. Que iniciï
aquest canvi de model cap al sis-
tema net i autònom que deia al
principi.

AIXÍ, l’objectiu d’aquesta comer-
cialitzadora seria assolir la sobi-
rania elèctrica real en benefici de
la gent d’Amposta. Els socialistes
estem convençuts que això ens
permetria consolidar una funció
social i lluitar amb major eficàcia
contra la pobresa energètica i, al
mateix temps, comercialitzar els
excedents de consum a les llars
ampostines. 

A MÉS, aquest model no con-
templa només generació i venda
d'energia, sinó models de servei
a la ciutadania, d'edificacions
amb consums energètics gairebé
nuls i amb zero emissions que
respectin l'entorn, per això els
socialistes d’Amposta volem que
es creï un punt d’assessorament
energètic que ofereixi serveis
energètics integrals: assessora-

ment a la ciutadania, acompan-
yament de projectes d’eficiència
energètica i de generació d’ener-
gia, manteniment i gestió de les
instal·lacions de generació, pro-
moció de la rehabilitació energè-
tica i foment de la cultura
energètica entre els ciutadans
d’Amposta.

CONSIDEREM de vital impor-
tància actuar sobre equipaments
municipals per tal d’aconseguir
un estalvi d’energia i d’emis-
sions. Al mateix temps, les actua-
cions en edificis municipals són
una eina clau per a la promoció
de mesures d’estalvi i d’eficièn-
cia energètica. Que l’adhesió al
‘Pacte d’alcaldes i alcaldesses per
treballar en la lluita contra el
canvi climàtic’ tingui sentit i que
estigui ple de contingut per als
propers anys, pensant en l’ho-
ritzó 2030.

PER AIXÒ creiem necessari ge-
nerar un Districte 100% renova-
ble i amb zero emissions. Que
podria situar-se a l’entorn de tots
els equipaments concentrats a la
zona dels Xiribecs, instal·lant a
les cobertes dels edificis munici-
pals sistemes de generació elèc-
trica solar fotovoltàica i pèrgoles
generadores d’energia al parc
dels Xiribecs. Aquest districte
podria comptar amb finança-
ment Europeu a traves dels  Fons
FEDER.

EL NOSTRE plantejament no
té sols un enfocament exclusiu
d’autoconsum, és un planteja-
ment que hauria de  contem-
plar que aquest districte pugui
servir com a guia per a les es-
tratègies ampliables gradual-
ment al conjunt de la ciutat des
de l'experiència pròpia, expe-
riència contrastada, solvent i
coherent. 

PER DESGRÀCIA hi ha molta
feina a fer ja que els anys del PP
al Govern central i de CDC i
ERC a la Generalitat han supo-
sat un pas enrere en matèria de
sostenibilitat i de canvi de para-
digma energètic. També ens han
fet més dependents de les grans
corporacions elèctriques i dels
combustibles fòssils i nuclears.
No ens hem preparat per al
futur tecnològicament, amb
visió de país i amb capacitat
d’encarar el futur. El Govern no
ha fet la feina i nosaltres creiem
que ara, des de l’Ajuntament i
amb l’esperit emprenedor ca-
racterístic dels ampostins, hem
d’obrir camí, sempre d’acord
amb les nostres possibilitats i
disponibilitats pressupostàries.  

EL NOSTRE objectiu és clar,
proposar el que és bo per Am-
posta. Suposo que tots estarem
d’acord en allò tan bàsic com és
el dret a l’energia, oi senyor
Adam Tomàs? 

El futur d’Amposta: l’energia

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL PSC
D’AMPOSTA

Tortosa bruta: 3 anys de retard 
ELS CARRERS i places de la ciu-
tat estan bruts com mai; les pape-
reres es troben mal distribuïdes i
en mal estat; els contenidors,
plens i trencats. Brutícia per tot
arreu, donant una imatge de ciu-
tat deixada des de fa més de  3
anys. 3 anys que portem amb el
contracte de neteja prorrogat atès
que el 2015 va finalitzar amb
l’empresa concessionària que
portava un dècada al capdavant
del servei.

AIXÍ LES COSES,és evident, que
després d’anys de funcionament
i exhaurit el contracte, es neces-
sita urgentment la renovació del
servei de neteja amb material
nou, contenidors nous i amb una
gestió  que pensi en les necessi-
tats de la Tortosa actual i no amb
les de fa 15 anys. 

EN AQUEST SENTIT, des de
Movem Tortosa vam proposar la
realització d’un estudi econòmic i
jurídic per avaluar la possibilitat
de remunicipalitzar el servei de

neteja, tornar-lo a fer públic
100x100, tenint en compte que
molts ajuntaments del nostre
país, després d’haver externalitzat
el servei com Tortosa, un cop aca-
bat el contracte, han tornat a la
gestió pública directa per evitar
més despesa de cara l’empresa
privada, normalment grans com-
panyies, atès que aquestes pres-
ten el seu servei a canvi de
pagaments com és lògic. Paga-
ments que aquests ajuntaments
s’estalviaran i que podran utilit-
zar per tantes altres necessitats
que hi ha en les seues respectives
poblacions.

A TORTOSA,però, l’equip de go-
vern de PDCAT-CIU-ERC es va
negar a realitzar aquest estudi,
al·ludint que en breu es licitaria el
nou servei de neteja a través
d’una nova externalització a una
empresa privada. Així, amb
aquesta excusa, van negar-se a
poder realitzar l’estudi previ que
demanàvem per analitzar la via-
bilitat econòmica. Fins aquí diria

que gairebé és normal, atès que la
majoria de propostes de l’oposi-
ció, i en especial de Movem Tor-
tosa, són rebutjades
sistemàticament. Però el quid de
la qüestió no és aquest, sinó el fla-
grant i escandalós retard que es
porta en la nova adjudicació del
servei. 

CAL TENIR EN COMPTE, com
deia en un principi, que el con-
tracte actual està caducat des de
2015. En nombroses ocasions
hem fet propostes, reclamacions i
denúncies per solucionar aquesta
situació, i les promeses de dates
per solucionar-ho per part del go-
vern de PDCAT-CIU-ERC han
estat moltes: a principis 2016, fi-
nals 2016, abans de l’estiu 2017, fi-
nals de 2017... i ens plantem al
2018 i el govern municipal, des-
prés de llargues i més llargues,
ens diu que no hi ha nova data.
Crec, sincerament, que ens tor-
nem a trobar en un altre exemple
de pèssima gestió i planificació
per part del govern del senyor Bel

i Monclús. Tothom sabia que el
contracte acabava el 2015 i que a
gener del 2018 encara no estigui
enllestit el nou, més enllà que
tampoc vulguin avaluar la possi-
bilitat de remunicipalitzar el ser-
vei,  demostra, al nostre parer,
l’estancament i la manca de pla-
nificació de l’actual govern, que es
brandava d’aquell famós “Fem-
ho Bé”  i que amb el pas dels anys
s’ha vist, que fiasco rere fiasco, la
bona gestió ha brillat per la seua
absència.

AIXÍ LES COSES,des de Movem
Tortosa, com a primer grup de l’o-
posició, insistirem en que es des-
bloquegi aquesta situació perquè
ni els tortosins ni tortosines ens
mereixem tenir aquest servei tant
pèssim ni el comerç i el turisme
en surten beneficiats. Tenir una
ciutat neta, més enllà del civisme
que hem de defensar i exigir a to-
thom, és una obligació de qualse-
vol Ajuntament, i per això, cal
tenir un servei digne, actual i mo-
dern, que ara per ara, no tenim.  

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA
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OPINIÓ 

FA UNS DIES ens vam assa-
bentar, per un mitjà de comuni-
cació, que les obres de reforma
del pont de l’Estat han suposat
un sobre cost del 43% sobre el
preu inicial. Un sobrecost que
el propi alcalde Ferran Bel ha
corroborat, i que ha evidenciat
que aquest ha estat, tal i com
hem denunciat des del PSC des
de l’inici de les obres, un pro-
jecte semifaraònic per tapar la
mala gestió del projecte de les
piscines i la inacció del govern
a nivell econòmic, polític i de
projecte de ciutat del govern de
CiU i els seus socis i còmplices,
els Republicans.

L’ALCALDE ha sortit al pas
d’aquest sobrecost dient que
aquest excés es deu a modifica-
cions del projecte que es van
fer quan tocava i amb consig-
nació pressupostària; però no-
saltres, tot i que estem a
l’espera de rebre la documen-
tació de l’expedient ens pre-
guntem: És cert o no és cert
que ha sigut una obra mal pla-
nificada, que ha doblat el seu
termini d’execució de 9 mesos
a 1 any i mig i que ha costat un
43% més del previst? És cert o
no és cert que la normativa
preveu que quan una obra su-
pera el 20% del pressupost
d’adjudicació cal fer un pro-
jecte modificat i tornar-se a li-
citar i que no s’ha fet?

ÉS CERT o no és cert que el
projecte tenia mancances d’en-
trada i que, després d’aturar
l’obra es va fer un modificat
que va superar el 20% del preu

que incloïa temes fonamentals
com ara l’estudi arqueològic,
les xarxes de protecció de la
pintura al riu, elements de for-
migó o la modificació de l’esta-
ció transformadora? És cert o
no és cert que l’empresa adju-
dicatària no era solvent, que va
abandonar l’obra i que aquesta
es va aturar durant moltes set-
manes? És cert o no és cert que
l’obra encara està inacabada, ja
que falten els bancs que hi ha
al projecte inicial?

ÉS CERT o no és cert que
aquestes obres han ocasionat
molèsties a veïns i visitants,
com ara despeses addicionals
en benzina i que el comerç se
n’ha ressentit i, per tant, ha per-
judicat econòmicament al crei-
xement de la ciutat?

ÉS CERT o no és cert que hi ha
mancances de seguretat en els
accessos i incorporacions pel
que fa als tres tipus d’usuaris:
vehicles rodats, bicicletes i via-
nants i que per això s’han hagut
de posar mesures de protecció
addicionals? És cert o no és cert
que no ha millorat la mobilitat
a la ciutat? És cert o no és cert
que pel que fa a la circulació de
vehicles i bicicletes tampoc ha
millorat la situació d’abans, tal
com ho demostra el fet que hi
ha bicicletes que circulen per la
calçada i no pel nou carril bici?
És cert o no és  cert que hi han
hagut caigudes importants per
la deficient execució de l’obra
pel que fa al pas de vianants?

ÉS CERT o no és cert que no

s’ha tingut el respecte degut a
un element patrimonial obra
de l’enginyer Torroja i el primer
de l’Estat fet amb soldadura
elèctrica, ara tapada; i que
s’han suprimit les escales de
pedra d’Ascó de l’arquitecte
Bartlett, exemple del raciona-
lisme més autèntic de la nostra
ciutat per substituir-les per
unes de caragol que no aporten
res? És cert o no és  cert que
l’Ajuntament no té una regido-
ria de patrimoni que vetlli per
intervencions com aquesta?

ÉS CERT o no és cert que el
pont no compleix amb les con-
dicions mínimes d’accessibili-
tat que marquen les
normatives tal com vam de-
mostrar sobradament? Les
rampes tenen pendents de més
del 8% i trams superiors als 20
metres. I a les escales de cara-
gol de Ferreries els falta un
passamà interior per complir la
normativa.

ÉS CERT o no és cert que el
Col·legi d’Arquitectes va de-
manar que es fes un concurs
obert i no restringit per tal de
que poguessin participar els
arquitectes ebrencs i el govern
no ho va voler, i enteníem que
d’aquesta manera un element
patrimonial com aquest seria
tractat com es mereix? És cert o
no és cert que el projecte tam-
poc no estava visat pel Col·legi
d’Arquitectes, el que hagués
garantit el compliment de les
normatives, i que l’alcalde va
faltar a la veritat quan va dir
que sí que estava visat?

ÉS CERT o no és cert que el go-
vern municipal no ha escoltat
cap de les propostes de l’oposi-
ció per solucionar el problema
i ocasionar les mínimes molès-
ties per als usuaris com ara
canvi de sentit de la circulació,
doble sentit de circulació o tre-
ballar per les nits per accelerar
l’obra?

ÉS CERT o no és cert que
aquesta era una obra inneces-
sària en la seva magnitud?
Sempre ho hem dit, millorar el
pas de vianants i la seguretat sí,
però la ciutat té altres prioritats
en què invertir aquests diners
que la Diputació va finançar i
que ara hem vist que s’han in-
crementat notablement i hau-
rem de pagar entre tots.

ÉS CERT o no és  cert que això
és moneda de canvi per a que
els Republicans de Tortosa, els
còmplices de Bel, donessin su-
port al govern municipal de
CiU?

AQUESTES preguntes retòri-
ques donen una idea del pès-
sim resultat d’aquesta
intervenció al pont, que sem-
pre hem considerat innecessà-
ria en la seva magnitud, i que
ha evidenciat una mala gestió
d’aquesta obra. I, de qui és la
responsabilitat? Del govern
municipal, els convergents i
els republicans, que han dei-
xat a Tortosa i als tortosins i
tortosines sense el referent
que era el Pont de l’Estat de
Tortosa. Algú assumirà res-
ponsabilitats? 

És cert o no és cert?

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA

Polítics de foto. I els carrers?
EL PLE municipal de Deltebre
del dia 16/01/2018 ens va deixar
una "escena", si més no, per
analitzar. 

ESTÀVEM a precs i preguntes
quan la CUP vam demanar que
es tornés a penjar la pancarta
de "Llibertat presos polítics" i
l'Estelada a la façana de l'Ajun-
tament, donat que ara estaven
penjades a l'edifici de Serveis
Municipals. En aquest moment
ja vam poder plasmar com
anava el tema de "decoració" a
l'Ajuntament. Un Ajuntament,
recordem, governat pel PDe-
CAt i on l'Alcalde forma part
del Secretariat del mateix par-
tit. Davant d’aquesta petició,
l'alcalde Lluis Soler va expres-
sar que estaven ubicades en
aquest edifici perquè abans o

després de Fires (finals de
Maig) volen rehabilitar la fa-
çana de l'Ajuntament. Al torn
del PP, el regidor Tomàs Cas-
tells va demanar que es nete-
gés el poble perquè espais
públics estaven bruts amb lla-
ços grocs. Realment aquesta
petició no ens va sorprendre
per part seva, era d'esperar. 

LA SORPRESA, però, va venir
a la resposta de Lluís Soler
(PDeCAT), quan li va contestar
que a ell tampoc li agradava,
que ell no envia ningú de PDe-
CAT a penjar-ne, que els llaços
els eren indiferents i que sim-
plement no ho treien per no
utilitzar recursos públics en-
viant a la Brigada Municipal a
netejar i per no causar l'efecte
rebot i que se'n pengessin més. 

A TOT AIXÒ, senyor alcalde,
deixem dir-li que: 

1. LA PENJADA de llaços no
està capitalitzada per cap par-
tit sinó que és el mateix poble
a títol individual. A aquestes
altures ja ho hauria de saber. 

2. ÉS VERGONYÓS que da-
vant d'un regidor del PP, par-
tit que desprestigia tot el
moviment independentista i
promotor del 155, lo millor
que se li ocurreix dir és que a
vostè tampoc li agrada. 

3. EM SEMBLA indignant que
l'alcalde, i d'un partit inde-
pendentista, sigui capaç de
menysprear el treball de mi-
lers de persones de tota Cata-
lunya i parts d'Europa que

reivindiquen la llibertat dels
presos polítics penjant llaços
grocs. Sí, llaços grocs. El que
vostè no sap perquè no n'ha
onejat ni un, és que sabem
que en aquesta acció no acon-
seguirem que surtin més aviat
però, ni més bonics ni més
lletjos, no deixarem que
aquesta situació es normalitze
i penjarem els que faci falta. 

4. INTENTE explicar a les fa-
mílies dels presos polítics que
mentre ells estan tancats per
defensar el que vostè suposa-
dament també vol, ara el que
li molesta és la imatge del
poble i que no ho treu per no
utilitzar recursos públics. 

5. SEMBLA que siguin només
polítics per sortir a les fotos.

Però i els carrers? Aquesta
feina ho deixem a la resta i si
no ens agrada, en lloc de sim-
plement no dir res, li justifica
a un 4egidor del PP. 

SEMBLA mentida que al mo-
ment que estem vivint, amb
presos polítics, amb un 155 al
damunt, amb col·lectius i per-
sones perseguides...  a vostè
el que li interessa es que esti-
gui (físicament) bonic el
poble. 

SÀPIGUE que primer som
persones i després polítics i
hi ha gent a la presó per de-
fensar el que tothom, inclòs
vostè, volia. No normalit-
zarem la situació només fent-
mos la foto a les concentra-
cions. 

DAYANA SANTIAGO. REGIDORA DE LA CUP DELTEBRE
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B
CONCURS D’IDEES DE LA NOVA PLAÇA

L’AJUNTAMENT de Tortosa ha tret a
concurs, amb un pressupost de 88.800
euros, la redacció del projecte i la direc-
ció d'obres de la urbanització de la plaça
de la Catedral, així com la museïtzació
de les restes arqueològiques aparegu-
des al solar. Combinar aquestes dues
funcions a l'espai serà un dels reptes
dels aspirants, que han de fer propostes
per facilitar la visita a les troballes, al-

hora que es crea un gran espai públic
entre la catedral i el riu Ebre. No hi ha
calendari tancat, però la licitació podria
ser un fet en tres mesos, i es preveu
comptar amb la proposta definitiva
abans de l'estiu. La redacció del projecte
estudiarà també quina solució urbanís-
tica es pot donar al tram de la Rambla
Felip Pedrell, entre la plaça Paiolet i el
recinte de l'antic Escorxador. G.M.

El sobrecost de les obres del
pont de l’Estat ha estat motiu
d’una nova polèmica entre el
govern municipal de Tortosa
(PDeCAT i ERC) i els dos princi-
pals grups de l’oposició, Movem
Tortosa i el PSC. D’una banda, el
portaveu de Movem, Jordi Jor-
dan, va denunciar que la re-
forma del pont de l’Estat haurà
costat gairebé 1,5 milions d’eu-
ros. Així, durant una entrevista
a Canal 21 Ebre, Jordan va deta-
llar que la darrera junta de go-
vern local del 2017 va servir per
liquidar les obres, que segons
aquestes dades ha tingut un so-
brecost del 43%. Segons Jordan,
el cost d’aquest projecte ha estat
excessiu, a causa d’una “mala
gestió” de la regidora d’Urba-
nisme, Meritxell Roigé. 
Per la seua banda, també el PSC
va denunciar la gestió que s’ha
fet de les obres. Una reforma
que els socialistes tortosins en-
cara creuen que no era del tot
necessària “en la seva magni-
tud”. Així, el portaveu del PSC,
Enric Roig, també va criticar el
sobrecost d’un 43% de l’obra.
De fet, Roig va advertir que la
normativa recull que quan una

obra supera el 20% del cost pre-
vist en el projecte, aquesta s’ha
d’aturar, refer el projecte i tor-
nar a posar-la a concurs, cosa
que en el cas de Tortosa no es va
produir. En aquest punt, Roig va
carregar contra ERC per haver
donat suport al PDeCAT en
aquesta “mala gestió de les
obres”. De la manteixa manera,
el portaveu del PSC va recordar

que el projecte de reforma del
pont incloïa uns bancs de fusta
a les passarel·les, que finalment
no s’han instal·lat.
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va respondre ràpidament a les
crítiques de Movem i el PSC, tot
acusant-los de voler fer un
“aprofitament barroer” del
tema. I és que les obres han pro-
vocat molèsties a veïns i comer-

ciants, i han acumulat retards
importants, a causa dels proble-
mes amb les empreses. A
banda, per defensar que la re-
forma del pont haja tingut un
sobrecost del 43%, Bel va recor-
dar que tots els canvis en el pro-
jecte i en el pressupost han estat
aprovas al ple de l’Ajuntament
durant els darrers mesos, amb
les corresponents certificacions

de l’obra. Així, Bel també va ca-
rregar contra Jordi Jordan i Enric
Roig, tot recordant les actua-
cions realitzades pels seus par-
tits durant els governs de Joan
Sabaté. En aquesta línia, Bel no
va dubtar a recordar projectes
com la construcció de la rotonda
de la carretera Simpàtica, o bé el
pavelló firal de Remolins. Dos
projectes que Bel va criticar molt
quan encara estava a l’oposició,
precisament, perquè el cost de
les obres es va disparar per da-
munt del pressupost. Segons
Bel, el pavelló va acabar costant
8 milions quan havia estat adju-
dicat per 3,5 milions; i la ro-
tonda, 700.000 euros quan el cost
de sortida era de 125.000 euros.
“Volen atacar la regidora d’Ur-
banisme perquè ara que serà la
nova alcaldessa, cosa que és ri-
dícula”, va afegir-hi. “Però el
que tant Roig com Jordan hau-
rien de dir és per què van opo-
sar-se a la realització d’aquesta
obra, com tampoc volien tombar
les cases de la catedral. Són com
Zipi i Zape, es busquen i es tro-
ben”, va dir Bel en to irònic.  

Sobrecost del 43% a les obres del pont
URBANISME

Bel carrega contra els grups de l’oposició i recorda
l’encariment de projectes durant el govern de Sabaté

G.M. / C.B.
TORTOSA

La reforma del pont de l’Estat ha tingut finalment un sobrecost del 43%. // FOTO: G.M.

Movem i el PSC culpen la regidora d’Urbanisme de
la mala gestió del projecte, que ha costat 1,5 milions

BAIX EBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç



13Febrer 2018 // cop d’ull

BAIX EBRE 

Movem Tortosa ha tornat a de-
nunciar que el pàrquing de la
plaça del Bimil·lenari, vinculat al
bus llançadora fins a l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC), no funciona, i ha recla-
mat la seua gratuïtat immediata.
El portaveu de Movem, Jordi Jor-
dan, ha afirmat que tres mesos
després de la posada en funcio-
nament del control d’accés al
pàrquing s’ha constatat que el
seu ús és “irrisori”, per la qual
cosa demanarà al ple de l’Ajun-
tament que es puga arribar a un

acord amb la Generalitat per a la
seua gratuïtat total.
Durant una entrevista a Canal 21
Ebre, just el dia abans que parlés
Jordan, l’alcalde Ferran Bel va
dir que la previsió era prendre la
decisió en uns mesos, si final-
ment es constata que no fun-
ciona com a aparcament
vinculat al bus llançadora fins a
l’hospital Verge de la Cinta. Però
Jordan afirma que el seu fracàs
ja està demostrat, amb un pàr-
quing totalment buit al costat
d’altres de gratuïts plens, i que
“no es poden llençar més els di-
ners”.  “El bus llençadora, en re-
alitat, és una llençadora de
diners”, ha ironitzat Jordan. 

C.B. / G.M.
TORTOSA

El pàrquing del Bimil·lenari, gratuït del tot?

L’Ajuntament de Tortosa ha ad-
judicat el concurs públic de la
gestió de la gossera municipal a
l’empresa El Corralet, de Vina-
ròs. Des que es va conèixer que
la mesa de contractació havia
considerat millor l’oferta d’a-
questa empresa, la protectora
ARCA s’havia manifestat en di-
verses ocasions, i fins i tot va
presentar recursos per evitar
perdre la gestió de la gossera.
Però finalment el consistori ha
confirmat l’adjudicació de la
gestió a El Corralet. 
En conèixer la decisió, ARCA va
publicar un comunicat a través
de la seua pàgina de Facebook,
on insistia que l’empresa de Vi-
naròs té diverses denúncies per
maltractament animal. Al ma-

teix comunicat, també feia una
crida a l’adopció i l’acollida del
màxim nombre d’animals
abans del canvi de gestió, ja siga
per part de particulars o d’altres
protectores. En total, actual-
ment a les instal·lacions de la
gosssera de Tortosa hi ha uns
180 gossos i uns 20 gats. 
Per la seua banda, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va assegurar
que la llei catalana de protecció
dels animals impedeix el sacri-
fici dels animals abandonats a
les gosseres. A més, també va
garantir que els animals que es
recullen al municipi no es
poden traslladar a cap altre lloc
per ser sacrificats. L’alcalde
també va rebutjar que grups de
l’oposició hagen volgut utilitzar
aquest tema políticament. 
Per la seua banda, El Corralet
assegura que gestionarà la gos-
sera de Tortosa de forma profes-

sional, amb transparència i d’a-
cord al marc legal. En declara-
cions a Canal 21 Ebre, el
responsable de serveis de El
Corralet, Àlex Membrado, va
voler deixar clar que realitzaran
la seua tasca d’acord a allò que
estableix el plec de condicions
del concurs realitzat per l’Ajun-
tament de Tortosa, responent
així a les crítiques d’ARCA. Fins
i tot va deixar la porta oberta a
aquelles protectores, associa-
cions o particulars que hi vul-
guen col·laborar. Membrado va
explicar que la previsió és que
dues persones s’encarreguin de
la gestió de la gossera de Tor-
tosa, que també comptarà amb
un veterinari assistencial. A
més, va afirmar que la tasca ini-
cial de la gossera serà la d’oferir
un servei de 24 hores, per reti-
rar els animals de la via pública
i trobar-los una nova casa. 

La gossera canvia de mans    
L’Ajuntament de Tortosa adjudica la gestió de la

gossera municipal a El Corralet, una empresa de Vinaròs
La protectora ARCA, que s’havia manifestat per no

perdre el servei, crida a incrementar les adopcions

SERVEIS

Una imatge d’arxiu de la gossera municipal de Tortosa. / Foto: S.A.

C.B. / G.M.
TORTOSA

Movem ha tornat a reclamar la gratuïtat total del pàrquing nou de la plaça Bimil·lenari. / Foto: ALBERT PASCUAL.

Nou espai multiusos al barri del Temple

Veïns, gent gran i comerciants
s’apropaven la tarda del dis-
sabte, 20 de gener, a les portes
del nou espai multiús del Tem-
ple, ubicat al passeig de Ribera.
Expectació màxima, per tant,
per veure complerta una de-
manda de fa més de 20 anys, tal

i com recordava el president
dels veïns del barri, Paco Roigé.
Segons Roigé, aquest nou espai
resol una important mancança,
i permetrà la celebració d’acti-
vitats i reunions en un local en
condicions. El nou espai ocupa
uns 200 metres quadrats i
compta amb diferents despat-
xos i zones compartides per fer-
hi activitats. El cost de la
reforma no ha arribat als 30.000

euros. L’alcalde de Tortosa, Fe-
rran Bel, va lliurar les claus del
nou equipament a les entitats
del Temple. Bel va recordar que
aquest era un compromís que
tenia amb els ciutadans, ja que
el Temple es tractava de l’últim
gran barri que no disposava
d’aquest tipus d’instal·lació.
Uns dies després, el portaveu
de Movem Tortosa, Jordi Jordan,
va voler fer públic el malestar

de la seua formació per no
haver estat ni informada ni con-
vidada a l’acte d’entrega de
claus del nou espai multiusos
del Temple. Jordan va recordar
que Movem va demanar en una
moció, rebutjada per l’equip de
govern, que es busqués aquest
espai. Va ser quan la gent gran
va recollir signatures perquè
se’ls facilités l’antiga estació del
Carrilet, que finalment ha esde-

vingut el nou Edifici Jove. Se-
gons Jordan, un any després no
s’ha informat a cap grup de l’o-
posició perquè Ferran Bel i Me-
ritxell Roigé volien que fos un
“acte de partit”. 

M.G. / C.B.
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L’Ametlla de Mar és, juntament
amb Creixell i Cunit, el muni-
cipi de la demarcació de Tarra-
gona amb més deute per
habitant. Enguany el deute se
situa en 16.807.000 euros, se-
gons les dades del Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública. El
regidor d’Hisenda de l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar, An-
tonio Espuny, va lamentar que
s’hagi arribat a aquesta situació,
fruit de “la irresponsabilitat” de
governs anteriors. Si es volgués
sanejar aquest deute de forma

automàtica, cada ciutadà hauria
d’abonar 2.366 euros. 
“Com és possible que s’hagi
pogut arribar a aquesta situa-
ció?”, es preguntava Espuny.
“Com és possible que els res-
ponsables polítics de l’Ajunta-
ment tinguessin el cinisme i la
irresponsabilitat d’arribar a
aquest punt?”, insistia en decla-
racions a Canal 21 Ebre.
“Aquest Ajuntament, ben por-
tat, seria ric i tindríem uns ser-
veis i uns carrers perfectes”, va
assegurar el regidor.
L’actual govern també ha asse-
gurat que s’està treballant per
reduir el deute actual. “L’estem
reudint a marxes forçades, tot i

que és un deute que ens pesa
molt, i que a l’any ens genera
una quantitat d’uns 1,8 milions
d’euros en interessos i amortit-
zació de capital, i això ens hipo-
teca molt les inversions”, va
afegir-hi Espuny: “Tot el que es
fa al nostre poble és amb recur-
sos propis, per millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans però
sense incrementar el deute de
cap de les maneres”. A banda
del deute financer, en els da-
rrers mesos l’Ajuntament calero
també ha hagut d’assumir im-
pagaments de la gestió de resi-
dus, les factures elèctriques, i
diverses sentències judicials
desfavorables.

Sílvia Alarcón
L’AMETLLA DE MAR

L’Ametlla de Mar busca reduir el deute

L’Ajuntament de Paüls vol fo-
mentar que els joves es quedin al
poble. Per aquest motiu, el con-
sistori ha creat una subvenció de
permís d’obres d’habitatges per
als menors de 40 anys. En con-
cret, el consistori subvencionarà
el 75% del permís d’obres d’a-
quells veïns que es trobin en
aquesta franja d’edat i vulguin
rehabilitar una casa o construir
un nou habitatge. Amb aquesta
mesura es busca revertir la dinà-
mica de pèrdua de població que
es va produint en les darreres dè-
cades. L’alcalde de Paüls, Enric
Adell, afirma que no és una pro-
blemàtica puntual, però que és
l’hora d’abordar-la abans que la
situació sigui pitjor. De fet, consi-
dera que l’impacte serà positiu a

mitjà o llarg termini. 
Com a requisit, cal estar empa-
dronat al poble durant el tres
anys següents. A més, aquesta
subvenció és compatible amb al-
tres ajuts, sempre que no se so-
brepasse el 100% del cost. Adell
considera que la mesura de la
subvenció pot ser atractiva per
aquells que es plantegen marxar
a viure a una altra població de les
Terres de l’Ebre.
Paüls és el segon poble més petit
del Baix Ebre, amb uns 567 habi-
tants, només per davant d’Alfara
de Carles amb 369. El 25% de la
població són persones jubilades i
l’any 2017 va haver-hi cinc naixe-
ments i una dotzena de defun-
cions. 

Paüls vol retenir els joves al poble
L’Ajuntament crea una subvenció del 75% per 

al permís d’obres de veïns menors de 40 anys
La mesura, compatible amb altres ajuts, inclou la

rehabilitació o la construcció de nous habitatges

MUNICIPIS

Una imatge general del poble de Paüls. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.

Cinta Bonet
PAÜLS

El regidor d’Hisenda, Antonio Espuny. / Foto: S.A.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El Baix Ebre puja
en un 23% els
ajuts al lloguer

L'Oficina Comarcal d'Habi-
tatge del Baix Ebre va gestio-
nar durant el 2017 un total de
525.000 euros en concepte d’a-
juts a famílies de la comarca en
risc d’exclusió residencial per
garantir el seu dret a l’habi-
tatge. El servei de borsa d'ha-
bitatge, gestionada pel Consell
Comarcal, va incrementar
l'any passat en un 23,30% els
expedients d’ajuts al lloguer
als municipis de la comarca, a
excepció del de Tortosa, que
disposa de borsa pròpia. L'O-
ficina Comarcal d'Habitatge va
atendre durant aquest període
3.650 visites o consultes, ja fos
presencialment, per telèfon o
per via telemàtica.
De les 418 sol·licituds de pres-
tacions per al pagament del
lloguer tramitades, 116 van ser
renovacions i 302 expedients
de la convocatòria per a nous
perceptors de 2017. Dels 418
expedients presentats, sumant
les diferents línies de renova-
ció i nous perceptors, 372 van

comptar amb resolució favora-
ble (89%). De mitjana, l’ajuda
mensual per a les famílies s’ha
situat en 123,53 euros.
Pel que fa a la distribució per
municipis, Roquetes, amb 121
resolucions favorables, va ser
la població del Baix Ebre que
més ajuts va rebre, seguida de
l'Ametlla de Mar (83), Deltebre
(63), l'Aldea (35) i l’Ampolla
(19). Durant el 2017 també es
van presentar a l'Oficina Co-
marcal cinc sol·licituds de
prestacions d’urgència espe-
cial per tal de no perdre l’habi-
tatge, sigui per quotes de
lloguer o per quotes d’hipo-
teca, de les quals dues han
estat favorables i dues conti-
nuen pendents. 
L'Oficina Comarcal d'Habi-
tatge del Baix Ebre gestiona di-
versos serveis competència de
la Generalitat de Catalunya
gràcies a un conveni signat
amb l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya, que es renova
anualment. C.B.

L’alcaldessa de Camarles, San-
dra Zaragoza, va afirmar que des
del PDeCAT no han pressionat
els tres regidors del PSC perquè
abandonen el patit. El grup d’Es-
querra, a l’oposició, havia dema-
nat a Zaragoza que trenqués el
pacte de govern amb els socialis-
tes, ara al grup de no adscrits,
per coherència amb la moció de
censura que el PDeCAT i els re-
publicans han tirat endavant al
Consell Comarcal del Baix Ebre.

Una moció que ha convertit Za-
ragoza en la nova presidenta de
l’ens comarcal.  Segons Zara-
goza, la situació política a Ca-
marles no ha canviat, ja que el
PDeCAT sempre s’havia sentit
acompanyat pels socialistes en
totes aquelles qüestions relacio-
nades amb el procés sobiranista.
L’alcaldessa va matisar que, sim-
plement, només han canviat les
sigles dels regidors socialistes. 
Durant una entrevista a Canal 21
Ebre, Zaragoza va voler destacar
la professionalitat dels treballa-
dors i tècnics del Consell Co-
marcal, amb qui confia per

gestionar l’ens en aquesta nova
etapa. De fet, la nova presidenta
també haurà de governar amb el
pressupost comarcal per al 2018,
tot i que el PDeCAT va votar-hi
en contra.
Per la seua banda, l’expresident
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Enric Roig, va assegurar
que els tres regidors del PSC de
Camarles no havien deixat el
partit, sinó que només havien
passat al grup de regidors no
adscrits.  De fet, Roig només va
valorar que havia estat una
opció “personal i de poble” dels
exregidors del PSC. 

Gustau Moreno
CAMARLES

Canvi de sigles al PSC de Camarles
L’alcaldessa i nova presidenta del Consell Comarcal

del Baix Ebre nega pressions als regidors socialistes
L’expresident Enric Roig assegura que no han deixat el

partit, sinó que només han passat al grup de no adscrits

Una imatge d’arxiu del ple de Camarles. / Foto: ARXIU.

Roquetes va ser el poble amb més ajuts al lloguer. / Foto: CEDIDA.
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PRESSUPOST MÉS SOCIAL, SENSE L’OPOSICIÓ
UN PRESSUPOST social que re-
baixa la pressió fiscal als ciutadans i
que continua apostant pel manteni-
ment de totes les ajudes a tots els àm-
bits de la societat. Així va definir
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, el
pressupost que l’equip de govern va
aprovar per al 2018 i que sumen prop
de 20,6 milions d’euros. Uns comptes

que es van aprovar amb els vots a
favor dels 11 regidors d’Esquerra
d’Amposta, l’abstenció de la regidora
no adscrita Rosita Pertegaz i els vots en
contra del PDeCAT, PSC i PxC. Quant a
inversions s’han previst 556.400 euros
per a actuacions de foment territorial
del turisme, la instal·lació de videocà-
meres de control al mercat municipal i

al carrer Major, alarmes a les llars d’in-
fants, material tècnic per a esport o l’a-
dequació de l’antiga oficina de turisme.
Ara bé, Tomàs va explicar que s’ha pre-
vist destinar 5’8 milions d’euros a in-
versions que es finançaran en càrrec a
préstec o amb el superàvit. L’actuació
més destacada és la del nou pavelló
poliesportiu, amb 2 milions. C.B.

Façana fluvial
amb hotel o
restaurant

El govern d’Esquerra d’Am-
posta té la voluntat de tirar en-
davant un pla de mobilitat amb
participació ciutadana. L’al-
calde va contestar així el presi-
dent de la Federació
d’Associacions de Veïns, Llo-
renç Navarro, qui dies abans va
criticar la “improvisació” del
govern municipal en actuacions
com la propera construcció
d’un aparcament a la zona de
l’hospital. Segons Navarro, a
Amposta falta una major plani-
ficació a l’hora de construir
nous equipaments i preveure el
seu impacte en la mobilitat. De
fet, va recordar que les obres
del nou Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) haurien pogut in-
cloure la construcció d’un
pàrquing soterrat. 
Adam Tomàs va negar que s’es-
tiga improvisant amb la cons-
trucció d’un aparcament a tocar
del centre hospitalaria, i va dir
que en realitat l’Ajuntament vol
aprofitar una oportunitat.
Quant a la millora de la mobili-
tat, Tomàs va detallar algunes
de les mesures que es podrien
implementar amb el nou pla. Es
tracta de la recuperació del
doble sentit entre el passeig del

Canal i els Quatre Cantons, l’a-
cabament dels carrils bici,  o
passar a un sol sentit de circu-
lació el carrer Barcelona i incor-
porar-hi un carril bici. Unes
mesures que l’alcalde d’Am-
posta va deixar clar que cal es-
tudiar tenint en compte l’opinió
de tothom.
Finalment, l’alcalde va assenya-
lar que el municipi no necessita

un pla estratègic, com també va
reclamar Navarro. Segons
Tomàs, estan treballant en plans
sectorials i per zones, i a més
Esquerra d’Amposta té un pro-
grama de govern que va ser
avalat a les urnes per la ciutada-
nia. 
El dirigent veïnal també va tor-
nar a reclamar una millora del
manteniment de la via pública,

així com una major aposta del
govern municipal per l’Escola
d’Art.   

Pla de mobilitat per Amposta
URBANISME

Nega cap improvisació i diu que el pla
s’elaborarà amb participació ciutadana

Gustau Moreno
AMPOSTA

El centre d’Amposta, en una imatge d’arxiu. // FOTO: J.A.

L’alcalde, Adam Tomàs, garanteix que
la ciutat tindrà un nou pla de mobilitat

AMPOSTA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Adam Tomàs va confirmar
que pren força l’opció d’im-
plantar un espai gastronò-
mic o fins i tot un hotel amb
encant a la façana fluvial
que l’Ajuntament d’Am-
posta està rehabilitant. Du-
rant una entrevista a Canal
21 Ebre, Tomàs va explicar
que aquesta és una de les
possibilitats que més
agrada els veïns de la zona,
que el consistori vol recu-
perar per fer viure Amposta
de cara al riu. L’alcalde va
apuntar que les antigues
cases del molí de Cercós
són un “espai excepcional”
i singular, que podria acollir
aquesta implantació turís-
tica. A més, Tomàs també va
confirmar que l’Ajunta-
ment adquirirà les instal·la-
cions de l’antiga Dapsa,
també a tocar del riu i al
nucli antic d’Amposta. Se-
gons l’alcalde, l’objectiu
d’operació urbanística és
esponjar la zona.
El president de la Federació
d’Associacions de Veïns
d’Amposta, Llorenç Nava-
rro,  va valorar positivament
que s’estiga renovant la fa-
çana fluvial de la zona del
castell d’Amposta. Però va
advertir que no els agrada
el projecte de fer-hi un res-
taurant o una zona d’oci,
sense haver consultat la
ciutadania. G.M. 
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Des del 8 de gener hi ha una pa-
rada de transport públic a l’Es-
cola d’Aqüicultura de l’IRTA, on
estudien gairebé un centenar
d’alumnes de l’Institut Els Al-
facs de la Ràpita. Les gestions de
l’Ajuntament, el Consell Comar-
cal del Montsià, el departament
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat i l’empresa Hife, que
efectua el servei, han permès
que el bus de la línia que lliga el
municipi amb Poble Nou del
Delta s’apropi a les instal·lacions
de l’IRTA per donar serveis als

alumnes i també, de retruc, al
personal d’aquest institut de re-
cerca que viu a La Ràpita i s’hi
trasllada per treballar.  L’alcalde
de la Ràpita, Josep Caparrós, ha
explicar que es resol una man-
cança històrica en l’àmbit de
l’ensenyament. L‘autobús que
surt cap a Poble Nou des de la
terminal de La Ràpita a les 7.45
farà parada a l’IRTA a les 7.50
hores, i de tornada sortirà de
l’IRTA a les 14.40 hores. Es podrà
utilitzar la targeta T-10, que té el
preu d’un euro per trajecte. 

Sistema de pluvials
D’altra banda, l’Ajuntament de
La Ràpita ha dut a terme una ac-

tuació de millora del sistema
d’evacuació i drenatge de les ai-
gües pluvials dels terrenys entre
l’estadi municipal i el camp
d’entrenament. El projecte ha de
resoldre els greus problemes de
circulació de l’aigua de pluja.
L’actuació contempla la conne-
xió del sistema superficial de re-
collida de l’aigua de pluja cap a
la xarxa que la redirigirà cap al
barranc de Solito. Així, s’evitaran
els problemes d’arrossegament
de terres, erosió i degradació de
la zona annexa a l’estadi muni-
cipal pel darrera de la zona de
tribuna, amb la conseqüent
inundació de tot l’espai lateral.
El cost és de 30.000 euros. 

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

La Ràpita tindrà una parada de bus a l’IRTA 

L'Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita presentarà un re-
curs davant el Tribunal Su-
prem (TS) en un nou intent
d'evitar l'enderroc de l'edifici
Arraiz, un bloc d'habitatges
amb 136 pisos considerat
il·legal després que el Tribu-
nal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) declarés nul·la,
de ple dret, la llicència urba-
nística del consistori rapitenc
per construir-lo, ratificant així
una sentència de 2013 del con-
tenciós administratiu 1 de
Tarragona. El TSJC també va
desestimar, aquest passat mes
de desembre, el recurs d'a-
pel·lació que l'Ajuntament de
la Ràpita va fer per intentar-
ne la legalització.

El consistori pot apel·lar l'úl-
tima decisió del TSJC al Su-
prem, amb un recurs de
cassació, i així es va acordar
pels portaveus dels grups mu-
nicipals en una junta. 
L'alcalde, Josep Caparrós, va
defensar que s'han compro-
mès a “utilitzar totes les vies
legals per defensar els inte-
ressos dels propietaris dels
habitatges i del conjunt del
municipi” i que recorreran
aquesta via per evitar un en-
derroc que “seria un cop dur
per als afectats i per a tota la
població”. 

Intent per salvar l’edifici Arraiz
L’Ajuntament presentarà un recurs davant el Suprem

en un nou intent per evitar l’enderroc de l’edifici
El consistori afirma que utilitzarà totes les vies

legals per defensar els interessos dels propietaris

SANT CARLES DE LA RÀPITA

El bloc d’habitatges de l’edifici Arraiz. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.

Cinta Bonet 
SANT CARLES DE LA RÀPITA

La zona que ocupa l’estadi municipal i el camp d’entrenament. / Foto: M.V.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L’Ajuntament d’Ulldecona ha
requerit a l’empresa Cultius
Ponç de Sant Celoni que para-
litzi l’extracció d’oliveres inven-
tariades dins d’una finca del
terme municipal. El consistori
va detectar ara fa uns dies tre-
balls de neteja, poda i prepara-
ció per ser arrancades. Es tracta
d’arbres inclosos en l’inventari
d’oliveres monumentals elabo-
rat per la Mancomunitat de la
Taula del Sénia. L’empresa, pro-
pietària de la finca, es presenta
com a “especialista en oliveres”

i anuncia a la seva web la com-
pra-venda d’exemplars cente-
naris i mil·lenaris. L’alcaldessa
d’Ulldecona, Núria Ventura, va
assegurar que l’Ajuntament
està fent tot el possible per pa-
ralitzar l’extracció. Dins la finca
hi ha nou oliveres inventariades
Ventura va explicar que ja ha-
vien contactat amb l’empresa i
que van apel·lar a la responsa-
bilitat social perquè aturin l’ex-
tracció de les oliveres.

Cinta Bonet
ULLDECONA

Lluita per paralitzar l’extracció d’oliveres 

L’Ajuntament d’Alcanar tirarà
endavant el pla de millora ur-
bana de Los Codonyers des-
prés que, el passat 30 de
novembre, el ple municipal va
aprovar el projecte que ara està
a l’espera de ser aprovat defi-
nitivament per la Comissió
d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre. El pla que han elaborat
els tècnics municipals afecta
una zona de 24.000 metres qua-
drats de l’eixample d’Alcanar,
una zona de carrers disconti-
nus amb diferents equipa-
ments escolars i esportius com
l’Escola Joan Baptista Serra,
l’Institut Sòl de Riu i el pavelló
municipal.
La finalitat d’aquesta obra és
desplegar noves infraestructu-

res. El desenvolupament urbà
vertebrarà una zona amb nom-
brosos equipaments públics, i
també ajudarà a la millora del
trànsit rodat amb noves sorti-
des ràpides cap a la ronda de

circumval·lació. Un projecte
que, segons la regidora d’Urba-
nisme d’Alcanar, Ivette Fibla,

es farà de forma conjunta i tot
d’una. “A l’Ajuntament fa anys
que existien projectes dels ca-
rrers per separat i ara s’ha fet
un projecte conjunt perquè tots
els carres es puguin licitar en
una vegada. Això permetrà fa-
cilitar els tràmits però també
aconseguir preus més competi-
tius perquè el volum d’obra
serà més gran”, va detallar
Fibla.
Tot i que encara no se sap el
cost del pla de millora urbana
de Los Codonyers, està previst
que aquesta obra, llargament
reivindicada pels veïns d’Alca-
nar, es puga executar en un ter-
mini de sis mesos. 

Nou pas per millorar Los Codonyers
El nou pla de millora urbana afecta una zona de

24.000 metres quadrats de l’eixample d’Alcanar 
Es vertebrarà una zona amb nombrosos equipaments

públics i també ajudarà a la millora del trànsit rodat 

ALCANAR

La zona de Los Codonyers d’Alcanar. / Foto: M.V.

Albert Pascual
ALCANAR

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La finalitat d’aquesta
obra és desplegar
noves infraestructures

La previsió és que
l’obra es puga executar
en un termini de
sis mesos

Les oliveres podades i preparades per ser arrancades a la finca d’Ulldecona / Foto: M.V.
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MONTSIÀ 
LA SÉNIA

El clúster del moble de La
Sénia, el CENFIM, ha posat en
marxa un projecte europeu
amb l’objectiu de facilitar a les
empreses l’accés als mercats
d’hoteleria a nivell internacio-
nal, el SENTINEL. Per fer-ho
han dissenyat un pla per iden-
tificar els mercats emergents.
El director general del CEN-
FIM, Joaquim Solana, va expli-
car com va sorgir aquest
projecte que engloba des de la
planificació, a l’edificació, l’e-
quipament d’interiors fins al
manteniment i la gestió.
“Vam pensar que seria una
oportunitat fer el possible per
arribar a hotels que encara

s’han de construir i no fer-ho
només com a proveïdors de
l’interior de l’hotel sinó de tot
allò que està al llarg de la ca-
dena de valors: des dels arqui-
tectes que pensen com han de
ser els hotels, als constructors
però també les empreses de
serveis d’aigua, energia o que
puguin faciltar el software per
la gestió de l’hotel”, va expli-
car. 
Des del CENFIM tenen clar
que el sector turístic va a l’alça
tant a Europa com a la resta
del món i aquest projecte faci-
litarà que les empreses comer-
cialitzin millor els seus
productes. El responsable del
projecte SENTINEL, Toni Zara-
goza, va indicar com se’n
poden beneficiar les empreses
que s’hi adhereixin. “Aquelles

empreses que tinguin inquie-
tud o necessitat per un creixe-
ment que vagi més enllà del
mercat nacional, participant en
aquest projecte es beneficiaran
de tots els estudis de mercat i
estratègies que es duen a
terme dins d’aquesta plata-
forma conjunta d’internacio-
nalització”, va detallar.
En el projecte SENTINEL, que
ara es troba en la primera fase,
hi participen quatre clústers a
nivell europeu. Una xifra que
es podria ampliar. 

Aposta pels nous mercats d’hoteleria
El clúster del moble de la Sénia lidera un projecte

europeu per accedir als mercats emergents d’hoteleria
Tenen clar que el sector turístic va a l’alça i que els

facilitarà una millor comercialització dels productes

La seu del CENFIM, a la Sénia. / Foto: M.G.

Míriam Gavaldà
LA SÉNIA
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R
RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

PUJA EL PRESSUPOST A FLIX
EL TANCAMENT de la línia de pro-
ducció de clor d’Ercros també afectarà el
pressupost de l’Ajuntament de Flix.
L’empresa reduirà més d’un 60% la seua
activitat, i també minvarà la seua apor-
tació directa a l’Ajuntament via impos-
tos municipals. Però tot i així, el
pressupost del 2018 serà més alt que
mai, d’uns 5,5 milions. En part, perquè
l’Ajuntament ha d’encarar la recta final

de les inversions previstes en el projecte
de la llei de Barris. El primer tinent d’al-
calde de Flix, Francesc Barbero, va dir
que el pressupost per al 2018 és molt re-
alista i ajustat, i que busca afavorir la
creació d’ocupació en un municipi que
continua perdent població. De fet, la de-
mografia de Flix també quedarà afec-
tada pel trasllat dels operaris que han
pactat la mesura amb Ercros. G.M.

Insatisfets amb la llei de Barris
MÓRA D’EBRE

Les obres als talussos del castell són les últimes actuacions
al nucli antic que s’han pogut pagar amb la subvenció

L’Ajuntament tanca el programa de la Generalitat, tot
i que només ha pogut executar el 45% de tot el previst

L’alcalde de Móra d’Ebre,
Joan Piñol, va fer aquest 22 de
gener un balanç agredolç de
les actuacions de la llei de Ba-
rris a la població. Una carpeta
que l’Ajuntament de Móra
d’Ebre va haver de tancar el
31 de desembre passat, amb
l’acabament de les obres dels
talussos del castell. Durant
una entrevista a Canal 21
Ebre, Piñol va dir que difícil-
ment han arribat al 45% d’e-
xecució del total del projecte,
que preveia una inversió de
7,2 milions d’euros. “Recordo
que quan vaig entrar d’al-
calde hi havia només un 7%
executat”, va assenyalar Piñol.
“Per tant, saber que tenies 3,5
milions més a la teua disposi-
ció, i que no te’ls has pogut
gastar, ens obliga a fer un ba-
lanç agredolç; perquè també
hem fet una sèrie d’obres que
difícilment hauríem pogut
dur a terme sense els diners
de la llei de Barris”, va con-
cloure.
En aquest sentit, Piñol va re-
cordar que durant tres anys la
Generalitat va tancar l’aixeta
per finançar els projectes dels

ajuntaments. I que ara hi ha
una sèrie de consistoris, com
ara Móra d’Ebre, que es plan-
tegen reclamar al nou govern
alguna via alternativa per ac-
cedir a aquests fons pendents.
“Em sap greu perquè hi ha
municipis com Móra d’Ebre
que també han estat perjudi-

cats, perquè durant tres anys
la Generalitat va tenir el pro-
jecte de la llei de Barris para-
litzat; a més, hi havia
municipis que només obte-
níem el 50% del finançament,
quan d’altres van poder acce-
dir al 75% de la subvenció, i
van tenir 10 anys per poder

fer les obres, mentre que no-
saltres només hem tingut 7
anys”, va advertir. “D’alguna
manera em sento perjudicat,
perquè hem intentat convèn-
cer la Generalitat per activa i
per passiva. Suposo que la si-
tuació política, que és prou
complicada, hi ha influït, però

espero que en un futur se’ns
pugui escoltar a cinc o sis
ajuntaments que estem en la
mateixa situació”. Així, l’al-
calde ha insistit que ajunta-
ments com Móra d’Ebre o
Banyoles han patit un greuge
per part del govern català,
amb la llei de Barris. Per tant,
ha demanat alternatives per
als municipis afectats per les
retallades de finançament
dels pitjors anys de la crisi:
“La Generalitat ens va fer una
carta en què, textualment, ens
deia que no havíem d’execu-
tar res perquè no ens podien
pagar”.
A banda, Piñol va repassar el
pressupost municipal per al
2018, que ascendeix a 5,7 mi-
lions. Els comptes són un pèl
inferiors als de l’any 2017 per-
què hi ha menys inversió, que
serà d’uns 700.000 euros. L’al-
calde va explicar quines seran
les principals actuacions, com
ara la construcció d’una pas-
sera que unirà el passeig del
Pont fins a l’illa de Saurí, per
sota del pont de les Arcades. 

Gustau Moreno 
TORTOSA

L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, durant l’entrevista a Canal 21 Ebre. // FOTO: E.B.
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RIBERA D’EBRE 

El Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre iniciarà durant les
properes setmanes les primeres
obres del projecte ‘Camí de
Sirga, Camí de Riu’, finançades
amb els ajuts del fons europeu
Feder. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, la presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Gemma Carim, va re-
cordar que les dues primeres
obres d’aquest projecte es faran
a Móra la Nova i Vinebre. 
El projecte global ‘camí de
Sirga, Camí de Riu’ té previst

invertir fins a 1,2 milions d’eu-
ros fins a l’any 2020, amb dife-
rents actuacions per donar
valor, rehabilitar i promocionar
turísticament el patrimoni natu-
ral, cultural i històric al llarg del
camí GR-99 i el riu Ebre, al seu
pas per la comarca. 
En concret, s’han previst inver-
sions en set municipis de la Ri-
bera d’Ebre: Riba-roja, Ascó,
Vinebre, la Torre de l’Espanyol,
Móra d’Ebre, Móra la Nova i
Miravet. En el cas de Vinebre, la
també alcaldessa de la població
va detallar que el projecte supo-
sarà l’adequació de Ca Don
Joan, un edifici renaixentista on
s’ha previst instal·lar un centre

d’acollida de visitants. 
D’altra banda, la presidenta del
consell de la Ribera d’Ebre
també va lamentar que l’aplica-
ció de l’article 155 hagi bloque-
jat la creació de l’impost nuclear
de la Generalitat. En aquest
sentit, Carim va recordar que
els diners havien de servir per
finançar projectes com el des-
plegament de la fibra òptica a la
comarca, molt reivindicat pels
municipis riberencs. 

Gustau Moreno
MÓRA D’EBRE

Primeres obres del Feder a Móra la Nova i Vinebre

Els veïns de Garcia han escollit
construir un nou Ajuntament al
bell mig del poble. Les depen-
dències s’ubicarien en l’espai
que ara ocupa Ca Borràs, un edi-
fici propietat de l’Ajuntament de
Garcia, situat entre la Ronda de
l’Ebre i el carrer Centre, que es
troba en molt mal estat i que ha
de ser enderrocat. Les depen-
dències municipals s’ubicarien
al primer pis del nou edifici,
mentre que a la planta baixa es
traslladaria el consultori mèdic i
s’habilitarà una llar de jubilats. 
Els veïns havien d’escollir entre
aquesta actuació o la millora del
carrer Gatera, una obra que ara
per ara queda descartada. La vo-
luntat de l’Ajuntament de Gar-
cia és finançar tot el projecte

amb les subvencions del Pla
d’Actuació Municipal (PAM)
2017-2020, les ajudes que reben
com a municipi nuclear, i recur-
sos propis. La inversió total no
arribaria al milió d’euros. La
previsió és finalitzar l’obra a fi-
nals del 2019 o principis del
2020, segons l’alcaldessa de la
població, Blanca López.
A més, l’alcaldessa ha remarcat
que l’actuació permetrà crear
una llar de jubilats, fins ara in-
existent al poble, a més de con-
centrar els serveis al centre del
municipi, i convertir l’edifici ac-
tual de l’Ajuntament en un hotel
d’entitats. L’edifici també in-
clourà un caixer automàtic. 

Un nou ajuntament per a Garcia 
Els veïns del municipi riberenc prioritzen construir el

nou consistori, amb consultori mèdic i llar de jubilats
Caldrà enderrocar Ca Borràs, un edifici de propietat

municipal que està situat al bell mig del poble

MUNICIPIS

Una imatge de l’edifici de Ca Borràs, que s’enderrocarà per construir el nou Ajuntament de Garcia. / Foto: S.A.

Cinta Bonet
GARCIA

Una imatge d’arxiu de Ca Don Joan, a Vinebre. / Foto: S.A.
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

RELLEU A L’ALCALDIA DEL PINELL
LA FINS ARA regidora de Cultura de
Pinell de Brai, Eva Amposta, és la nova al-
caldessa de la població. Amposta substi-
tueix a Marc Martínez que ha hagut de
deixar el càrrec per qüestions laborals. El
canvi d’alcaldia va comptar amb els vots
de l’equip de govern d’Entesa pel Pinell i
l’abstenció d’ERC, mentre que CiU va pre-
sentar el seu propi candidat a la investi-
dura, el portaveu del grup Baptista

Segura. Una candidatura que va comptar
amb el suport de CiU i també de la FIC la
qual cosa va generar un empat entre
Amposta i Segura que es va resoldre fent
valer el vot de la llista més votada, que
és Entesa pel Pinell, de la qual en forma
part la ja nova alcaldessa. A poc més d’un
any d’acabar el mandat, Amposta afirma
que el seu objectiu és culminar el pro-
jecte iniciat fa tres anys. C.B.

La Terra Alta
dóna feina a
nou persones
a l’atur

L’Ajuntament de Corbera d’E-
bre vol obrir aquest 2018 el cen-
tre de dia per la gent gran, si cal,
assumint-ne directament la
gestió. L’alcalde de Corbera
d’Ebre, Antonio Álvarez, va ex-
plicar que l’equipament està
apunt des de novembre des del
2015 però la falta d’usuaris no
va permetre que aquest s’aca-
bés de posar en marxa i des d’a-
leshores tot continua igual. El
centre té capacitat per a una
quinzena de persones i es troba
en un pis de propietat munici-
pal, situat a l’edifici del dispen-
sari mèdic de la població.
Álvarez va explicar que per tal
de garantir la seva viabilitat és
vol obrir el ventall de serveis
del centre amb tallers de me-
mòria o altres activitats per a la
gent gran. Álvarez va explicar
que també han parlat amb el
centre de dia de Bot per manco-
munar serveis dels respectius
centres de dia i amb el Pinell de
Brai per oferir la possibilitat als
seus veïns de fer ús de l’equipa-
ment de Corbera. 

Millores paralitzades
Al marge del centre de dia,
també es troben paralitzades

les  millores al Poble Vell de
Corbera d’Ebre. El Consorci
Memorial dels Espais de la Ba-
talla de l’Ebre (COMEBE) tenia
previst invertir un romanent de
tresoreria de 235.000 euros per
rehabilitar el deteriorat espai.
L’alcalde de Corbera d’Ebre va
explicar que es va triar aquesta
opció per davant de la possibi-
litat de convertir en museu el

Centre d’Interpretació 115, ja
que el Poble Vell és un actiu pa-
trimonial i turístic molt impor-
tant per al municipi. Però el
moment polític que viu Cata-
lunya i les eleccions de desem-
bre passat han endarrerit
l’execució del projecte, que
torna a concurs després de que-
dar desert en dues ocasions.
La partida de més de 200.000

euros ha de servir per elaborar
un pla d'actuació per a la recu-
peració del Poble Vell, amb di-
versos projectes de rehabilitació
i conservació.

Centre de dia tancat a Corbera
SOCIAL

El consistori vol obrir el centre aquest 2018,
si cal assumint-ne la gestió directa

Cinta Bonet
CORBERA D’EBRE

L’interior, totalment equipat, del centre de dia de Corbera d’Ebre. // FOTO: M.V.

L’Ajuntament manté tancat l’equipament
des de fa més de dos anys per falta d’usuaris

GANDESA

Mira el
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aquest
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El Consell Comarcal de la
Terra Alta ha engegat, per
cinquè any, el Programa Tre-
ball i Formació, amb la con-
tractació de nou persones per
realitzar treballs a la Via
Verda i als municipis de la co-
marca. Aquestes persones es
contractaran un període
d'entre sis i dotze mesos. La
selecció de les persones con-
tactades s’ha fet conjunta-
ment amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC), entre les persones
inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupats i que
o bé no perceben cap presta-
ció per ocupació o són bene-
ficiaris de la renda mínima
d’inserció. Tres d’aquests
llocs de treball es destinen a
feines de la Via Verda, en el
tram que pertany a la co-
marca de la Terra Alta. Es
duran a terme tasques de
manteniment i conservació
del mobiliari existent, ade-
quació de túnels, accessos i
vorals, i neteja en general. La
resta de persones treballado-
res, realitzaran treballs de
condicionament d’espais ur-
bans i entorns naturals dels
municipis de Gandesa, Case-
res, Corbera d’Ebre, La Pobla
de Massaluca i Vilalba dels
Arcs.  G.M. 
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

El Banc Europeu d'Inversions
(BEI) no prendrà cap mesura
respecte al projecte d'emma-
gatzematge de gas Castor.
Fonts de la institució han
admès a l’Agència Catalana
de Notícies (ACN) que com
que ja no participa en el fi-
nançament del projecte, el
Banc Europeu d'Inversions
“no pot fer cap reclamació ni
prendre cap mesura en rela-
ció a aquest”. Preguntat per
quina valoració fan de la sen-
tència del Tribunal Constitu-
cional que anul·la la
indemnització a l'exconces-
sionària, les mateixes fonts
eviten comentar-ho argumen-
tant que “el Banc no fa valo-
racions de les decisions dels
Estats Membres, ni tampoc
de les decisions i sentències
dels seus tribunals”. Sobre si
han parlat amb la Plataforma
en Defensa de les Terres del
Sénia, des del BEI mantenen
que el seu departament de
Reclamacions hi està “en con-
tacte com a conseqüència
d'una reclamació sobre el
Castor enviada per l'associa-
ció. La reclamació, diuen,
“encara està sent valorada”.
El finançament atorgat pel
Banc Europeu d'Inversions
per fer possible el projecte va
consistir en una garantia de
200 milions d'euros així com
300 milions d'euros en bons
sènior. Des de l'Observatori
del Deute en la Globalització
es va denunciar en diverses
ocasions que la participació
financera del Banc Europeu
d'Inversions tenia un impacte
directe a l'hora de determinar
les decisions que es van pren-
dre i que, un cop més, “les
necessitats de la ciutadania”
van quedar rellevades a “les

necessitats dels inversors”.
Precisament sobre el Banc
Europeu d'Inversions, l'euro-
diputat d'ICV Ernest Urta-
sun, va lamentar aquest
dijous en una entrevista amb
l'ACN el paper “totalment
condemnable” de la institu-
ció. Urtasun va ser taxatiu en
afirmar que el Banc Europeu
d'Inversions “va posar els di-
ners, no va sortir bé, va co-
brar tots els diners que havia
invertit i no va assumir cap
conseqüència”. 

Demanen explicacions
Esquerra Republicana i el
PDeCAT han demanat a la
Diputació Permanent del
Congrés que convoqui un ple
extraordinari perquè compa-
regui el ministre d'Energia,
Turisme i Agenda Digital, Ál-

varo Nadal, i informi sobre
les “conseqüències” de la
sentència del Tribunal Cons-
titucional (TC) sobre el ma-
gatzem de gas Castor que
anul·la la indemnització de
1.350 milions que el govern
espanyol va pagar als respon-
sables de la planta, que mai
ha entrat en funcionament. El
portaveu adjunt d’ERC al
Congrés, Gabriel Rufián, ha
estat l’encarregat de defensar
la petició. 
El portaveu del PDeCAT al
Congrés, Carles Campuzano,
ha afirmat que aquest és un
dels escàndols més greus
sobre relacions entre el poder
polític i les empreses gestores
de serveis en l’àmbit de les
infraestructures.  
També s’han debatut dos pe-
ticions més, una del Grup

Parlamentari Socialista i una
altra d’Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea i
Mixt, que demanaven la com-
pareixença del ministre
Nadal, en aquest cas, a la co-
missió d’Energia, Turisme i
Agenda Digital.
El portaveu adjunt del Partit
Popular, Teodoro Garcia Egea,
ha recordat que el contracte
que obliga a pagar la indem-
nització a l’empresa ACS el
va signar el govern de l’ex-
president José Luis Rodríguez
Zapatero, qui considera que
ha de ser el que comparegui a
la Cambra. 

El BEI es desentén del Castor
El Banc Europeu d’Inversions diu que “ja no

participa en el finançament” del projecte
ERC i el PDeCAT demanen que el ministre

Nadal doni explicacions al Congrés

El turisme
creix un 4%
el 2017

El 2017 ha confirmat que la
tendència és a l'alça en re-
lació a les visites turísti-
ques a la comarca dels
Ports i, la capital, Morella,
és dels municipis que més
ho nota. Enguany ha sumat
un 4% més de visitants,
arribant així a més de
140.000 entrades entre el
castell que gairebé arriba
als 100.000 visitants, els
museus i altres espais mu-
nicipals com la basílica ar-
xiprestal. La zona
d'autocaravanes és la que
registra un major augment
ja que s'han acollit 2.500 ve-
hicles en tot l'any, el que re-
presenta un 7% més. Per
mantenir i millorar aques-
tes xifres, durant el 2018,
any Sexennal, el consistori
té clar que ha de continuar
millorant i condicionant els
atractius turístics i patrimo-
nials de la localitat.

Sexenni a Fitur
El 54 Sexenni de Morella,
festa declarada d’Interés
Turístic Nacional i Bé d’In-
terés Cultural Immaterial,
s’ha presentat a Fitur.
L’acte ha comptat amb la
participació del periodista
i escriptor Víctor Amela i
la projecció d’un vídeo
amb les principals caracte-
rístiques del Sexenni, les
festes en honor a la Mare
de Déu de Vallivana que es
celebren cada sis anys a la
ciutat.
La presentació ha resumit
tot l’atractiu del 54 Sexenni i
les possibilitats que Morella
ofereix als visitants. A.P.

CASTOR

C.B. / A.P. / ACN
VINARÒS

Seu del Banc Europeu d’Inversions a Luxemburg. / FOTO: WIKIPEDIA.

MORELLA
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ACCIDENT MORTAL A LA TINENÇA
UN ULTRALLEUGER es va estave-
llar el passat 19 de gener a la Mola de
Fitó, al terme municipal de la Pobla de
Benifassà. Un dels dos ferits que ana-
ven en l’ultralleuger accidentat va
morir segons va informar la Guàrdia
Civil. L’altre ferit, amb cremades de
segon grau, va ser ràpidament traslla-
dat a l’Hospital La Fe de València. L'ac-
cident es va produir al matí, a la Mola

de Fitó, al terme municipal de la Pobla
de Benifassà, però a poca distància del
terme de la Sénia.
La zona només té accés a peu o per
aire i per això es va haver d’efectuar
el rescat amb helicòpter. En un primer
moment es van activar fins a 6 dota-
cions dels Bombers de la Generalitat
perquè es pensava que hi havia un in-
cendi forestal. A.P.



cop d’ull// Febrer 201824

BAIX MAESTRAT

Èxit de l’aplicació
Benicarló Connecta

Des de la seua posada en
marxa, el passat mes de
desembre, l'aplicació desti-
nada a gestionar les inci-
dències en la via pública a
Benicarló s'ha descarregat
en 949 dispositius i ha
rebut el registre de 534
usuaris. L'apartat d'agenda
porta registrats 114 d'actes.
L'aplicació mòbil que l'A-
juntament de Benicarló, a
través de la Regidoria de
Serveis Informàtics, ja és
un requisit imprescindible
per poder transmetre les
incidències. Benicarló Con-
necta permet que els veïns
del municipi puguen comu-
nicar qualsevol incidència
en la via pública a través
dels smartphones.
Pel que fa al nombre d'inci-
dències en aquest primer
mes de funcionament, se
n'han rebut un total de 254,

de les quals 133 s'han re-
solt o s'han traslladat a
l'òrgan competent per a la
seua resolució. D'aquestes
incidències rebudes, gran
part fan referència a pro-
blemes en els carrers (as-
faltat, senyalització,
desperfectes en la vorera,
clavegueram, etc.), encara
que també s'han rebut inci-
dències relacionades, entre
d'altres, amb l'enllumenat
públic, parcs i jardins, mo-
biliari urbà o la manca de
neteja.
A més, l'apartat d'agenda
d'actes amb el que compta
l'aplicació ha estat plena-
ment actiu, i al llarg d'a-
quest primer mes de
funcionament ha registrat
114 actes relacionats amb la
vida cultural, social, espor-
tiva, festiva i turística de
Benicarló. A.P.

L'Ajuntament de Vinaròs va
aprovar el passat 23 de gener
el pressupost municipal per
al 2018, que aquest any puja
a 28 milions d'euros. Després
d'un intens debat, finalment
la proposta va tirar endavant
amb els vots de l’equip de
govern.
En total, les arques municipals
disposaran gairebé de 4 milions
més que el 2017, fet que suposa
un increment del 15% respecte

al passat exercici, quan es va
comptar amb un pressupost de
més de 24 milions d’euros.
Aquest augment, ha explicat
l'alcalde de Vinaròs Enric Pla,
es deu en part a la inclusió de
gairebé un milió d'euros dels
Fons Feder per dur a terme al-
gunes accions emmarcades
dins de l'Estratègia de Desen-
volupament Urbà Integrat
Sostenible (EDUSI).
Quant a les despeses, 10,7 mi-
lions seran per al pagament del
personal que treballa a l'Ajun-
tament, altres 9 milions per a
béns i serveis i 3,7 per a inver-

sions, ha indicat la regidora
d'Hisenda, Maria Cano.
Cano ha afegit que també es
destinaran més de 2 milions
al pagament d'interessos i
amortitzacions de préstecs, i
altres tants per a l'acció social
i millora de l'ocupació a la lo-
calitat.
En inversions es contempla
una partida per al Pla Smart
City, per als pluvials del Camí
Fondo o per a la urbanització
de diversos carrers i zones de
la localitat per a la propera
construcció del CEIP Jaume I i
del segon centre de salut. 

Albert Pascual
VINARÒS

Vinaròs aprova els pressupostos
L’Ajuntament comptarà amb 28 milions d’euros, un

15% més respecte a l’exercici del 2017
La millora de carrers i zones al voltant del projecte de

nou col·legi Jaume I entre les actuacions més destacades

Ple de pressupostos. / Foto: AJUNTAMENT DE VINARÒS.

Portada de l’aplicació. / Foto: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.
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C U LT U R A

C
AIDA BOIX A LO PATI

AIDA BOIX ja és oficialment la nova di-
rectora de Lo Pati-Centre d'Art Terres de
l'Ebre. Boix ha ocupat el càrrec provisio-
nalment des del passat mes d'agost, des-
prés de guanyar el concurs públic
convocat. Llicenciada en Història de l'Art
per la UB ha treballat al departament de
recerca i investigació del Museu Vaticà i al
MACBA. Boix, que ha lloat la “gran tasca”

dels seus antecessors, ha avançat que
mantindrà moltes de les propostes en
marxa però que també apostarà per nous
projectes com un cicle de concerts de
grups emergents o un festival d'art urbà
als espais públics de la ciutat. També ha
anunciat que Lo Pati acollirà el 2018 una
exposició de l'artista Carles Guerra, direc-
tor de la Fundació Tàpies. C.B. 

Tres exposicions al Museu de l’Ebre
MUSEUS 

El Museu també treballarà per racionalitzar el centenar
de projectes museístics que hi ha a les Terres de l’Ebre

La Guerra Civil, la bruixeria al territori, i el patrimoni i
la gastronomia seran els temes centrals de les mostres

El Museu Terres de l’Ebre pre-
para tres exposicions de pro-
ducció pròpia per aquest 2018.
És el cas, per exemple, de l’ex-
posició sobre la Guerra Civil
que enguany s’inaugurarà a
Amposta i a Corbera d’Ebre,
amb motiu dels 80 anys del
final de la Batalla de l’Ebre. En
aquest sentit, serà una exposi-
ció que es farà en col·laboració
amb el Consorci Memorial de
la Batalla de l’Ebre (Comebe),
que és un dels organismes del
territori que té línies de treball
amb el Museu de les Terres de
l’Ebre. Una altra de les exposi-
cions previstes en el programa
anual del Consorci del Museu
de les Terres de l’Ebre serà “Per
bruixa i metzinera” que in-
clourà continguts inèdits sobre
la història de la bruixeria al te-
rritori. D’altra banda, també
arribarà al Museu de les Terres
de l’Ebre l’exposició “La cuina a
Catalunya. El paisatge a la
taula”. Una exposició que
també anirà acompanyada d’un
congrés sobre patrimoni i gas-
tronomia. I és que la voluntat
del Museu de les Terres de l’E-
bre és reforçar l’aliança de la

cultura amb el turisme gastro-
nòmic.
D’altra banda, el director-ge-
rent del Consorci, Àlex Farnós ,
va explicar que el Museu Terres
de l’Ebre vol contribuir a racio-
nalitzar els 103 equipaments
museístics existents a l'Ebre,
una xifra sense precedents a

cap territori Catalunya fruit
d'una “bombolla” d'inversions
en projectes patrimonials per
part dels governs municipals fa
uns anys. Aquest és el gran
repte que s'ha marcat el Con-
sorci del Museu de les Terres de
l'Ebre a partir d'aquest 2018 en
la línia de continuar prestant

serveis a equipaments i centres
patrimonials ebrencs, a partir
d'ara també com Museu de Su-
port Territorial. Actualment,
molts d'aquests projectes són
projectes que no acabaran pros-
perant, es troben tancats o, en la
seva major part, només obren
de forma puntual per a turistes

i vistes concertades. La idea és
assessorar els ajuntaments per
diverses vies amb l'objectiu de
reorientar-los i fer viable el seu
funcionament. Farnós va insistir
que cal compatibilitzar la seva
vocació majoritàriament turís-
tica amb l'ús per part de la po-
blació local.  

G. Moreno / C. Bonet 
AMPOSTA

Exposició del centre 115 Dies de Corbera d’Ebre. // FOTO: M.V.
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CULTURA  

La regidoria d'Ensenyament i
Cultura de l'Ajuntament
d'Amposta ha programat, fins
al proper mes de juny, un
total de 16 actuacions dins del
cicle Amposta Teatre i Dansa.
Destaca la renovació del cicle
de monòlegs Amposta Co-
medy que es va iniciar l’any
passat i que ha tingut força
èxit a la ciutat. La regidora de
Cultura, Inés Martí, va expli-
car que fins a l’estiu s’han

programat cinc actuacions i hi
haurà disponible un abona-
ment per 48 euros. També té
un paper important en
aquesta programació la dansa
i el circ. De fet, a Amposta se
celebrarà l’acte central del
Dia Mundial del Circ a Cata-
lunya amb un seguit d’activi-
tats artístiques i culturals.
Serà dissabte 21 d’abril.
L’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, va remarcar que el go-
vern municipal fa una clara
aposta per la cultura a la ciutat.
Completa la programació el te-
atre familiar amb les obres

“Sol amb la Lluna” de la com-
panyia Sgratta, “Més que
màgia” amb el mag Stigman; o
“Contes 1.0” amb Teatre de Fu-
gala. També s’apropa el teatre
als instituts amb l’obra “La
senyoreta de l’Escala” de Te-
rratrèmol Produccions i no fal-
tarà el teatre amateur amb
“Políticament incorrecte” o “La
casa de Bernarda Alba”.  

Cinta Bonet
AMPOSTA

Dia Mundial del Circ a Amposta 
La capital del Montsià acollirà l’acte central del Dia

Mundial del Circ a Catalunya. Serà dissabte 21 d’abril
Es renova el cicle de monòlegs Amposta Comedy amb

cinc actuacions i un abonament per 48 euros

Presentació de la programació teatral d’Amposta. / Foto: A.P.

El món del teatre va retre el seu
particular homenatge a la fi-
gura de Carles Santos amb
l'espectacle “Un Santos (sense
el Santos)” al Teatre Lliure. L'o-
bra, dirigida per dues de les
seves estretes col·laboradores,
Montse Colomé i Anna Llo-
part, gira durant una hora en-
torn a l'imaginari del
compositor i músic amb la
col·laboració d'una quarantena
d'artistes. La música, el text i la

dansa van ser l'element comú
de l’espectacle, que recollia
fragments d'una quinzena d'o-
bres de Santos. Una història
concebuda, segons Colomé,
com un espectacle amb parts
corals, cantades amb solistes,
textuals i fragments de dansa
per incloure totes les discipli-
nes que va abordar durant la
seva llarga i prolífica carrera. 
En paraules dels seus impul-
sors, l'espectacle és Santos en
“estat pur”, sense vestuari ni
escenografia, concebut com
una “festa sorpresa” i un “acte
de fe”.

Cinta Bonet
BARCELONA

El món del teatre diu adéu a Santos 
Ho va fer amb un espectacle al Teatre Lliure que va

incloure text, música i dansa. Un Santos en “estat pur”
“Un Santos (sense Santos)” recollia fragments d’una

quinzena d’obres del músic i compositor de Vinaròs

Carles Santos en un dels seus espectacles. / Foto: ACN

DAVID JIMÉNEZ
TÈCNIC DE TURISME

L’antic hospital de Sant Llàtzer
SEGONS EL DICCIONARI de l’Institut d’Estudis Catalans,
l’hospital durant l’Edat Mitjana era una antiga casa d’acolli-
ment per a pelegrins i pobres durant un temps limitat;
també acollien, si estaven situats en ports de muntanya molt
perillosos, els vianants que anaven de pas. En el cas del nos-
tre hospital, però, hem de situar-lo en la primera definició,
és a dir, com a casa d’acolliment. En efecte, en la documen-
tació medieval apareix anomenada com a “Casa de Sen Lar”,
en la primera vegada que s’esmenta l’any 1338.

L’ADMINISTRACIÓ d’aquesta casa està molt relacionada
amb l’hospital de la Santa Creu, però també amb la Univer-
sitat de la Ciutat, que hi realitzà diverses donacions per a les
diverses reparacions (porxo i teulada de la casa) o amplia-
cions (la cambra de la capella). Pel que respecta a la seva
ubicació, sembla ser que la seva situació es triangularia
entre els carrers Lamote de Grignon, Maria Rosa Molas,
Enric d’Ossó i l’avinguda Generalitat, segons les troballes
arqueològiques realitzades al segle XIX. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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US RECOMANEM
130è Carnaval de Godall

DEL 9 AL 13 DE FEBRER

Catalogat com a patrimoni festiu de Catalunya, el Carnaval
de Godall, el més antic de Tarragona, es caracteritza per les
batalles de farina, la desfilada infantil, els balls de disfres-
ses, tardes d’animació i cercaviles, i perquè tots els actes
són gratuïts.

Amposta
100 anys de música, cultura i societat. La
Unió Filharmònica d'Amposta'
Fins al 18 de febrer
al Museu de les Terres de l’Ebre

Fires i festes

Teatre

Tortosa

'Paraules encadenades'
Divendres 16 de febrer - 22h.

Teatre Auditori Felip Pedrell

Un psicòpata, assassí en sèrie, després de cometre els seus
crims, enregistra en vídeo les seves sensacions. No sent cap
remordiment pels seus actes.

Exposició

L’Ametlla de Mar
Festes de la
Candelera
De l’1 al 5 de febrer

Festa que combina els actes més
tradicionals com la processó,
l'ofrena o el 'Ball de la Candelera'
amb els més populars i moderns
com els correbars i els concerts.

Espectacle

Ulldecona
‘Ya no me ves’ | Mag Dakris
Dissabte 17 de febrer a les 18h.

Teatre Orfeó Montsià

Diuen, que mai sabem en quin moment estem vivint alguna cosa, que no

oblidarem la resta de la nostra vida.

“Ya no me ves” és l´espectacle de Dakris, campió nacional de màgia

Fires i festes

Vinaròs
Carnaval
Fins el 12 de febrer
Lloc: carrers de la ciutat

Amposta

XXIII Festa de
la Carxofa
Pavelló Firal

Diumenge 25 de febrer
a les 12h.

Santa Bàrbara
'Els joguets dels iaios'
Fins el 4 de febrer
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

ExposicionsMúsica Fires i festes

Benicarló
'Diseño al Plato'
Fins el 18 de febrer
Lloc: Mucbe

La Ràpita
'Lo tros'
Fins el 25 de febrer
Lloc: Museu de la Mar de l'Ebre

Alcanar
'La petjada de Sant Antoni'
Fins el 28 de febrer
Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

Tortosa
'Estem en contacte'
Fins el 2 de març
Lloc: Vestíbul del campus Terres de
l’Ebre

Benicarló
Exposició de pintura de
Francisco de la Torre
Fins el 9 de març
Lloc: Edifici Gòtic

L’Ametlla de Mar
Concert de Txarango
Dissabte 3 de febrer
Hora: 0:30h.
Lloc: Envelat

Espectacles

Teatre

La Ràpita
‘La Superbleda’
Diumenge 4 de febrer
Hora: 12h.
Lloc: Auditori Sixto Mir

Amposta
‘Políticament incorrecte’
Diumenge 25 de febrer
Hora: 18h.
Lloc: La Unió Filharmònica

Amposta
Nit de monòleg
amb Javi Sancho
Diumenge 4 de febrer
Hora: 18h.
Lloc: Teatre El Casal

Tortosa
'Paradís Pintat'
de Pepa Plana
Dissabte 10 de febrer
Hora: 20h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Amposta
Espectacle familiar
'Més que màgia’
Dissabte 17 de febrer
Hora: 18h.
Lloc: La Lira Ampostina
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SEGON AUDI PÀDEL SERIES
I AM PÀDEL d’Amposta va ser l’escenari
del segon torneig Audi Pàdel Series disputat
entre els dies 15 i 21 de gener. Després
d’una setmana de partits, Artur Bel i Iván
Ródenas van rebre el trofeu de campions de
la mà de l’alcalde de la ciutat, Adam Tomàs.
Una victòria que van aconseguir després de
guanyar per 6-3 i 6-4 a la parella formada
per Carlos Bellés i Joel Climent.

Pel que fa a la primera categoria feme-
nina van guanyar Sílvia Alarcón i Aida
Sebastián a Carla Cabanes i Montse Bel
per 6-2 6-4. També van haver-hi premis
en la resta de categories masculines, així
Tavi Tomàs i Josep Zumaquero alçaven el
trofeu de la segona categoria i Marc Ca-
llarisa i Jordi Porres finalitzaven primers
en tercera.  R.T.

CURSES PER MUNTANYA

Pere Aurell i Ragna Debats van
ser els vencedors, en categoria
masculina i femenina absoluta,
respectivament, de la IX Cursa
del Pastisset de Benifallet, pri-
mera prova puntuable del Circuit
de Curses de Muntanya de les Te-
rres de l'Ebre celebrada el passat
28 de gener. La prova va comptar
enguany amb 500 participants.
Aurell (Merrell Chemo) va fer
els 28,1 km del recorregut en
2:44:47, mentre que Debats
(Merrell Chemo) el va comple-
tar amb 3:02:09.
El primer classificat local va ser
Raül Garcia i la primera corre-
dora del poble, Carme Folqué.
Lo Pastisset també va incloure
una Cursa curta de 18,3 km que
en categoria masculina va tenir
com a guanyador a Daniel Casti-
llo amb un temps d'1:35:27. Pel
que fa a la categoria femenina,
Mercedes Arco, amb 2:01:27 va
ser la primera fèmina.
La cursa començava i acabava a
Benifallet i va recòrrer camins i
senders que portaven als corre-
dors per la serra de Cardó on hi
ha imponents paratges naturals.

El recorregut més llarg, la cursa
reina, era de 28 quilòmetres amb
un desnivell positiu i negatiu de
1.594 metres.

Lo Pastisset solidari
Un dels trets diferenciadors de
la Cursa del Pastisset és el seu
marcat accent solidari. En
aquesta novena edició, les enti-
tats compromeses i amb qui es

compromet la cursa van ser la
Creu Roja, Esport Solidari Inter-
nacional i l'Oncolliga de les Te-
rres de l'Ebre. Durant la
jornada, es va recollir nombrosa
roba i material esportiu per a la
Creu Roja de Tortosa. Una altra
de les accions dutes a terme va
ser la consolidació de la xarxa
local per ajudar als afectats de
càncer a les Terres de l'Ebre. Du-

rant el matí de diumenge es van
vendre productes fets a mà per
a la lluita contra el càncer.
La cursa ha assolit un notable
èxit de participació i d'assis-
tència i tant participants com
acompanyants van poder
gaudir durant tota la jornada
d'animació infantil amb infla-
bles i activitats dirigides a
totes les edats. 

Debats i Aurell dominen a
lo Pastisset de Benifallet
Míriam Gavaldà
BENIFALLET

El podi de lo Pastisset 2018. // FOTO: GRUP FEM SENDERA.

En el marc de les festes de
Sant Antoni, la 76a Cursa Ci-
clista del Perelló va estar do-
minada per l’equip rus del
Lokosphinx. Dels 92 corre-
dors inscrits, els tres primers
classificats de la general van
ser Nikita Bersenev que va
completar el recorregut en
01:49:17, seguit per Alek-
sandr Smirnov i Arseny Ni-
kiforov. Tots tres del club
Lokosphinx que també va li-
derar la classificació per
equips. El van seguir el Club
Motor Begues i el Club Ci-
clista Ciutat de Reus.  M.G.

El Lokosphinx
mana al Perelló

L’equip de rugbi del Barba-
rians-TAUS amb jugadors
dels equips dels Taus d’Am-
posta i el Barbarians Vinaròs
han acabat la primera fase
de la lliga territorial valen-
ciana nord amb un ple de
victòries inaudit. L’equip ha
guanyat els sis partits amb

autoritat, amb un total de
239 tirs a favor i només 51
en contra, la millor puntua-
ció de la categoria i en con-
seqüència, sent el millor
equip que passa a la segona
fase del torneig.
Amb aquests números aca-
bava el Vinataus la primera
fase del campionat i jugant
contra l’RC Castelló, equip
que guanyava per 25-10 i es
tornaria a enfrontar al cap
d’una setmana a l’estadi del

Serengeti d’Amposta, les
pistes d’atletisme, amb un
resultat semblant de 24-0.
La segona fase portarà a
l’equip de vinarossencs i
ampostins fins a terres més
llunyanes com són equips
de l’Horta Nord (Edetans
de Montcada), de la Ribera
del Xúquer (Inter RC Al-
zira) i  dos equips alacan-
tins, l’Akra Bàrbara de la
capital, i  el Club de Rugbi
de Villena. 

Albert Pascual
AMPOSTA

Els Taus als play-off amb ple de victòries

El Vinataus abans de començar un partit. / Foto: TAUS

Tortosa va tornar a ser la seu
d’una Copa d’Espanya de
judo infantil i junior. Més de
500 judokes vinguts de dife-
rents comunitats autònomes
van omplir el pavelló de Fe-
rreries, en un gran ambient de
públic durant els dos dies de
competició. En categoria in-
fantil van dominar els valen-
cians amb quatre primeres
places seguits dels catalans i
aragonesos amb tres. La com-
petició junior va estar domi-
nada pels judokes catalans
amb nou ors, molt per davant
d'aragonesos amb tres, i va-
lencians amb dos. A.P.

Copa Espanya
de judo
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L’EXPERIÈNCIA DE DONAR SANG
EL 18 DE GENER va arribar a l’Hospi-
tal de Tortosa Verge de la Cinta la Marató
de Donació de Sang de Catalunya. L’ob-
jectiu de la Marató, que va celebrar-se
del 12 al 19 de gener als hospitals cata-
lans, era remuntar les reserves de sang
després d’unes festes nadalenques en
què la donació ha baixat un 25%. La di-
rectora del Banc de Sang i Teixits del

Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre,
Virginia Callao, va explicar que l’eix de la
campanya era l’experiència de la dona-
ció. Com en caixes d’experiències per fer
regals, Banc de Sang convidava a viure la
sensació “incomparable” que representa
donar sang. A partir de la Marató, els do-
nants rebran un SMS que els informarà
quan la seva sang s’hagi utilitzat. C.B.

Compte enrere per al nou pàrquing
OBRES A L’HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA

L’actuació tindrà un cost d’uns 10 milions d’euros, i la
previsió és començar les obres durant el proper 2019

El govern anuncia la licitació del projecte de l’edifici
de l’aparcament i de l’ampliació de l’hospital de Tortosa

Un cop descartat el projecte del
nou hospital de Tortosa, la Gene-
ralitat ha tret a concurs la redac-
ció del projecte bàsic i executiu,
així com la posterior direcció de
les obres, del nou edifici d'apar-
caments i la reserva de futur
creixement de l'Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta (HTVC). El
contracte de serveis per a l'assis-
tència tècnica de la redacció es
va publicar el passat 28 de des-
embre, i té un pressupost de li-
citació de 788.284 euros. Ara els
ofertants tenen fins al proper 6
de febrer per presentar les pro-
postes. 
La idea inicial és edificar un
aparcament aprofitant el talús
que hi ha entre l’hospital i l'antic
cinema Fèmina. Així, el con-
tracte preveu una superfície de
construcció de 15.000 metres
quadrats, 10.000 metres qua-
drats per al pàrquing, que tin-
dria capacitat per a uns 400
vehicles, i 4.000 metres quadrats
de reserva per a futurs usos hos-
pitalaris, ambulatoris i adminis-
tratius. De fet, l’objectiu és
construir un nou edifici situat al
talús que conforma el límit sud-
oest de l'hospital Verge de la

Cinta, que tindrà el límit inferior
al carrer Cristòfor Despuig.
Aquest nou edifici contindrà els
usos d'aparcament i d'accés pú-
blic, i comunicarà la ciutat i l'-
hospital. També reservarà futurs
usos hospitalaris amb la cons-
trucció dels tancaments, però
sense acabats interiors. 
Segons la Generalitat, l'aparca-
ment tindrà capacitat per a uns
400 vehicles, i això permetrà des-
congestionar el moviment de ve-
hicles a la zona de l’hospital. En
aquest sentit, es preveu un nexe
vertical entre la ciutat i l'hospital
Verge de la Cinta amb escales i
ascensors, per tal de permetre
l'accessibilitat a peu des del cen-
tre de Tortosa.  
Quant a la muralla dels segles
XIV-XV, perimetral a l'hospital
de Tortosa i als seus baluards,
caldrà que estiga protegida i in-
tegrada al nou entorn edificat,
sense restar protagonisme als
trams que avui es conserven. A
més a més, existeix un estudi ge-
otècnic sobre les característiques
del terreny, que el projecte ha de
tenir en compte. Es proposa,
d'entrada, que el sistema de
contenció de terres sigui amb
pantalles de micropilons o amb
una estructura que travi les pan-
talles de contenció de terres a
mode de contraforts. El pressu-

Gustau Moreno
TORTOSA

L’edifici del nou aparcament de l’hospital Verge de la Cinta es construirà a la zona de darrera de l’antic cinema Fèmina. // FOTO: G.M.
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L’hospital de Jesús tindrà
al setembre una nova
unitat d’hemodiàlisi

Les instal·lacions de l'Hospital
de la Santa Creu de Jesús estre-
naran el proper estiu una nova
Unitat d'Assistència Nefrolò-
gica, que ha de millorar de ma-
nera molt important l'atenció
als 150 pacients d'hemodiàlisi i
als 900 que anualment s'atenen
en consultes externes gràcies a
la modernització, tecnologia,
accessibilitat i major confort del
nou equipament. La nova Uni-
tat d'Assistència Nefrològica es
construeix just al costat de l'ac-
celerador lineal que fa 10 anys
es va construir per a prestar
servei de radioteràpia als ma-
lalts de les Terres de l'Ebre,
també a l’hospital de Jesús. De
fet, es tracta d’un projecte que
arriba amb una dècada de re-
tard, molt esperat pels profes-
sionals i pels seus pacients.
Durant una visita a les obres, el
passat 17 de gener, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va assenya-
lar que tira endavant un pro-
jecte amb la vocació de prestar
uns serveis sanitaris de qualitat
a Tortosa i al conjunt de les Te-
rres de l'Ebre. En aquest sentit,
l'alcalde va voler destacar el ni-
vell tecnològic de la nova unitat
de Nefrologia.
Bel va visitar les obres acom-
panyat per la presidenta del
Consell d'Administració de
GESAT, Meritxell Roigé; el con-
seller delegat de GESAT, Pere
Panisello, i la directora-gerent
del centre sociosanitari, Almu-
dena Garnica. L’alcalde va
avançar que el nou equipament
preveu entrar en servei el pro-
per mes de setembre, i que la
seva construcció també fa pos-
sible una futura ampliació. 
Per a la realització del tracta-

ment es disposarà d'una sala
amb capacitat per a 40 pacients
amb monitoris d'última gene-
ració i llits elèctrics, per millorar
la seva comoditat. També hi
haurà una sala per a pacients
aguts i una altra per als que
precisen aïllament. 
La societat municipal GESAT
va adjudicar a l'empresa Frese-
nius Medical Care la construc-
ció i equipació de la nova
Unitat d'Assistència Nefrolò-
gica per un import de gairebé
3,6 milions d’euros. Aquesta
actuació ha estat finançada ín-
tegrament per l'administració
municipal.
Des de 1980, l'Hospital de la
Santa Creu de Jesús és el centre
de referència a les Terres de l'E-
bre per als malalts amb patolo-
gies renals. Els malalts de
patologies renals de la Regió
Sanitària de les Terres de l'Ebre
són derivats a la Unitat d'Assis-
tència Nefrològica de l'Hospital
de la Santa Creu de Jesús dels
dels centres d'atenció primària
i hospitalària del territori, en
tant que centre de referència,
on es presten serveis de pre-
venció, diagnòstic, prescripció
de tractament substitutiu i trac-
tament de les malalties renals.
Actuament, el servei es presta a
la quarta planta de l'Hospital,
amb les corresponents dificul-
tats d'accessibilitat i espai per
als pacients i acompanyants,
que amb el nou edifici queda-
ran resoltes definitivament. 

Un moment de la visita a les obres de la nova unitat. // CEDIDA.

Una imatge de la inauguració del nou Hospital de Dia de l’hospital Verge de la CInta. // FOTO: CEDIDA.

post d'execució material estima-
tiu del projecte és de 9,6 milions
d’euros.

Les obres, per al 2019
Un projecte que, segons el direc-
tor territorial de Salut, Ismael
Piñas, podria estar enllestit a fi-
nals d’any. Piñas va dir-ho des-
prés d’una reunió amb els veïns
del Centre-Nucli Històric i del
sindicat CATAC, que fa uns anys
van recollir i entregar milers de
signatures per demanar una so-
lució als problemes d’accessibi-
litat de l’hospital Verge de la
Cinta. De fet, els veïns i el sindi-
cat es van mostrar molt satisfets

amb un projecte que porten re-
clamant des del 2014. Malgrat
tot, des del sindicat CATAC van
advertir que els professionals no
renuncien a la construcció d’un
nou hospital als afores de la ciu-
tat, ja que, segons asseguren,
aquest projecte millora el pro-
blema d’aparcament però no so-
luciona l’accessibilitat. 
Unes dies més tard, durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, Piñas
va donar més detalls sobre el ca-
lendari del projecte. Unes obres
que, amb un cost d’uns 10 mi-
lions d’euros, podrien sortir a
concurs abans de final d’any,
amb l’objectiu que puguen co-

mençar durant el 2019. El director
de Salut va voler destacar la im-
portància del projecte, tot remar-
cant que permetrà resoldre els
problemes d’accessibilitat, con-
solidar el talús, i també ampliar
els espais de l’hospital Verge de
la Cinta. A més, tant Piñas com
l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
han valorat  que el compromís és
seguir actualitzant i posant al dia
l’hospital Verge de la Cinta. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta estrena el nou Hospital de Dia

Els pacients i familiars de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta ja disposen del
nou Hospital de Dia. Una àrea nova que
ha passat de 110 metres quadrats a més
de 400 i que, entre d’altres, inclou una
zona de recepció i una sala d’espera ex-
clusiva que donarà més intimitat als
usuaris. El gerent de la Regió Sanitària
de les Terres de l’Ebre, Ismael Piñas, va
valorar aquesta millora i també el fet que
s’ampliïn el nombre de tractaments. 
Aquesta és la primera fase d’un projecte
que ha dotat el nou hospital de dia amb
14 boxs de tractament, 4 consultes d’on-
cologia, dues d’hematologia i una con-
sulta d’infermeria. La segona fase, que
s’iniciarà aquest any, preveu ampliar l’es-
pai en 200 metres quadrats més i el canvi
d’equipaments i mobiliari. El cost total
del projecte és d’uns 770.000 euros,
250.000 corresponents a aquesta primera
fase. Algunes de les mancances que
s’han resolt amb el Nou Hospital de Dia
de l’hospital Verge de la Cinta han estat
la falta d’una sala d’espera adequada per
als pacients, que s’havien d’esperar als
passadissos de trànsit general. “Veure’ls

als passadissos de més circulació feia una
fiblada al cor”, va apuntar Piñas. 
El nou Hospital de Dia també soluciona
la falta d’espai suficient, sobretot des del
creixement de la demanda de boxes i bu-
taques entre l’any 2009 i 2014. Com van
destacar també els professionals que hi
treballen, el nou hospital polivalent i he-
matooncològic també corregeix la disper-
sió dels procediments per diferents
serveis hospitalaris, i cohesiona els pro-
cessos assistencials que necessiten els
malalts en el nou espai. A més, el centre
ajudarà a reduir el nombre d’estades evi-
tables amb una durada de menys d’un
dia a l’Hospital, tot facilitant així el dre-
natge a Urgències, l’augment de l’activi-
tat quirúrgica i del nombre de visites a
Consultes Externes.
Per la seva banda, l’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel,  va voler destacar que en els
darrers anys no s’han aturat les inversons
a l’hospital Verge de la Cinta. De fet, va
assenyalar que el nou Hospital de Dia
s’emmarca en en la nova planificació del
Verge de la Cinta, i que suposarà un “salt
qualitatiu” per als usuaris.  
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Joan Piñol ha manifestat la seua
satisfacció, però també la seua
preocupació, per la creació de
l’empresa pública Salut Ebre,
que a partir de l’abril ha de ges-
tionar l’Hospital Comarcal de
Móra d’Ebre. En declaracions a
Canal 21 Ebre, l’alcalde de la
població va recordar que el
compromís de l’exconseller Toni
Comín va ser crear una em-
presa 100% pública per gestio-
nar, en principi, l’hospital de
Móra d’Ebre. Però també la ne-
cessària actualització de l’hospi-
tal, amb una inversió d’uns 2,5
milions d’euros. De fet, Piñol va
lamentar la falta d’informació
que ha tingut, tot i que també va
voler mostrar-se comprensiu
amb la complexitat del moment
polític. En canvi, va tornar a ser
molt contundent a l’hora de re-
clamar les inversions que ne-
cessita l’Hospital Comarcal de
Móra d’Ebre. Per exemple, Piñol
va recordar que l’Ajuntament
morenc ha hagut de costejar re-
centment les obres d’un aparca-
ment per a l’hospital, una
actuació que hauria d’haver as-
sumit o bé Gecohsa o bé el Ser-
vei Català de la Salut.

Nova sala de radiologia
Uns dies abans, durant la inau-
guració de la nova sala de radio-
logia, l’alcalde de Móra d’Ebre

també havia denunciat la falta
d’inversions a l’hospital, que
dóna servei a la Ribera d’Ebre,
al Priorat i a la Terra Alta. 
Fins al proper 18 d’abril, l'Hos-
pital Comarcal de Móra d'Ebre
estarà gestionat per Gecohsa,
del grup Sagessa. Al desembre
va inaugurar la nova sala de ra-
diologia, que ha comptat amb
una inversió d'uns 140.000
euros. Es tracta d’un equipa-
ment molt reivindicat al centre,

i que substitueix una sala que
feia 30 anys que funcionava. En
principi, la millora continuarà
amb la renovació del sistema
d'ecografies del servei de Gine-
cologia i Radiologia i un ecògraf
de suport a procediments vas-
culars quirúrgics. A més, durant
els primers mesos de 2018 està
prevista la implementació d'un
nou mamògraf digital directe.
Amb el nou equipament, el cen-
tre compta ara amb tres sales de

radiologia simple, un equip de
densitometria, un TAC, un ma-
mògraf i dos ecògrafs. 
Piñol va aprofitar la inauguració
de la nova sala de radiologia per
reclamar les inversons pen-
dents a l’Hospital Comarcal de
Móra d’Ebre, i va lamentar que
hagin tancat el servei de cafete-
ria de l’hospital. En aquest sen-
tit, el director de l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre, Joan
Galbany, va explicar que el tan-

cament de la cafeteria s’ha pro-
duït per l’incompliment con-
tractual de l’adjudicatària del
servei, i que amb la instal·lació
de màquines expenedores de
menjar i beguda s’ha intentat
buscar la millor solució.  

G.M. / M.G.
MÓRA D’EBRE

Confiats en l’arribada de Salut Ebre
L’alcalde de Móra d’Ebre, satisfet però preocupat per

la creació de l’empresa que ha de gestionar l’hospital
Joan Piñol reclama les inversions de 2,5 milions d’euros

que no s’han realitzat al centre durant els darrers anys

Una imatge d’arxiu de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. / Foto: SÍLVIA ALARCÓN.

El director de Salut a les Terres
de l’Ebre, Ismael Piñas, ha afir-
mat que els diversos hospitals
del territori es gestionaran des
d’empreses públiques. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Piñas va rebutjar la denúncia
que havia fet la CUP, en el sentit
que la nova xarxa hospitalària
Salut Ebre suposa reproduir el
model de gestió del grup Sa-
gessa. Un model basat en el
règim mercantil que, segons els
cupaires, afavorirà la falta de
transparència i la corrupció. Se-

gons Piñas, la nova empresa
que es crearà “serà 100% pú-
blica i dependrà del CatSalut”. 
Piñas també va confirmar que
els estatuts de la nova empresa
pública estan pràcticament en-
llestits, i pendents de l’aprova-
ció del nou Govern. El director
de Salut va insistir que aquest
ha de ser un dels temes priori-
taris del nou conseller o conse-
llera, tenint en compte que la
nova empresa ha d’estar en
marxa a l’abril, que és quan
acaba l’actual concessió a Ge-
cohsa per la gestió de l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre. 
De fet, Piñas va explicar que la
relació que s’establirà entre la

nova empresa pública i l’Hospi-
tal Comarcal de Móra d’Ebre, i
entre aquesta i l’Hospital Co-
marcal del Montsià, la Clínica
Terres de l’Ebre i l’hospital de la
Santa Creu de Jesús serà dife-
rent. En el primer cas, es realit-
zarà una gestió directa, mentre
que amb els hospitals de Tor-
tosa i Amposta s’establiran con-
venis de col·laboració. Segons
Piñas, aquest és un projecte que
s’ha de treballar amb visió de
futur, tot aprofitant recursos i
per captar talent.
Per la seua banda, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, també va
respondre les queixes de la
CUP, tot assegurant que la ges-

tió de l’Hospital de la Santa
Creu de Jesús i de la Clínica Te-
rres de l’Ebre és i ha de seguir
sent pública.
A principis del mes de gener es
va saber que GINSA, AIE, inte-
grada dins del grup Sagessa, es
desvinculava definitivament de
la gestió dels hospitals de titu-
laritat municipal de Tortosa (la
clínica Terres de l’Ebre i l’hospi-
tal de Jesús)  i Amposta (l’Hos-
pital Comarcal del Montsià),
així com els centres i serveis de
la Fussmont, com ara la resi-
dència de la gent gran.
El president de la Federació
d’Associacions de Veïns d’Am-
posta, Llorenç Navarro, va cele-

brat que l’Hospital Comarcal
del Montsià haja quedat total-
ment desvinculat del grup Sa-
gessa de Reus. De fet, Navarro
va voler recordar l’opacitat amb
què es gestionava l’hospital,
amb nombroses contractacions
irregulars i sense cap tipus de
control polític o de la ciutada-
nia. En aquest sentit, Navarro va
demanar que la nova empresa
pública Salut Ebre no acabe re-
produint el mateix model de
gestió amb què actuava Sa-
gessa. De fet, va demanar que
amb Salut Ebre els veïns d’Am-
posta puguen ser presents en
els òrgans de govern i fiscalitzar
la gestió de l’hospital. 

G.M. / C.B. 
TORTOSA

Ismael Piñas: ‘Salut Ebre serà 100% pública’
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T’ESPANTES quan el teu fill té febre?
Això és un comportament normal, cap
pare vol veure al seu fill malalt. El pri-
mer que hem d'evitar és justament això,
espantar-nos!  La febre en sí mateixa no
és una malaltia. És un símptoma que in-
dica que els mecanismes de defensa del
cos està actuant contra una amenaça
externa, habitualment contra virus o
bacteris, invasors externs, que poden
perjudicar la salut. Es considera dins de
la normalitat, que un xiquet pugui tenir
diversos episodis de febre a l'any. Prin-
cipalment concentrats en els mesos d'-
hivern.

HI HA UNA AVERSIÓ a la febre i, quan
parlem de pares primerencs, aquesta
aversió pot convertir-se en una verita-
ble “febrefòbia”. Això es deu al fet que
darrere de la febre ha molts mites te-
rrorífics que impliquen, sobretot, als
més petits de la casa. El principal mite
és que la febre pot provocar un dany ce-
rebral greu i irreversible (cosa que no
passa excepte a temperatures molt ele-
vades, per sobre de 42º C). L'altre mite
terrorífic és la suposada capacitat de la
febre per provocar greus convulsions
(de produir-se, són lleus i solen aparèi-
xer amb febres baixes i, a més, el trac-
tament de la febre no les prevé).

QUÈ ÉS TENIR FEBRE? A partir dels 37
graus s'anomena febrícula i només es
considera febre quan el xiquet té més
de 38 graus. Tractar la febre sols té sen-
tit si aquesta és molt alta o bé causa
malestar a qui la pateix. La febre cal
mesurar-la amb calma. El termòmetre
és important; on i com mesurar-la,
també. El termòmetre de mercuri ja ha
passat a la història, avui en dia el ter-
mòmetre digital és l'opció més habitual

però cal saber que el que fa és calcular
la velocitat amb la qual puja la tempe-
ratura i d'aquí treure un valor. Perquè
sigui fiable la mesura, hem d'estar a la
mateixa habitació on està el xiquet, i es-
perar fins que pari de pujar, encara
que, segons el model de termòmetre
utilitzat, pot portar un avisador acústic
per facilitar la tasca.

ELS TERMÒMETRES sense contacte
són un bon recurs per prendre la tem-
peratura sense molestar al xiquet quan
dorm.  Cal tenir present que si el xiquet
està suant ens donarà una mesura més
baixa, ja que la suor refreda la pell. Els
termòmetres d'oïda són una opció molt
precisa, però necessiten entrenament
per utilitzar-los bé i no es recomanen
d'entrada.

L’ÚLTIMA NOVETAT en aquest camp
són sistemes que s'adhereixen a la
panxa i envien informació al mòbil amb
alarmes personalitzades, així els pares
poden dormir més tranquils durant la
nit. Si el xiquet té febre i està molt abri-
gat, hem de deixar-lo amb poca roba i
repetir novament la mesura al cap
d'uns minuts, així afinarem millor la
temperatura real que té el xiquet.

JA HEM MESURAT la febre. I arà què?
Per valorar la febre cal tenir en compte
l'edat, l'aspecte del xiquet, la seva res-
posta a estímuls i canvis fora de la nor-
malitat. En xiquets de menys de tres
mesos, és habitual que tinguin certes
infeccions, la valoració mèdica és reco-
manable i més encara si tenen menys
d'un mes. En xiquets entre tres mesos i
tres anys, si presenta un procés d’infec-
ció acompanyat de poca febre, el tracta-
ment amb algun medicament contra la

febre (antitèrmic) pot millorar el seu
confort. Però si el problema dura més
de tres dies, caldrà anar a veure al
metge. En xiquets de més de tres anys,
el procés infecciós sol ser el més habi-
tual, a més el xiquet ja sol explicar amb
més claredat com es troba, i també es
pot valorar administrar antitèrmics per
millorar el confort. 

EL TRACTAMENT antitèrmic habitual-
ment recomanat són medicaments com
ibuprofèn o paracetamol, i en dosis
adaptades al pes. L'aspirina no es reco-
mana en xiquets. Però buscar la febre
“Zero”, com ja hem dit, no té per què
ajudar al xiquet,;cal buscar el confort i
no la desaparició de la febre.

CALA ANAR AL METGE sempre si:

 -El xiquet presenta taques vermelloses
que no desapareixen en pressionar.

-Està decaigut i plora de forma inconte-
nible.

-Té el coll rígid (el clatell).

-Té convulsions o pèrdua de coneixe-
ment (almenys la primera vegada).

-Mostra dificultat per respirar, o "xiu-
lets" al pit.

-Vomita de forma persistent i / o bé té
diarrea que no millora, més ràpid com
més petit 

-I si mostra els ulls sense lluentor o
boca seca ...

I si dubtes, el teu farmacèutic està al teu
costat.

El xiquet té febre, què fem?

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

L’Ajuntament d’Amposta ha
lliurat al voltant de mitja tona
de taps de plàstic recollits du-
rant el passat mes de desembre
en benefici de la Fundació No-
èlia, que lluita contra la Distrò-
fia muscular congènita per
dèficit de col·lagen VI. La regi-
dora de Joventut i Participació
Ciutadana, Júlia Barberà, va ex-
plicar que els taps es van co-
mençar a recollir durant l’estiu
passat, però es va decidir allar-
gar la campanya fins al Saló de
Nadal. L’objectiu era aconse-
guir un major nombre de taps
de plàstic gràcies a la col·labo-
ració d’entitats, associacions,
comerços i centres educatius.
L’acte d’entrega dels taps va

fer-se aquest 17 de gener. Du-
rant l’acte, la fundadora i presi-
denta de la Fundació Noèlia,
Noèlia Canela, va agrair la
col·laboració de la ciutadania
d’Amposta en la lluita per bus-
car una cura a la malaltia, que
afecta el seu fill Adrià. Canela
va explicar que actualment hi
ha dos projectes d’investigació
en marxa. En aquest sentit, totes
aquelles persones, entitats, em-
preses  o institucions que vul-
guin col·laborar amb la
Fundació Noèlia poden infor-
mar-se a través del web funda-
cionnoelia.org. 

Cinta Bonet
AMPOSTA

Taps ampostins per a la Fundació Noèlia

Un moment del lliurament dels taps a la Fundació Noèlia. / Foto: ALBERT PASCUAL.
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VAGA DESCONVOCADA

LA UGT I EL COMITÈ d’empresa
d’Agrofruit Export van desconvocar la
vaga indefinida prevista a partir del 25
de gener per l’endarreriment de més de
dos mesos en el cobrament de les nòmi-
nes. Així ho van decidir després d’un acte
de conciliació al departament de Treball.
L’acord recull que al començament de la
propera temporada de recollida de cítrics
les parts s’asseuran per pactar les condi-

cions de treball i de pagament de la cam-
panya. També es posa fi a la mitja hora
diària de treball no remunerat que ha fet
cada treballador en les darreres campan-
yes, i s’estableix que  la plantilla cobrarà
cada quinze dies la quinzena salarial co-
rresponent, i quan finalitzi la campanya
continuaran cobrant sense treballar cada
quinze dies fins a percebre els dos mesos
que se’ls deuen. C.B.PAGESIA

CULTIUS

La Fatarella comença a plantar
tòfona negra. Dos propietaris
forestals han rebut un ajut del
fons de Gestió Forestal Soste-
nible del departament d’Agri-
cultura i han començat amb
els primers treballs per re-
plantar amb carrasques. Òscar
Descarrega és un d’ells. El ne-
goci, però, requereix pacièn-
cia. Fins d’aquí a 10 anys no es
veuran els primers resultats.
Aquest temps li servirà per
formar-se en aquest cultiu i
instruir gossos o porcs perquè

aprenguin a detectar les tòfo-
nes.
Descarrega ha reconvertit un
dels tres terrenys que té de
cultius perquè la resta de pro-
duccions estan amb els preus
molt baixos. En aquest sentit,
ha apuntat que amb la tòfona

es pot arribar als 600 euros el
quilo. L’associació de propie-
taris forestals recorda que hi
haurà aviat una nova convoca-
tòria d’ajuts. Així, Descarrega
ha animat a altres pagesos a
plantar aquest car però deli-

ciós fong, conegut entre els
cuiners com a “or negre”.
Si tot va bé, en uns anys la Fa-
tarella veurà créixer a uns 20
centímetres sota terra aquest
producte de qualitat tan
preuat entre els comensals

més exigents.

Tòfona als camps de la Fatarella
Dos propietaris forestals han rebut un

ajut per introduir la tòfona al poble terraltí
El negoci requereix paciència. Fins d’aquí

a 10 anys no es veuran els primers resultats 

Descarrega en un dels camps on hi cultiva tòfones. // FOTO: M.V.

Sílvia Alarcón
FATARELLA

El pantà
d'Ulldecona
es queda
sota mínims

Cinta Bonet
ULLDECONA

El pantà d'Ulldecona està
sota mínims. Les dades de la
Confederació Hidrogràfica
del Xúquer a principis de
gener apuntaven que la re-
serva d'aigua existent era
del 9,09%, és a dir, només
quedaven a l'embassament
1,03 hectòmetres cúbics dels
10,94 que té en total de ca-
pacitat. La Comunitat de
Regants d'Ulldecona ha
alertat que el pantà co-
mença a assecar-se i que si
no plou, sobretot a la pro-
pera primavera, enguany
serà un any complicat i “do-
lent” per al regadiu i els cul-
tius. Els tres pous
complementaris dels quals
disposen no podrien abastir
la zona de reg, que compren
la Sénia, Ulldecona i els mu-
nicipis valencians de Rossell
i Sant Rafel. De moment, la
campanya dels cítrics no es
veurà perjudicada i ja arriba
a la seva recta final. L'em-
bassament d’Ulldecona es
caracteritza per patir seque-
res cícliques però cada ve-
gada es produeixen més
sovint, les darreres el 2012 i
el 2014.  

AIGUA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La tòfona es pot
arribar a pagar a 600
euros el quilo. Per
això és conegut com
“or negre”
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

EL VALOR DE LA CUINA DE L’ANGULA
Sant Jaume d’Enveja ha tornat a posar en
valor la cuina de l’angula. Ho va fer amb
una nova jornada adreçada a restauradors
d’arreu de Catalunya i la Comunitat Valen-
ciana que va incloure un show cooking, una
oportunitat per descobrir les qualitats orga-
nolèptiques d’aquest producte excepcional
que es pesca de manera artesanal. El taller
de cuina el van realitzar la xef del restaurant
Racó del Riu de Sant Jaume d’Enveja, Cinta

Oliver, i el xef amb estrella de Michelin de
l’Antic Molí d’Ulldecona, Vicent Guimerà,
qui va detallar la varietat de possibilitats
que ofereix l’angula. La jornada estava or-
ganitzada per l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja amb la col·laboració de Montsià
Actiu. L’alcalde, Joan Castor Gonell, va ex-
plicar que l’objectiu era promocionar l’an-
gula, generar ocupació i que el producte
s’associï amb el Delta i el poble.  C.B.

Ingredients

• 1 kg. de bledes
• 1 got de llet
• 1 got d’aigua
• 2 ous 
• Oli d’oliva
• 1 polsim de pebre negre en 
pols 

• 50 g. de pinyons 
• Sal

Bledes
fregides

Elaboració

Bulliu les bledes, esco-
rreu-les i deixeu-les refre-
dar. A part poseu en un
bol un got d’aigua, un de
llet, dos ous, els pinyons i
el pebre negre.
Remeneu-ho per fer una
massa i tireu-ho damunt
les bledes.
Deixeu-ho reposar, i quan
s’hagi pres, feu una mena
de porcions, en forma qua-
drada.
Prepareu la paella amb
l’oli i quan estigue ben ca-
lent, les aneu fregint.
Prepareu una safata per
servir-ho. Saleu al gust.
Aquest plat el podeu
acompanyar amb la salsa
que us agradi.

LA CUINA DEL

DELTA

Guatlles amb salsa
de vi ranci i olives

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Aquestes guatlles les
vaig fer la setmana
passada, després
d'escoltar el pro-
grama setmanal de
Ràdio Móra d'Ebre
Cadena Ser dedicat a
la cuina. El pro-
grama estava dedicat
a les olives. Les ex-
pertes cuineres de la
ràdio van facilitar
unes receptes. A
l'instant vaig decidir
fer-ne una d'elles!
La de les guatlles! A
la recepta proposada
al programa he afe-
git un toc diferent...
el vi ranci. Els alls
no els he afegit a la
picada  però sí a l'i-
nici del procés, quan
rosteixo les guatlles.
Vinga, us explico i a
veure si us agrada!”

“
4 guatlles · 1 ceba grossa tallada en juliana · 1 bon grapat d'olives verdes (jo vaig posar arbequines) · 3 alls
Picada: un grapat d'avellanes, un grapat d'ametlles, pa fregit i julivert · 1 raig ben generós de vi ranci
Oli d'oliva VE · Sal i pebre mòlt · 1 got petit de brou o aigua

INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ

1. Salpebrem les guatlles.
2. Posem al foc una cassola amb
un raig ben generós d'oli i els
alls.
3. Daurem les guatlles i les re-
servem a banda. Retirem els
alls.
4. Al mateix oli de daurar les
guatlles sofregim la ceba amb
el vi ranci. Baixem el foc i fem
que es faci a poc a poc.
5. Quan la ceba estigui a mitja
cocció (més o menys) incorpo-

rem les guatlles a la cassola, les
olives i el gotet de brou o aigua
(vigileu que no es quedin se-
ques). Tapeu la cassola i feu
coure lentament. No necessita-
ran molt temps!
6. Preparem la picada amb el
grapat d’avellanes, el grapat
d’ametlles, el pa fregit i el juli-
vert. La deixarem amb una mica
de suc de la cocció i la incorpo-
rem a la cassola.
6. Deixem fer xup-xup durant
uns 10 minuts i ja tindrem la
cassoleta de guatlles enllestida.

Mmmmm...què us ha semblat?
Us ve de gust sucar-hi pa? La
salseta us asseguro que us ena-
morarà!

Més receptes: blog La Cuina de l’Olga.
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Mi Electro Moderogar Tortosa

càpsulescomercials

Mi Electro Moderogar
Carrer Rierol de Caputxins, 14 Baixos
977445380

Joan Vicent Fornós
Fa vint anys, Joan Vicent Fornós i el seu germà van heredar el negoci dels
seus pares. Fornós reivindica l’esforç i els anys de lluita dels seus proge-
nitors, una manera de treballar que ells han continuat. El gerent de Mode-
rogar Electrodomèstics també destaca que la seva prioritat és el bon tracte
amb els clients, afirmant que si vas a la seva botiga hi trobaràs amics i no
venedors. 

Tot l’equipament
per la llar
Negoci familiar amb més de 65 anys d’història i
900 m² d’exposició

Més de 65 anys d’història avalen a Moderogar Electrodomèstics
com a botiga de referència del sector a Tortosa. Compten amb 
unes instal·lacions de 900 m² i un ampli ventall de productes per
equipar la llar. Des de rentadores, passant per televisors fins a te-
lèfons mòbils, es poden trobar en aquest establiment que compta
amb tot el que els clients busquen i desitgen. 
El tret distintiu de Moderogar és la filosofia de treball que tenen,
basada en l’esforç i la lluita per poder satisfer sempre als seus
clients. La segona generació ha entomat amb força aquest llegat i
el manté viu. 
A Mi Electro Moderogar s’oposen a la venta agressiva i aposten per
un excel·lent tracte amb la seva clientela. En aquesta botiga hi tro-
baràs “amics” en lloc de venedors, que t’assessoraran en tot el que
necessitis i t’ajudaran a trobar la millor opció per a cada cas.
Moderogar està sota el paraigua de la marca Mi electro. Aquesta
marca compta amb més de 300 botigu  es associades a tot l’estat
espanyol i va néixer amb la missió d’oferir les millors ofertes de pri-
meres marques d’electrodomèstics i tecnologia a totes les llars,
brindant un servei expert i personalitzat amb la millor opció de com-
pra i de posada en marxa dels nous electrodomèstics.
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“Una persona
està abraçant el
món, perquè se
l’estima i no vol
que hi haja pro-
blemes entre les
persones!”

P
PETITS ARTISTES

LA SOLIDARITAT
ROQUETES ens ha demostrat que els seus xiquets i xi-
quetes, els de l’escola Mestre Marcel·lí Domingo, tenen
molt apresa la importància de ser solidaris, no només
amb els més necessitats, aquells amb qui col·laborem
amb una moneda o un quilo d’arròs, també entre els ma-
teixos xiquets a l’escola quan s’han de deixar els llibres
o les llibretes. La solidaritat és un tresor dels animals ra-
cionals que pensem, i que hem de mantenir sempre
sense deixar-nos portar pels prejudicis vers als altres.

Una mostra d’alumnes de l’escola de Roquetes ens ex-
pliquen en la següent plana què entenen ells per la so-
lidaritat entre els humans.

“David Marin
“Aquest dibuix expresa la solidaritat de les
persones que participen cada any al Gran Re-
capte dels Aliments per a la gent més ho ne-
cessita. Jo sóc un dels que hi col·labora.”

“En un conte, la
nena rica repar-
teix joguets a la
nena pobra per-
què puga jugar
com tots els al-

tres nens del món sent tots ple-
gats bons amics!”

2 PINZELLADES

Júlia Homedes

Sandra Domenech

“Tots els hu-
mans som
iguals, i tots
tenim els matei-
xos drets. És
igual si som
blancs o negres, tots tenim els
mateixos sentiments i mereixem
tenir el mateix!”

“A mi em
transmet molta
solidaritat aju-
dar a les perso-
nes que
necessiten

ajuda per viure.”

Anna Querol

Lara Sánchez

“Hi ha dos mons,
el pobre, i el ric,
però tot i això,
som molt solida-
ris i entre uns i
altres ens aju-
dem per fer un món més feliç!”

“La solidaritat
no només és
entre persones,
també amb la
natura o els ani-
mals. Les mans

són les que representen per a mi
la solidaritat.”

Iris Giménez

Carla Palanques

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“La solidaritat
és com l’amistat
entre una prin-
cesa i la gent
pobra, i la prin-
cesa ajuda als xi-
quets per poder jugar junts.”

Tetiana  Churatava

“Encara que si-
guem diferents
tots som iguals.
No ens hem de
jutjat entre no-
saltres, i hem de
ser bons amics!”

Carla Arasa

“Els nens hem de
ser molt solidaris
amb les persones
que més ho ne-
cessiten, una he-
rència dels
nostres pares que hem de seguir!”

Ainhoa Chavarria

"El colom de la
pau i unes
mans, són sím-
bols de la soli-
daritat per a mi,
i tots junts som
infinits en els nostres anhels."

Mariona Acero

“Pots fer tantes coses solidàries com pètals té
una dent de lleó. Cada pètal que vola és un
gest  que amb un conjur pots arribar a com-
plir.”

Alba Felicidad »

»

»
“Jo vull representar la solidaritat entre els
cavalls, i és que tots van junts per aconseguir
el mateix fi. Els animals són molt intel·li-
gents i hem d’aprendre d’ells!”

Nina Señer
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CINEMA

D I V ER S

D
PREMIS DELTEBRE, 40 anys

ELS PREMIS Deltebre van posar el
punt i final a la celebració dels quaranta
anys del municipi de Deltebre. I ho van
fer amb una gran gala, davant de més de
300 veïns i veïnes, premiant a totes aque-
lles persones, entitats i empreses que han
permès impulsar la imatge del municipi
durant tots aquests anys. Uns quaranta
anys que segons l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, han d’esdevenir un punt d’in-

flexió i l’inici d’una nova etapa que di-
buixi el Deltebre del futur.  Van ser 1.116
persones les que mitjançant el seu vot
van decidir els guanyadors de les dotze
categories establertes. El premi Delta de
l’Ebre va ser per l’exconseller Josep Rull
per la seva implicació en el desenvolupa-
ment del municipi a partir dels projectes
i actuacions realitzades des del seu depar-
tament. C.B.

Gandesa fa una aposta aposta
decidida pel cinema documen-
tal i se suma la xarxa DocsBar-
celona del Mes, la xarxa més
gran del món especialitzada en
el gènere, formada per 90 sales
que cada mes estrenen una
pel·lícula documental de pres-
tigi internacional. Amb aquesta
adhesió, Gandesa esdevé la pri-
mera població de la Terra Alta
en sumar-se a la iniciativa, que
ja té 12 anys d’història, amb més
de 500.000 espectadors. A les Te-
rres de l’Ebre també projecten
aquests documentals Tortosa i
Amposta. Aquest mes de febrer
és el torn de “L’hora dels deu-
res”, l’entranyable documental
d’un pare que lluita per ajudar
el seu fill a fer els deures de l’es-
cola i fer-lo encaixar en un mot-
lle en el qual ell, quan era petit,
tampoc s’hi va poder encabir. Es
podrà veure a la biblioteca mu-
nicipal de Gandesa. 

Cinta Bonet
GANDESA

El Documental del Mes arriba a Gandesa 

El cartell de la pel·lícula documental “L’hora dels deures”.  // FOTO: ELDOCUMENTALDELMES.COM

TECNOLOGIA

WhatsApp Business ja és oficial
per Jaume Querol

Més de 1.200 milions d’usuaris d’arreu del món usen
per comunicar-se regularment el conegut software de
missatgeria WhatsApp, ja sigui a nivell particular o com
al món dels negocis i grans empreses. De fet, des que
el WhatsApp va començar a expandir-se, el món de les
telecomunicacions ha canviat de forma considerable,
de tal manera que per a la gran majoria d’usuaris les
trucades de veu han caigut a un servei secundari.
En un principi, l’aplicació era gratuïta, subvencionada
per les mateixes operadores de telefonia, molt interes-
sades en aconseguir que els seus clients contractessin
plans de dades 3G. Però a mesura que s’anava expan-
dint el sistema, va començar a tenir un cost anual d’
1€, el que tampoc era molt significatiu, però multipli-
cat per milions d’usuaris, ja que el nombre d’aquest
era força alt. El temps i la dura competència d’altres
programaris molt ben dissenyats com ara Telegram,
Viver, etc., van provocar que es tornés a un model de
distribució gratuït, el qual ja dura per uns quants anys
i sembla definitiu.
Però els seus nous propietaris (Facebook) no paren de

desenvolupar l’aplicació i ara ens proposen el
WhatsApp Business (WhatsApp per a Negocis), un
petit salt que ens oferirà prestacions especialment dis-
senyades per al sector empresarial i, per tant, treure’n
també algun benefici econòmic. Mitjançant aquesta
nova versió, els seus propietaris ens asseguren que les
empreses podran contactar amb més facilitat amb els
seus clients, i també oferir els seus productes i serveis
amb molta més comoditat i a més usuaris.
Un cop instal·lada l’aplicació, entre les novetats més
importants trobarem la creació d’un “perfil de negoci”,
el qual mostrarà informació molt útil del mateix, com
el nom, adreça, correu electrònic, telèfons, pàgina web,
i més. També trobarem innovadores funcions al sis-
tema de missatgeria, i ara ens permetrà contestar als
nostres usuaris de forma automatitzada mitjançant sa-
lutacions automàtiques, respostes ràpides, serveis bà-
sics o concrets, presentar el nostre negoci o avisar dels
horaris, entre altres funcions que aniran apareixent
amb el temps.
Aquest perfil apareixerà sempre identificat com a

“compte d’empresa” i la idea dels dissenyadors és que
es pugui també verificar tota la informació, així com
mostrar estadístiques d’ús. Ressaltem també que hi
haurà disponible una versió d’escriptori, a l’estil de
l’actual WhatsApp Web.
WhatsApp Business és un producte que inicialment ja
està disponible sota el sistema operatiu mòbil Android
tot i que, de moment, molt pocs països hi poden acce-
dir, com EEUU, Itàlia, Mèxic i Indonèsia. Però la ma-
teixa firma ens assegura que en molt poc temps
començarà la seva ràpida expansió arreu del planeta.
A més, és d’esperar que d’aquí poc temps aparegui la
corresponent versió iOS d’Apple.
És cert que de moment els dubtes són molts i s’haurà
d’esperar bastant de temps per veure si la idea de
WhatsApp Business acaba funcionant. També haurem
de veure quin serà el sistema de finançament que pre-
tén imposar Facebook, o si les funcionalitats seran
prou atraients perquè aquest producte pugui arribar a
ser un mitjà utilitzat a nivell massiu, com és el cas de
la versió actual que ja utilitzem tothom.
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Un gronxador o comple-
ments per vestir són alguns
dels nous productes elabo-
rats a partir d’un taller de
creació i experimentació al
voltant de la pauma: Lo
Rogle. Els productes van ser
presentats a l’Escola d’Art i
Disseny d’Amposta. L’objec-
tiu és demostrar que aquesta
fibra natural extreta del mar-
galló també té un espai en el
món actual. Una quinzena de
professionals de diferents
disciplines han treballat du-
rant mesos per aconseguir
aquests nous productes. Ar-
tesanes de la pauma han aju-
dat a fer realitat aquest
projecte.
El taller també ha servit per
descobrir la manera de tenyir
la pauma de forma natural i
no amb químics com es feia
fins ara. 
Des d’ESARDI han elaborat
un catàleg amb el contingut
del taller i dels primers pro-
ductes. La coordinadora del
projecte, Sefa Villalbí, va des-

tacar la importància de treba-
llar conjuntament pel patri-
moni territorial.

Aquesta és només una pri-
mera fase del projecte que
continuarà explorant noves
aplicacions i productes du-
rant els propers mesos. Per al
2 d’agost està previst que s’i-
nauguri l’exposició completa
al Museu de la Pauma del
Mas de Barberans. 

DIVERS 
ACTES

Naixen nous productes i aplicacions al
voltant de la pauma que seran exposats
M. Gavaldà 
AMPOSTA

Alguns dels nous productes que s’han elaborat amb pauma.  // FOTO: M. GAVALDÀ

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

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

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

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

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

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

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

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

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

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

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

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

Es tracta de la primera
fase del projecte

Una quinzena de
professionals han
treballat durant mesos
per aconseguir aquests
nous productes



Els veïns de l’N-340
reprenen els talls en el
tercer any de protestes

Nova polèmica a 
Tortosa per les obres del
pont de l’Estat, ara pel
sobrecost del projecte

Tortosa adjudica la
gestió de la gossera a
l’empresa El Corralet,
de Vinaròs

Paüls aprova nous
ajuts per retenir els
joves al poble, amb
subvencions per obres

La Ràpita intenta 
evitar l’enderrocament
de l’edifici Arraiz

Els veïns de Garcia
trien construir un nou
Ajuntament

Corbera d’Ebre no
pot obrir el nou centre
de dia perquè no té
prou usuaris

La Generalitat trau a
concurs la redacció del
nou aparcament de 
l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta
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U
ÚLT IMA

LOS GAMBUSINS

1EN      ULLADA

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