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Meritxell
Roigé, nova
alcaldessa de
Tortosa
La renúncia de Ferran Bel ha propi-
ciat el relleu a l’alcaldia de la capital
del Baix Ebre. Es tracta de la primera
dona que ocupa el càrrec a Tortosa.
Roigé diu que les prioritats seran les
persones, l’economia i el nucli antic.

Els amics i famíliars d’Emma i Manel reclamen una ‘condemna exemplar’
#p4
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P MÉS BARAT PER L’AUTOPISTA, SI HI HA BONIFICACIONS
EL DESVIAMENT a l'AP-7 de ca-
mions que transiten per N-340 no en-
cariria el cost per als transportistes.
Això és el que diu un estudi redactat
per la secció “Barcelona Tech” de la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), fet per encàrrec del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat. Se-
gons el mateix estudi, el tram entre

l'Hospitalet de l'Infant i Benicarló, de
87,9 quilòmetres per l'autopista AP-7,
surt més econòmic per a les empreses
de transport de camions que el mateix
trajecte de 91,5 quilòmetres si es fa per
la via de l’N-340. Això, sempre i quan
la desviació de camions cap a l'auto-
pista estigui bonificada amb un acord
entre el Ministeri de Foment i la Gene-

ralitat. En aquest sentit, l'estudi indica
que per autopista es fan menys quilò-
metres, a una velocitat més constant i
amb menys combustible i amb un
menor temps de trajecte, cosa que
deixa com a resultat final que el cost
del transport sigui, en realitat, més
econòmic per autopista que per la via
convencional. CINTA BONET.PORTADA

Sense data per al desviament a l’AP-7
MOBILITAT

El ministre de Foment nega que existís aquest acord amb
la Generalitat, i adverteix que els tràmits seran llargs

La prohibició de circular camions per l’N-340 havia
d’entrar en vigor l’1 de gener, segons va anunciar Rull

El desviament obligaori de vehi-
cles pesants de la carretera N-340
cap a l’autopista AP-7, al tram de
les Terres de l’Ebre i del Penedès,
continua sense data. A més, el
tema ha originat una important
polèmica política, agreujada per
l’accident múltiple del 4 de fe-
brer, en què van morir tres per-
sones al pas de l’N-340 per
Coma-ruga, i en què precisament
s’hi va veure implicat un camió.
El ministre de Foment, Íñigo de la
Serna, es va acabar reunint el 20
de febrer amb els alcaldes de l’a-
nomenat Pacte de Berà, per com-
prometre's a accelerar al màxim
els tràmits per desviar els ca-
mions de l'N-340 cap a l'AP-7.
Però el ministre va sortir de la
reunió sense poder avançar, en-
cara, a partir de quan es podrà
aplicar la mesura anunciada per
l’exconseller Josep Rull a finals
de juliol de l’any passat. De fet,
Rull va dir que el desviament de
camions entraria en vigor l’1 de
gener passat, i en aquell moment
ningú del Ministeri de Folment
va arribar a desmentir-lo.
A la reunió del 20 de febrer, cele-
brada a l’Hospitalet de Llobregat,
els alcaldes de les poblacions
afectades per l’N-340 confiaven
que la trobada amb el ministre
serviria per a conéixer una data
exacta per treure els vehicles pe-
sats de la nacional. Però De la
Serna tan sols va remarcar la vo-
luntat del govern de l’Estat de
treballar amb celeritat. Per la seua
part, els alcaldes van lamentat la
manca de concreció, mentre van
insistir a demanar una solució al
problema de l’N-340 com més
aviat millor. 
En aquest sentit, el ministre de
Foment va reiterar la prudència
amb què s'han de portar les ne-
gociacions amb les parts afecta-
des, i va tornar a incidir en les
acusacions d'incompliment de la

suposada promesa de començar
el desviament l'1 de gener. 
Així, un cop que es done llum
verd al desviament de camions,
aquests vehicles hauran d'entrar
a l'autopista AP-7 per Peníscola o
bé per Torredembarra. A banda,
pel que fa als turismes, la gratuï-
tat en els viatges d'anada i tor-
nada el mateix dia podrà ser per
als desplaçaments que es facen
entre els peatges de Vinaròs-Al-
canar i l'Hospitalet de l'Infant.

Bonificació del 75%?
Per la seua banda, el delegat del
govern espanyol a Catalunya,
Enric Millo, va aprofitar una vi-
sita a Tarragona per reunir-se
amb els alcaldes de Salou, Cam-
brils, Vandellòs i Mont-roig. Amb
ells va conèixer el neguit d’a-
quests municipis pel futur de
l’actual via ferroviària, que de-
manen que es desmantelle tan
bon punt entre en funcionament
el nou Corredor Mediterrani.
Però al marge d’això, Millo va re-
fermar les paraules del ministre
de Foment, que uns dies abans
es va desmarcar de l’anunci fet
per la Generalitat d’aplicar la
prohibició del pas de camions
per l'N-340 a partir de l'1 de
gener. En aquesta línia, el dele-
gat va demanar al diputat del
PDeCAT i exalcalde de Tortosa,
Ferran Bel, que demostrés amb
papers d’on va sorgir aquest
compromís. 
Millo es va mostrar disposat a es-
tudiar un possible augment en la
bonificació per als transportistes
en el seu desviament obligatori
de l'N-340 a l'AP-7 de fins al 75
per cent, com ja passa en altres
punts de l'Estat. Un augment,
però, que va condicionar a una
possible aportació econòmica
per part de la Generalitat. 

A. Pascual / G. Moreno
TORTOSA

La reunió del ministre De la Serna amb els alcaldes del Pacte de Berà. // FOTO: ACN.

La picabaralla entre Bel i De la Serna

El portaveu de Foment del
PDeCAT, el tortosí Ferran
Bel, va preguntar el 14 de fe-
brer al Congrés dels Dipu-
tats sobre el desviament
obligatori de camions de
l’N-340 a l’AP-7, entre Penís-
cola i l’Hospitalet de l’In-
fant, i Altafulla – Vilafranca.
La primera resposta del mi-
nistre De la Serna, breu, i de
manual: la mesura entrarà
en vigor “quan hagin fina-

litzat tots els tràmits admi-
nistratius”. Davant d’això,
Bel va insistir que el desvia-
ment de camions no pot es-
perar més, i va ironitzar amb
els anuncis d’inversions fets
en els darrers anys pel Go-
vern central. Per la seua
banda, De la Serna va re-
marcar que els terminis per
dur a terme el desviament
són llargs, ja que cal arribar
a acords amb la concessionà-

ria i també amb la Generali-
tat. El titular de Foment
també va voler recordar a
l’exalcalde de Tortosa que
mai va haver un compromís
entre la Generalitat i ’Estat
per desviar els camions a
partir de l’1 de Gener. De
fet, va acusar el PDeCAT de
voler aprofitar políticament
el tema, després de la mort
de tres persones en l’acci-
dent de Coma-ruga.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 

De la Serna: ‘No vam
donar cap data i ens 
emportem tots els pals’

L’endemà de l’accident mortal
de Coma-ruga, el secretari de
Mobilitat i Transports de la Ge-
neralitat, Ricard Font, va ser el
primer en demanar “celeritat”
al govern de l'Estat per imple-
mentar el suposat acord pel
qual s'establia el desviament
obligatori de camions de l'N-
340 a l'AP-7 des d'Alcanar fins
a Vilafranca del Penedès. Font
va recordar que a la tardor es
va tancar l'acord amb el Minis-
teri de Foment, i que la mesura
s'havia de fer efectiva a partir
de l'1 de gener. A més, segons
Font, l'aplicació de l’article 155
de la Constitució permetria
que el conveni el signessin els
ministres De la Serna i Zoido.
Font va insistir que la mesura,
que hauria de ser temporal fins
aconseguir un desdoblament
de l'N-340 al territori, es va
proposar per millorar la segu-
retat i evitar accidents com el
Coma-ruga. 
Però, per la seua banda, el mi-
nistre De la Serna va haver

d’insistir que el tràmit és
“llarg” perquè inclou informes
interns i del Consell d’Estat i
diversos acords, entre els quals
amb Abertis, l’actual conces-
sionària. El ministre de Foment
va assegurar que el govern es-
panyol “en cap cas” va anun-
ciar que la mesura entraria en
vigor l’1 de gener, i va lamentar
que, “per no complir aquesta
data que va donar algú”, el go-
vern del PP s’està emportant
“tots els pals”. El ministre va
afegir-hi que Foment no havia
fet pública cap data per fer
efectiu el desviament obliga-
tori de camions i va recordar-
dat que el darrer acord de les
mateixes característiques que
s’ha impulsat a l’Estat espan-
yol, a la Rioja, va trigar “prop
de deu mesos”. 

De la Serna, amb Millo i la ministra de Sanitat. // ACN.

Una imatge de l’accident múltiple de Coma-ruga, en què van morir tres persones. // FOTO: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA
TRIBUNALS

A les portes del jutjat penal de
Tortosa, crits de 'Volem justícia'
de familiars i amics d’Emma
Garcia i Manel Constantino,
dos joves de 15 i 18 anys d’Am-
posta i Masdenverge que van
morir víctimes d’un accident a
l’N-340 al desembre de 2016. El
conductor que els va envestir,
Juan Manuel Vicente Pérez, va
donar positiu en consum de co-
caïna. El 12 de febrer, unes 200
persones es van concentrar a les
portes del jutjat de Tortosa on va
començar el judici contra l’-
home que els va envestir. Se’l
jutjava per dos presumptes ho-
micidis per imprudència greu
conduint sota l’efecte de les
drogues. La Fiscalia va demanar
quatre anys de presó per a l’a-
cusat. Una pena que per als fa-
miliars és insuficient, ja que
demanen una condemna
“exemplar”. L’acusat arribava
als jutjats de Tortosa passades
les 9 del matí. Era traslladat en
furgó policial, ja que es trobava
en presó preventiva per haver-
se saltat la prohibició de con-
duir, imposada pel jutge. Quan
va arribar el furgó policial es
van viure alguns moments de
tensió, i l’acusat va ser rebut
amb forts crits d’assassí. 
El judici va començar passades
les 9.30 del matí. Una petita sala
va acollir les declaracions d’a-
gents dels Mossos d’Esquadra i
de testimonis que eren al lloc de
l’accident. El lletrat de l’acusat,
Ramon Martínez, va manifestar
que la valoració de la defensa
era positiva, i que en demanen
l’absolució. Així, la defensa
també va intentar demostrar

que hi havia certes patologies
de l’acusat que són incompati-
bles amb el consum de cocaïna,
tot i que l’home va donar posi-
tiu en el test que se li va practi-
car després de l’accident.
L’endemà va continuar el juí
amb declaracions de pèrits,
metges forenses, i de l’acusat. 

Conducció temerària
Per la seua banda, l’acusació
particular va demanar que s’in-
trodueixi el concepte de con-

ducció temerària en el juí contra
el conductor, que va provocar
las mort d’Emma i Manel des-
prés d’envair el sentit contrari
de l’N-340 i donar positiu per
cocaïna. L’advocada de la famí-
lia d’Emma, Leire López, va
afirmar que la conducta de l’a-
cusat era mereixedora de ser
castigada amb la pena màxima
de cinc anys que permet la llei
per conducció temerària. A
més, l’advocada també va insis-
tir que cal prendre consciència

que no es pot conduir sota l’e-
fecte de les drogues. Per la seva
part, els pares d’Emma Garcia,
Juan Ignacio Garcia i Joana
Curto, van lamentar que en el
juí l’acusat no hagués demos-
trat cap mostra de penediment.
Els pares consideren totalment
insuficient la pena demanada
per la Fiscalia, de només quatre
anys de presó per a l’acusat. De
fet, consideren que els fets que
es jutgen van més enllà d’un ac-
cident de trànsit, i van afirmar

que es tractava d’un assassinat.
En el segon dia del judici, que
va quedar vist per a sentència,
de nou més d’un centenar de
persones es van concentrar a les
portes del jutjat de Tortosa per
demanar justícia per Emma i
Manel. 

M. Gavaldà / C. Bonet
TORTOSA

Clamen justícia per a Emma i Manel
Vist per a sentència el judici contra el conductor que va

provocar la mort de dos joves al Montsià, a finals de 2016 
Les famílies rebutgen els quatre anys de presó que 

demana la Fiscalia per a l’acusat, positiu per cocaïna

Desenes de persones es van concentrar a les portes del jutjat per donar suport a les famílies d’Emma i Manel. / Foto: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 

L’alcalde de l’Ametlla de Mar,
Jordi Gaseni, ha assumit de ma-
nera provisional la presidència
de l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI). Gaseni,
que fins ara era el vicepresident
primer, arriba al càrrec segons
marquen els estatuts de l’asso-
ciació, després de la renúncia de
Neus Lloveras a la presidència
de l’entitat. L’AMI es reunirà a
mitjans de març per decidir qui
ocupa la presidència. Quant a la
possibilitat d’acabar assumint la
presidència de manera formal,

Gaseni insisteix que el càrrec
l’ha d’assumir la persona més
votada en l’assemblea de l’AMI,
i també la que compti amb el
màxim consens. 
Per la seua banda, l’alcaldessa de
Vilanova i la Geltrú va argumen-
tar que es retirava del càrrec per-
què una entitat com l'AMI
mereix una presidència "al
100%”. Lloveras va opinar que
ella no ho pot estar perquè ja
està finalitzant la seua carrera.
Així, la ja expresidenta de l'enti-
tat va afirmar que algú amb
"plena activitat política" hauria
de presidir l'organització. El 10
de gener passat, Lloveras va
anunciar que no es presentaria a

les eleccions del 2019, i que re-
nunciaria a l'acta de diputada en
cas d'haver entrat com a electa
per JxCat. D'altra banda, Llove-
ras va voler desvincular la seua
decisió pel fet que estava citada
pel 20 de febrer a declarar pel
jutge del Suprem, Pablo Llarena,
investigada pels suposats delic-
tes de rebel·lió, sedició i malver-
sació de fons. Finalment, el jutge
va deixar Lloveras en llibertat,
sense mesures cautelars. 

G. Moreno / S. Alarcón
L’AMETLLA DE MAR

Jordi Gaseni, president provisional de l’AMI

Jaume Solé ha confirmat que ha
començat a negociar la seua in-
corporació a Ciutadans, i que
ara mateix aquest partit és la
seua única opció per continuar
en política. L’expresident del PP
de Tortosa va explicar a Canal 21
Ebre que, després d’anunciar la
seua baixa del Partit Popular, ja
s’han posat en contacte amb ell
diversos partits. I que Ciuta-
dans és una força política que
“sempre” li ha agradat, i que
està fent “un gran paper” tant a
Catalunya com a Espanya. 
De fet, Solé va remarcar que el
Partit Popular arrossega el llast
de la corrupció; un problema
“estructural” i “molt greu”. Però
més enllà d’això, Solé es va re-
ferir directament al trencament

del “pacte de cavallers” que, se-
gons ell, tenia amb Xavier Dal-
mau. Un pacte de dos anys
cadascú com a regidor a l’Ajun-
tament, que el portaveu muni-
cipal del PP no va respectar i
que les direccions provincial i
catalana del partit van preferir
no fer complir. 
Per tant, Solé va dimitir el 5 de
febrer passat de tots els càrrecs
orgànics al partit: era president
del PP de Tortosa; president de
Noves Generacions a la provín-
cia de Tarragona; secretari d’Es-
tudis i Programes del PP de
Tarragona, i secretari d’Anàlisi
Electoral de Noves Generacions
a nivell espanyol. De fet, Solé
també va deixar la militància
del partit liderat per Mariano
Rajoy. A les eleccions del 2015,
Solé havia anat de número 2 a la
llista encapçalada per Xavier
Dalmau, únic regidor del PP a

Tortosa. De fet, el motiu princi-
pal de la seua renúncia ha estat,
segons insisteix, el trencament
del pacte de cavallers que hi
havia entre ell i Dalmau. Segons
Solé, Dalmau s’havia compro-
mès a deixar l’acta de regidor a
l’equador del mandat, per dei-
xar-lo com a regidor els dos úl-
tims anys i preparar-se com a
cap de llista per a les munici-
pals del 2019. 
En aquest sentit, un altre motiu
de la seua renúncia i del seu
possible pas a Ciutadans és la
“falta de confiança” amb la di-
recció provincial del PP, que no
va donar-li suport públic en el
seu conflicte amb Dalmau. Fi-
nalment, Solé també va lamen-
tar el seu “total desacord” amb
el funcionament del PP a l’Ebre,
així com la falta de “canvis i re-
generació” del partit després de
les eleccions. 

Jaume Solé, a prop de Ciutadans
El fins ara president del PP de Tortosa deixa el partit

pel trencament del ‘pacte de cavallers’ amb Dalmau
El jove politòleg afirma que ja ha començat a 

negociar per integrar-se al partit d’Albert Rivera

POLÍTICA

Jaume Solé, a Canal 21 Ebre. / Foto: ARXIU.

Gustau Moreno
TORTOSA

Jordi Gaseni i Neus Lloveras, a la reunió de l’AMI. / Foto: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç



6 //  Març 2018 cop d’ull

PORTADA

El president de la Fepromodel,
Miquel Carles, ha advertit que
el Delta “s’està morint”. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Carles va constatar el neguit de
la Federació de Productors de
Mol·luscos del Delta per la da-
vallada en la pesca i en la cria
de marisc, una situació gens
comparable amb l’abundància
que hi havia fins als anys se-
tanta del segle XX a les badies
del Fangar i dels Alfacs. Segons
Carles, al Delta li està passant
“alguna cosa greu”. Carles va

remarcar que al Delta hi ha es-
pècies de marisc que estan es-
tressats, i d’altres que
directament no es reprodueixen
a la zona. En aquest sentit, el
president de Fepromodel va de-
tallar que no hi ha una única
causa, sinó que és una suma de
factors, com ara els canvis en la
temperatura de l’aigua, els ni-
vells de salinitat, o les restes
dels fitosanitaris que s’utilitzen
en l’agricultura. Els productors
de mol·luscos asseguren que els
tractaments amb saponines
contra el caragol maçana també
han afectat negativament l’a-
qüicultura. Per tant, Carles va
demanar una gestió integral del

Delta, per evitar aquest tipus de
danys col·laterals. 
Per tot plegat, Carles va celebrar
la recent creació de la Taula de
Cogestió de l’Aqüicultura, en
què participen membres de
l’administració, científics i re-
presentants del sector. Després
de dos anys d'estudis per deter-
minar els primers models mate-
màtics i tenir dades suficients,
sobretot a la badia del Fangar,
científics, aqüicultors i Govern
s'han posat a treballar per apli-
car les primeres mesures que
busquen millorar la renovació
de l'aigua a les badies, i per be-
neficiar els diversos sectors re-
lacionats amb la mar.  

Gustau Moreno
DELTEBRE

Miquel Carles: ‘El Delta s’està morint’

Un centenar de representants
d'entitats i de grups ecologistes,
diputats, càrrecs institucionals,
científics o investigadors uni-
versitaris de l'àmbit de la Penín-
sula Ibérica han creat un front
comú ampli, per contrarestar
les propostes que el govern es-
panyol posa sobre la taula en les
negociacions, principalment
amb els regants, per tancar un
nou Pacto Nacional del Agua.
Així, l'Acord Social de l'Aigua
en Defensa dels Rius i de l'Ai-
gua Pública s'ha posat en marxa
per contrarestar les polítiques
de construcció d'embassa-
ments, transvasaments i mer-
cantilització de l'aigua. 
El portaveu de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE), Ma-

nolo Tomàs, va insistir que “es
tracta de preveure allò que pre-
paren”. Així, la PDE reclama
obrir el debat a tots els agents
implicats en polítiques d'aigua
alternatives, i compromesos a

actuar contra el canvi climàtic,
amb la idea de traslladar la dis-
cussió a tots els territoris i tren-

car el que considera un “monò-
leg” de l'executiu del PP. 
La concreció dels objectius es va
realitzar en una trobada convo-
cada a Saragossa el 17 de febrer
passat. Tot això, segons Tomàs,
no alterarà, ni modificarà ni
alentirà els objectius i la política
del mateix moviment antitrans-
vasament. De fet, segons va dir
el també portaveu, Joan Antoni
Panisello, la PDE celebrarà la
seva setzena assemblea general
durant aquest mes de març,
amb la idea d'informar la po-
blació sobre l'estat de la qüestió
i el possible plantejament de
noves mobilitzacions en de-
fensa de l’Ebre. 

Front comú en defensa dels rius
Ecologistes, científicis, investigadors i polítics preparen

una ofensiva contra el nou Pacto Nacional del Agua
La PDE preveu celebrar durant aquest mes de març la

setzena assemblea general del moviment social

MEDI AMBIENT

Tomàs i Panisello, a la darrera roda de premsa de la PDE. / Foto: ACN.

Cinta Bonet / ACN
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La PDE reclama obrir el
debat a tots els agents

El nou front ibèric vol
mobilitzar-se contra els
nous embassaments,
transvasaments i 
mercadeig de l’aigua

Una imatge de la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura. / Foto: ARXIU.
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PORTADA 
ECONOMIA

Deu empreses amb projectes
innovadors o startups amb seu
a les Terres de l'Ebre formaran
part d'un programa d'acom-
panyament, formació empresa-
rial i mentoria per afavorir-ne el
creixement i la seua consolida-
ció. Això és Ebre UP, l’accelera-
dora que impulsa la Diputació
de Tarragona amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Tortosa,
la URV i el suport d’Acció10 de
la Generalitat de Catalunya.
Amb aquestes bases, el 20 de
febrer van presentar el projecte
a les Terres de l’Ebre, on es van
aplegar al viver d’empreses de
Tortosa les 10 empreses escolli-
des. Unes empreses que treba-
llaran conjuntament amb els
seus mentors. Una d’aquestes
empreses és Espai Haruna, un
negoci jove que disposa d’una
Ecobotiga i que s’ha marcat al-
guns objectius per avançar, com
la potenciació dels cosmètics de
proximitat. En aquest cas, la
mentora és Carme Canalda,
responsable del Departament
de Creació d’Empreses de la
Cambra de Comerç. A partir
d’ara i durant els propers vuit
mesos, tindrà lloc l’aprenen-
tatge i assessorament indivi-
dualitzat per als emprenedors
d’aquestes 10 empreses emer-
gents del territori. 

Les 10 seleccionades
A banda de l’Espai Haruna, les
altres empreses escollides són
les següents: Vèrtex Comunica-
ció (agència de comunicació in-
tegral); Axyt Consultoria (em-
presa dedicada a la gestió de co-
munitats de propietaris, asses-

sorament fiscal, comptable i la-
boral); Global Design & Deve-
lopment (empresa dedicada a la
comunicació a través del dis-
seny gràfic, la programació in-
formàtica i el màrqueting);
Equipo Madera (empresa que
treballa la fusta d'una manera
innovadora); Comercial AZ
Azeytun (empresa dedicada a la
producció d'olis d'oliva verge
de les varietats arbequina i em-
peltre); Naturebre Export (em-
presa dedicada a la producció,
manipulació i exportació de cí-
trics, que ja compta amb uns
150 pagesos associats i exporten
a Alemanya, França i Països de
l'Est i Escandinaus); Treemater-
nity (empresa que ha desenvo-
lupat i patentat un producte per
a l'assistència a l'embaràs i al
part); Celler Arrufí (celler eco-
lògic que conrea les seues prò-
pies vinyes, i que ja exporta a
diversos països d'Europa), i
Més que Mòbil, una empresa
que ofereix un servei global de
reparació i assessorament en te-
lefonia mòbil. 
Totes les empreses tindran a la
seua disposició un grup de per-
sones especialitzades en gestió
empresarial que desenvolupa-
ran accions d’assessorament in-
dividualitzades, de mentoria i
transferència de coneixement,
fins a un total de 25 hores. A
més, disposaran de 120 hores de
formació d'experts en àmbits
com les metodologies emprene-
dores, el finançament, el màr-
queting, la internacionalització
o les eines de comunicació. 

A.P. / G.M.
TORTOSA

Ebre UP, l’acceleradora d’empreses
Un projecte liderat per la Diputació impulsarà 

10 companyies emergents de les Terres de l’Ebre
Es tracta d’un programa d’acompanyament, formació 

i mentoria per afavorir el seu creixement i consolidació

Diferents imatges de la presentació de l’acceleradora d’empreses Ebre UP, a Tortosa. / Foto: CEDIDES.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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EL NOU NOM DE L’INSTITUT DE TORTOSA
EL CONSELL ESCOLARde l’institut
Joaquín Bau ha elegit 'Dertosa' -el nom
romà de la ciutat- com a nou nom del
centre. Així, cal recordar que fa poques
setmanes que l’Ajunatment de Tortosa
va rebatejar la plaça de Joaquin Bau
com a plaça 1 d’Octubre, i que el ple del
mateix consistori va acordar a l’abril del
2017 retirar tots els honors a qui va ser
alcalde de Tortosa durant la dictadura

de Primo de Rivera i alt càrrec durant di-
ferents etapes del franquisme. La comu-
nitat educativa i entitats de la ciutat han
participat en el procés del canvi de nom
de l'institut, amb una proposta que
havia de presentar-se a Ensenyament
amb un informe del consell escolar i l’in-
forme favorable de l’Ajuntament. A
banda de Dertosa, les altres propostes
conegudes eren Institut Blau, Mossèn

Manyà, Manuel Pérez Bonfill, Íberus,
Felip Pedrell, Gerard Vergés, Ricard Sal-
vat, Ramon Llull, El Port, Federico Mayor
Zaragoza, Mercè Pla, Enriqueta Ferrús i
Illa de Gènova. El juny del 2017, el con-
sell escolar va aprovar el canvi de nom,
impulsat per un grup de professors que
creuen que el nom de Bau, pels seus vin-
cles al franquisme, no representa els va-
lors de l’institut. G.M.

Un procés de broma 
i un govern de quatre escons

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC
I MÚSIC

ESCOLTEU, que diu el minis-
tre Zoido que l’1 d’octubre no
va haver-hi càrregues poli-
cials, que tot això són inven-
cions dels independentistes. Ja
ho deia un altre ministre, Das-
tis, ‘fake news’. Els periodistes
estrangers, uns fakers. Què no
es poden inventar els inde-
pendentistes si els nord-ame-
ricans van fer-nos creure que
una cosa molt més bèstia, com
l’arribada de l’home a la
Lluna, com sap tothom, va ser
real i no una filmació en un
plató? Pepe Oneto va adonar-
se’n de seguida quan va ana-
litzar les ferides a la cara
ensangonada d’una dona que
va aparèixer als mitjans. Fake
face, fake injúries, fake total.
Ara entenc que el ministre Ca-
talà fes broma amb els ferits.
Ho sabia tot. Que bo!

ELS CATALANS, perdoneu, les
catalanes -ja que sembla que a
algú no li agrada l’ús del fe-
mení-, hem d’exigir, per tant,
que ens expliquin com es van
pagar tots les persones que van
fer d’extres l’1-O i que van si-
mular les càrregues policials
que vam veure a la televisió, als
webs dels mitjans i a les xarxes
socials. I també tot el muntatge
d’urnes on es podia dipositar
un vot d’un suposat referèn-
dum. Va ser tot un èxit, sí, pel
qual cal felicitar el director de
tot plegat. Això sí, cal saber d’on
van sortir els diners per crear
tota aquesta ficció. O potser no
ho sabem i, com a Barcelona’92,
una munió de voluntaris va ofe-
rir-se per convertir el muntatge
en un èxit…

AIXÍ QUEno us preocupeu. A la

presó no hi ha ningú. Estan tots
amagats esperant a explicar la
broma als catalans. Ni presos
polítics, ni exiliats. Puigdemont
va tots els dies a la Generalitat,
d’incògnit, perquè tot rutlli. Va
aprofitar per fer una remodela-
ció de govern i prescindir d’al-
guns consellers. De tant en tant
va a Brussel·les, per allò de se-
guir la broma. Els Jordis segura-
ment han aprofitat per fer un
creuer, també d’incògnit, evi-
dentment. I per això no hi ha or-
dres de detenció internacional
per als exiliats. No tots els països
europeus entenen l’humor llatí i
es muntaria un bon pollastre.

PER DESCOMPTAT que el 155
també forma part d’aquest mun-
tatge. De fet, si llegiu la Consti-
tució, aquest article se’l van
saltar i van passar directament al

156. Han aplicat un article que
no existeix! I a sobre ens han fet
creure que ens governen des de
Madrid, que prenen decisions
els d’allí en nom de Catalunya i
que fan que es redactin informes
en castellà. Com us podeu em-
passar aquestes coses? No m’es-
tranya doncs que us hagueu
cregut que a sobre hagin convo-
cat eleccions, que les hagi tornat
a guanyar l’independentisme i
que quatre escons siguin els que
continuïn governant el país.

VA VINGA, que ens heu pres el
pèl a tots. Sou uns mestres de la
broma, uns prankers amb tota
regla. Però, ara ja tocaria a dei-
xar-ho estar, que la gent encara
es creurà que tot això és de veri-
tat. 

PERQUÈ no ho és, no? 

‘El olivo’ 
EL 13 DE GENER van passar ‘El
olivo’ a la Primera. És aquella
pel·lícula d’Icíar Bollaín rodada el
2016 en escenaris de Canet lo
Roig, la Jana, Traiguera i altres,
que narra la història d’una neta
entestada a recuperar l’olivera
mil·lenària que va vendre la fa-
mília fa temps, en contra del
parer del seu iaio, que ha perdut
les ganes viure per aquell fet. Va
rebre quatre nominacions als
premis Goya, de les quals va em-
portar-se el premi a la millor ac-
triu revelació, que va recaure en
Anna Castillo, l’actriu que repre-
senta Alma, la protagonista de la
cinta.

DES DEL PUNT de vista cinema-
togràfic, la història que conta
Icíar Bollaín i, sobretot, la manera
que té de fer-ho, arrossega l’es-
pectador a una vivència emocio-
nal del conflicte que planteja.
L’arrossega amb mecanismes ar-
tístics que apel·len a la sentimen-
talitat de l’espectador i a la relació
avi-neta, que apunta a un pla
més profund, a la relació dels hu-
mans actuals amb els ancestres si
es té en consideració que, en par-
lar d’oliveres mil·lenàries, estem

parlant, en realitat o perquè ens
ho imaginem, això en el fons no
té rellevància, d’unes dimensions
temporals que superen de molt
els límits que estem acostumats a
pensar, a tindre en compte. És
així que existeix una dimensió
tel·lúrica en aquest plantejament,
una altra cosa són els arguments
artístics amb què es tracta la
qüestió. 

DESPRÉS hi ha un altre aspecte
diguem-ne territorial que remet
a la forma en què la comarca, el
Maestrat, apareix reproduït a la
pel·lícula. Tenint en compte que
es tracta d’una pel·lícula espan-
yola rodada per una directora de
Madrid amb un guió de la seua
parella, l’escocès Paul laverty,
guionista de Ken Loach, que jus-
tament aquests dies és a Barce-
lona perquè la Filmoteca de
Catalunya passa un cicle de
pel·lícules seues, és evident que
d’una manera o altra ‘El olivo’
planteja una “mirada estran-
gera” sobre el Maestrat. Una mi-
rada des de fora, des de
paràmetres exemptes dels condi-
cionants de la proximitat, de la te-
rritorialitat, del veïnatge.  Més

enllà de detalls com ara el cartell
de l’autopista a la Jonquera posat
a la Jana o la falta d’encert en fer
cantar a la protagonista de xi-
queta l’havanera “La calma de la
mar” com si fos una cançó tradi-
cional del Maestrat, ‘El olivo’ pro-
jecta una mirada sobre la
comarca, sobre les formes de vida
i les interpreta. Pel que fa a “La
calma de la mar”, almenys la di-
rectora madrilenya interpreta co-
rrectament la unitat de la llengua
catalana. La tria pot ser desenfo-
cada, però s’atén a la realitat.

EL CONFLICTE que planteja ‘El
olivo’ té una dimensió universal
reforçada pel caràcter mil·lenari
de l’arbre sobre el qual pivota
l’argument i així parla de la sub-
versió de l’ordre natural que el
capitalisme porta a terme, il·lus-
trat en la pel·lícula amb el fet que
la multinacional de l’energia que
va comprar l’olivera per la venda
de la qual l’avi fa temps que no
parla i ha acabat abandonant-se
del tot, la té trasplantada a l’inte-
rior de la seua seu central a Düs-
seldorf, i a més la fa servir com a
símbol empresarial. De maleses
d’aquest tipus, a la comarca en

tenim de reals i de candent ac-
tualitat, com ara el Castor. El que
assenyala la pel·lícula no és cap
metàfora etèria, sinó un símbol
d’un paral·lelisme punyent.

TAMBÉ té una dimensió més
local, si és que volem veure una
mica més enllà del retrat idíl·lic
del medi natural, que apareix
amb una fotografia espectacular
de preses aèries. Si aquesta “mi-
rada estrangera” no serveix per
fer una lectura més en clau local,
comarca endins, potser que s’es-
tiga deixant passar una oportuni-
tat única de pensar amb el cap i
no deixar-se portar com sempre.
El que diu ‘El olivo’ és que la so-
cietat del Maestrat, simbolitzada
en aquesta família que va vendre
l’olivera mil·lenària, ha estat víc-
tima d’una economia salvatge,
simbolitzada pel restaurant
abandonat que va regentar
temps enrere i amenitzada per
enfrontaments viscerals que, in-
usitadament, posen el dit a la
nafra d’un atavisme que potser
coneixem massa bé. Aquesta so-
cietat, que posseïa un patrimoni
de valor incalculable que va mal-
vendre, tampoc no sap recupe-

rar-lo i l’única esperança, l’única
sortida, és començar de nou i
anar pujant al ritme de l’olivera.

AQUESTA lectura de fons, al
meu entendre, queda descen-
trada pel comportament visceral
d’alguns personatges, que no
paren de renegar i que s’enra-
bien molt quan fracassen i se
senten impotents. Personalment,
no els puc identificar amb el que,
arribat el cas, farien els habitants
de qualsevol poble a on es va fil-
mar la pel·lícula, arribat el cas.
Però potser només siga cosa de
les ulleres d’aquesta “mirada es-
trangera”.

PER SI LA TEMÀTICA no fos
prou actual, una empresa de vi-
vers, propietària d’oliveres mil·le-
nàries a Ulldecona, les ha
arrancades i se les ha endutes
malgrat la queixa de l’Ajunta-
ment perquè no ho fes. Aquesta
és la protecció que tenen aquests
arbres avui a Catalunya. Al ves-
sant valencià del Sénia hi regeix
una llei de protecció que inclou
penalitzacions econòmiques per
aquesta pràctica. Però seria inca-
paç de fer-ne una avaluació. 

VICENT SANZ. ESCRIPTOR
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Qui ha enganyat el territori
amb l’acord sobre l’N-340?

El nucli antic de 
Tortosa, sense bancs

Les famílies d’Emma i
Manel demanen justícia

EDITORIALS

a prohibició de circu-
lar camions per l’N-
340 haurà d’esperar.
Va ser una mesura

anunciada fa mesos, a l’estiu,
per l’encara conseller de Terri-
tori i Sosteniblitat, Josep Rull,
que fins i tot va voler posar-hi
una data: l’1 de gener
de 2018. En aquell mo-
ment, ningú va des-
mentir Rull, quan
hauria estat el més fàcil.
Per tant, algú no ha dit
la veritat, ara que el mi-
nistre de Foment, Íñigo
de la Serna, afirma que
en cap cas es va posar
una data perquè els ca-
mions deixessin de cir-
cular per l’N-340. De
fet, ara el ministre també ad-
verteix que aquest tipus de
tràmits són llargs, i que a la
Rioja es va trigar 10 mesos per
poder executar una mesura
semblant. El que no diu De la
Serna és si hem de començar
a comptar els 10 mesos a par-
tir d’aquest mes de febrer, o
bé si el rellotge va començar a
córrer a l’estiu, quan l’excon-
seller Rull va anunciar aquell
suposat acord.

EL QUE ha desfermat la polè-
mica, malauradament, va ser
l’accident mortal que va tenir

lloc el 4 de febrer passat a
Coma-ruga, en què van per-
dre la vida tres persones.
L’endemà de l’accident múlti-
ple, en què també es va veure
implicat un camió, el número
2 del conseller Rull va posar el
dit a la nafra. El secretari de

Mobilitat i Transports de la
Generalitat, Ricard Font, va
ser el primer en demanar “ce-
leritat” al govern de l’Estat per
implementar l’acord després
desmentit pel ministre De la
Serna. A més, Font també va
aprofitar per recordar que,
gràcies a l’aplicacio de l’article
155, tota la responsabilitat aca-
bava recaient en el govern de
l’Estat, ja que el mateix De la
Serna i el ministre Zoido po-
drien signar, si volguessin, el
conveni  per forçar el desvia-
ment de vehicles pesants cap
a l’autopista AP-7. Finalment,

Font també va remarcar que la
mesura només hauria de ser
de caràcter temporal, fins que
el govern de l’Estat acabi el
tram ebrenc de l’autovia A-7,
entre la Jana i el Perelló. Amb
aquestes declaracions, Font
matava tres ocells d’un sol

tret: l’incompliment
de l’acord per desviar
el trànsit de camions
des de l’1 de gener; la
inoperància d’un go-
vern estatal que
només aplica el 155
per al que li convé
políticament, i la falta
d’inversió de l’Estat
quant a les infraes-
tructures viàries de
les Terres de l’Ebre i

el Camp de Tarragona.

AIXÒ EXPLICA, en bona
part, el to de les respostes del
ministre De la Serna o del de-
legat del govern de l’Estat a
Catalunya, Enric Millo. De fet,
De la Serna va arribar a des-
afiar el diputat del PDeCAT i
exalcalde de Tortosa, Ferran
Bel, a mostrar al ple del Con-
grés algun paper que demos-
trés que l’acord entre Foment
i la Generalitat havia existit. I
veladament, també els va acu-
sar de voler aprofitar els morts
dels accidents políticament.

EL JUDICI per la mort dels
joves Emma Garcia i Manel
Constantino ha quedat vist
per a sentència. La família i els
amics dels dos joves van con-
centrar-se a les portes del jut-
jat de Tortosa per exigir
justícia, i una “condemna
exemplar” per a l’home que
els va envestir en un accident

a l’N-340. Just després dels
fets, el conductor va donar po-
sitiu en consum de cocaïna, i
per això la família i els amics
d’Emma i Manel consideren
que la pena de quatre anys de
presó que demana la fiscalia
és clarament insuficient. El cas
demana un debat serè però
valent sobre les lleis actuals.

Montse 
Castellà
CANTAUTORA

EL MUR

Algú no ha dit la 
veritat, ara que el 

ministre afirma que no
es va posar data 

SERÀ NOTÍCIA

L

‘Punts de llibre’ és el
títol del nou disc d’es-
tudi de la cantautora
tortosina Montse Cas-

tellà. Un doble CD amb un total
de 22 temes, que Castellà pre-
sentarà en un concert a Barce-
lona el proper 24 de març.

Manolo
Tomàs
PORTAVEU 

DE LA PDE

La PDE ha establert un
front comú amb un
centenar de represen-

tants d’entitats i de grups ecolo-
gistes, diputats, científics o
investigadors, en defensa dels
rius de la Península Ibèrica. A
més, prepara la nova assemblea.

Íñigo de la
Serna
MINISTRE 

DE FOMENT

El ministre de Foment
ha tirat pilotes fora
sobre l’entrada en

vigor de l’acord per desviar els
camions de l’N-340 cap a l’au-
topista AP-7. Si l’Estat no havia
acordat res amb la Generalitat,
ho hauria d’haver dit fa mesos.

Juan 
Antonio
Duro
URV

La URV ha enllestit la
primera part del nou
pla estratègic de Tor-

tosa. Es tracta d’un document
que diagnostica els punts forts i
febles del municipi, i que ha de
servir per iniciar un nou procés
de participació ciutadana.

Joaquim
Ferràs
ALCALDE 

D’HORTA DE

SANT JOAN

L’alcalde d’Horta de
Sant Joan ha confir-
mat el tancament d’un

principi d’acord amb el Bisbat de
Tortosa, per desbloquejar la
construcció del nou Centre Pi-
casso. Serà, com estava previst, a
l’antiga Casa Abadia d’Horta.

ELS BARRIS del nucli antic
de Tortosa s’han quedat sense
cap oficina bancària. Aquest
mes ha tancat l’oficina de Cai-
xaBank, a la plaça Agustí Que-
rol, i ara els clients d’aquesta
entitat han de desplaçar-se o
bé a la plaça d’Alfons XII o bé
al barri de Ferreries, a l’altra
banda del riu, si volen fer-hi
algun tipus de tràmit presen-
cial. Es dona la circumstància
que el tancament de l’oficina
de CaixaBank arriba després
de dos anys que Catalunya
Caixa tanqués també la seua
oficina al carrer del Vall, a pocs
metres de la plaça Agustí Que-
rol. I fa uns anys, també l’an-
tiga Caixa Tarragona va tancar

l’oficina que abans de la crisi
havia obert a la plaça de la Im-
maculada de Remolins.

NO TOTHOM sap o vol fer
els tràmits bancaris a través
d’internet, i sembla que les
caixes i els bancs estan per-
dent aquella vocació de proxi-
mitat i de servei en
determinats barris o pobles on
la població està clarament en-
vellida. Paral·lelament, s’anun-
cia la instal·lació de cinc
caixers automàtics en pobles
petits de l’Ebre. Això sí, impli-
cant la Diputació i els ajunta-
ments: és a dir, pagant amb els
cèntims de tots, com si els
bancs anessin curts de diners. 

L’11 DE MARÇ, l’Assem-
blea Nacional Catalana
(ANC) ha convocat la que
volen que siga una gran ma-
nifestació, per a exigir un
acord de govern entre les
forces republicanes. La con-
centració començarà a les

cinc de la tarda i anirà des de
la cruïlla entre l’avinguda de
les Drassanes, el passeig de
Colom i el carrer Marquès de
l’Argentera, fins a les portes
del parc de la Ciutadella, on
precisament hi ha el Parla-
ment de Catalunya.
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Vençuts, humiliats i agenollats
AIXÍ ÉS com ens volen als ca-
talans. PP, PSOE i Cs amb l’a-
juda de la premsa, d’Europa i,
fins i tot, el Papa de Roma. No
importa gens que milions de
catalans defenséssim que el ca-
talà, a casa nostra, ha de tenir
els mateixos drets que la llen-
gua espanyola. Tampoc importa
que el Corredor del Medite-
rrani passi per Madrid, i no per
València, des d’Andalusia a
França. O que l'N-340, s’hi ha
de circular al 80 per hora, i així
no cal invertir-hi i es prodiguin
els morts. No cal que l'N-II es-
tigui paralitzada de fa anys
malgrat el trànsit que suporta.
No cal que els ports de Barce-
lona i Tarragona disposin de les
sortides adequades per circular
les mercaderies. Ni que la va-
riant de Gandesa i Corbera
aprovada el 1995 estigui para-
litzada. Ni que els trens de Ro-
dalies funcionin a la velocitat i
amb les irregularitats dels anys
50 del segle passat. Ni que
obres d’art, conservades, paga-
des i amb factures a la mà, si-

guin traslladades per la força
de llei. Ni que per viatjar amb
avió a determinats indrets del
món per obligació s’hagi de fer
el transbord a Barajas. O que
Bankia, amb irregularitats
comptables multiplicades per
quatre en relació a qualsevol
altre, avui sigui un dels bancs
més nets, pagant tots els con-
tribuents, mentre Caixa Cata-
lunya, Tarragona i la resta de
caixes catalanes hagin estat
lliurades per un euro a bancs
radicats fiscalment fora del te-
rritori. 

“A TOT SE’N val i val a per-
dre”, ens dèiem de xiquets
quan jugàvem a entreteni-
ments avui desapareguts i
només coneguts pels llibres d’-
història. Tot plegat, una sèrie de
fenòmens polítics que ens han
portat on som perquè el govern
del PP, corrupte, i amb la brutí-
cia que ja gairebé no el deixa ni
respirar, només negant-ho tot a
Catalunya, provocant aversió
contra els catalans, mai no ha

admès ni una sola paraula de
diàleg. “Aquí estem i manem;
els catalans no teniu res a fer
perquè som majoria i sempre
actuarem com voldrem”. I vet
aquí l’explicació bàsica del que
ha succeït fins avui, des del
2005. I malauradament conti-
nuarà perquè no existeixen vo-
luntats per solucionar-ho. 

“QUÉ hierbas usan esos cata-
lanes para desayunar...?
Aquesta és la vertadera res-
posta del govern. Sabien que
només actuant contra Cata-
lunya podien desviar la co-
rrupció que els afectava i els
podia destruir com a partit.
Han aconseguit lligar tots els
poders d’Espanya, judicials,
polítics, militars i empresarials
per arribar on som. Mantenen
a la presó incondicional a gent
pacífica per rebel·lió i sedició,
només per ser independentis-
tes, sense judici, i acusant-los
d’allò que ells han provocat i
han induït per manca de dià-
leg. Es va començar a Andalu-

sia amb signatures mogudes
pel PP contra el PSOE, per
raons electorals. Van continuar
amb l’escapçada del TC el ju-
liol del 2010 quan l’Estatut ja
s’havia aprovat pel Parlament,
les Corts i ratificat per referèn-
dum. I han acabat quan Fran-
cisco Pérez de los Cobos,
vinculat a l’extrema dreta, ex-
militant del PP, ho ha fet possi-
ble, amb ingerències políti-
ques des del TC. I el seu
germà, director de l’actuació
policial de l’1-O, afirmant que
la llei permet les garrotades
abans que el diàleg i la tole-
rància, sempre que sigui per
lluitar contra el separatisme.
No es permet investir a Puig-
demont, en contra de l’opinió
del Consell d’Estat. És un prò-
fug, prodiguen, però no el
poden extradir perquè no ho
és. Tot plegat es tracta de l’ús
abusiu de la democràcia mi-
nant l’estat de dret, la llibertat
d’expressió i la presumpció
d’innocència. Vençuts, humi-
liats i ens volen agenollats! 

ANTON MONNER
HISTORIADOR I 
CRONISTA DE 
GANDESA

“TOTA LA VIDA treballant,
contribuint al sistema públic
de la Seguretat Social, com per
a que ara em diguin que no
tinc garantida una pensió
digna.” “Continuaré cobrant la
pensioneta”? I desesperança
gairebé absoluta per part de la
joventut en què algun dia pu-
guin contribuir i ser protegits
pel sistema. I ara què?, es pre-
gunta la gent. Quina solució hi
ha perquè puguem estar tran-
quils i no tinguem aquesta in-
certesa?

RECAPITULEM. Durant els
anys de govern socialista es va
consolidar el sistema públic de
pensions al nostre país amb
avenços col·lectius com l’en-
trada en vigor de les pensions
no contributives. Així mateix es
va determinar que la revalorit-
zació de la quantia de les pen-
sions seria equivalent a l’IPC
anual. I així va ser... fins que va
arribar el PP al poder.

RECORDEU allò de “pasaré la
tijera por todo excepto por las
peniones”, que va dir Rajoy?
Doncs va mentir perquè el pri-
mer que va fer un cop es va ins-
tal·lar a la Moncloa va ser
passar la tisora per les pen-
sions. Com? Retallant aquest
augment conforme l’IPC a un

raquític i miseriós 0.25%. 

CONSEQÜÈNCIA? Cadascun
dels pensionistes ampostins va
perdre, segons els nostres càl-
culs, uns 200 euros anuals de la
seva pensió per culpa de la ti-
sorada de Rajoy i del PP. Per
fer-nos una idea del que això
suposa tan sols cal recordar
que la pensió mitjana a Am-
posta se situa entorn dels 780
euros mensuals. De pena!  

DAVANT d’aquesta situació in-
acceptable des dels ajunta-
ments ens hem d’implicar en la
defensa del sistema públic de
pensions, ja que aquest consti-
tueix la política pública amb
major capacitat de redistribu-
ció i reducció de les desigual-
tats (el 46%); i per tant, no
podem tolerar que es posin en
risc el avenços obtinguts amb
el treball i l’esforç de tothom.

I EL PP continua laminant el
sistema públic de pensions sot-
metent el fons de reserva de la
Seguretat Social a un espoli
permanent, fins al punt d’ha-
ver esgotat pràcticament tot el
fons de reserva. Un fons que
gestionat adequadament havia
de servir per a situacions d’e-
mergència i que el govern s’ha
carregat per manca de planifi-

cació; i ara no es pot disposar
del mateix perquè ja no té fons.

AMB LES SEVES polítiques
d'ocupació, el govern de Rajoy
ha posat en perill la sostenibi-
litat econòmica de les pen-
sions, que han entrat en un
període de dèficits constants i
creixents; i amb el nou meca-
nisme de revaloració, que es
desvincula del poder adquisi-
tiu i amb el factor de sostenibi-
litat, que ajusta l'import de la
pensió en funció de l'esperança
de vida, es condemna els pen-
sionistes a un progressiu em-
pobriment. I tot això, ho han fet
mitjançant la imposició, sense
diàleg social i trencant unilate-
ralment el consens del Pacte de
Toledo. Amb aquestes políti-
ques el PP està preparant el
camí per als fons de pensions
privats, en detriment del sis-
tema públic de Seguretat So-
cial

AQUEST ESCENARI posa en
risc la situació financera de la
Seguretat Social i en conse-
qüència, la garantia no només
de les pensions actuals sinó
també, i especialment, de les
pensions futures. Per aquestes
raons el PSC defensa un nou
model per reequilibrar el sis-
tema de pensions, mantenint la

despesa, racionalitzant altres
partides i incrementant els in-
gressos del sistema.

ÉS IMPRESCINDIBLE adoptar
mesures destinades a garantir
el futur del sistema públic de
pensions: recuperant el Pacte
de Toledo i el diàleg social;
aprovant un nou Estatut dels
Treballadors que promogui
drets laborals i ocupació de
qualitat, incrementant els in-
gressos del sistema procedents
d’impostos extraordinaris a la
banca i establint una font com-
plementària de finançament de
les pensions a càrrec dels PGE
i no la solució del PP d’acollir-
se a plans de pensions privats
com a complement de la pen-
sió, perquè entre d’altres coses
els salaris baixos i la precarie-
tat laboral no ho permeten.

PER AIXÒ des del grup socia-
lista a l’Ajuntament d’Amposta
reclamem a tots els grups mu-
nicipals que s’impliquin en de-
manar al govern espanyol que
es garanteixi el poder adquisi-
tiu de les pensions, recuperant
l’actualització de les mateixes
d’acord amb l’IPC i eliminant
el factor de sostenibilitat esta-
blert pel PP que reduirà les
pensions de jubilació en funció
de l’esperança de vida. 

La indignitat del PP amb les pensions

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL PSC
D’AMPOSTA
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L’ANOMENAT Estat del Be-
nestar dels països europeus es
basa en tres elements bàsics: la
sanitat, l’educació i les pensions
públiques. Tres elements que
haurien de garantir una societat
amb igualtat d’oportunitats més
enllà dels orígens de cada ciu-
tadà i ciutadana permetent la
construcció d’una societat més
justa, amb unes classes treballa-
dores i mitges amb expectatives
de futur. 

TANMATEIX, en aquesta crisi
del capitalisme, la més forta que
hem patit d’ençà el anys 30,
lluny de reformar-se el sistema
a favor de la majoria de la gent
tal i com es va prometre un cop
van saltar les primeres alarmes
l’any 2008, s’està imposant la lò-
gica neoliberal: mes desregula-
ció del sistema financer i rescat
dels bancs amb diners públics,
precarització dels salaris dels
treballadors i treballadores,
més impostos a les classes po-
pulars i reducció als més rics, i
conseqüentment, una clara in-
tenció de privatització de la sa-
nitat, l’educació i les pensions
públiques, amb les retallades
pertinents.

ÉS AQUÍ, en aquest context, on
hem d’analitzar l’enèssim in-
tent del govern de Mariano
Rajoy a l’hora de retallar les
pensions públiques, despresti-
giar-les, incitant així la idea que

les pensions privades són la so-
lució per a les generacions futu-
res. De fet, la reforma que
l’executiu de Rajoy va dur a
terme el 2013 està significant la
pèrdua de poder adquisitiu dels
pensionistes, fent que aquest
any, sense anar més lluny, la re-
valorització de les mateixes serà
només del 0,25%, lluny del crei-
xement de preus que es calcula
en l’1,5%. Recordem, a més, que
aquesta reforma es va dur a
terme de manera unilateral per
part del govern Rajoy, ignorant
el Pacte de Toledo, espai polític-
social on fins ara de manera
consensuada s’havien pres mol-
tes de les decisions en aquesta
matèria. 

PER ALTRA BANDA, és cert i
no cal defugir que la situació
del sistema de seguretat social
exigeix una actuació urgent i
compromesa amb la seua fun-
ció social. La gravetat i la du-
rada de la crisi, la intensitat de
la desocupació, especialment
l’atur de llarga durada, i el de-
teriorament de les condicions
laborals de moltes persones,
juntament amb l’evolució de-
mogràfica, han constribuït a
situar el sistema en dèficit,
molt abans del previst. Cal re-
cordar, però, com ha recone-
gut l’Autoritat Independent
de Responsabilitat Fiscal
(AIREF) que aquesta situació
està relacionada directament

amb la rebaixa dels salaris
provocada per la reforma la-
boral del PP i PDCAT, xifrant
en 15.000 milions d’euros
(1,5% del PIB) l’impacte que
ha tingut en la previsió de les
cotitzacions del sistema de la
seguretat social. 

ÉS PRECISAMENT per això, si
volem conservar un sistema de
pensions públiques dignes com
tenen els països avançats, defu-
gint de la seua privatització, la
necessitat d’anticipar mesures
de reforç per millorar els in-
gressos del sistema, garantint el
finançament, revitalització, sos-
tenibilitat i estabilitat de les
pensions alhora que possibili-
tant la recuperació del poder
adquisitiu dels i les pensionis-
tes. I això només es pot fer, en
primer lloc, renunciant a la uni-
lateralitat del govern de Rajoy,
retornant al consens polític i so-
cial en el marc del Pacte de To-
ledo, a partir de propostes de
millores d’ingressos, dotant de
major progressivitat al sistema,
adequant les cotitzacions i exe-
cutant un pla de xoc que per-
meti augmentar el nombre de
llocs de treball i la seua qualitat
i remuneració, allunant-nos de
la reforma laboral que tanta de-
valuació està portant, tot i els
beneficis que tornen a tenir, es-
pecialment, les grans empreses.
Només així podrem fer viable el
sistema, igualant-nos als països

europeus que tenen un estat del
benestar desenvolupat, lluny
del que malauradament tenim
a Catalunya i Espanya, que es-
sent un dels territoris més rics
de l’Europa occidental,  som els
segons en liderar les desigua-
lats socials – diferències entre
els qui més i menys tenen- del
continent  gràcies a un sistema
fiscal poc progressiu, carregat
de corrupció i a favor de les
grans empreses i fortunes. 

PER TOT PLEGAT, des de
Movem Tortosa, estem total-
ment compromesos amb la de-
fensa de les pensions. Per això
vam presentar una moció a l'A-
juntament reclamant que el
nostre consistorti es posicionés
a favor d'aquesta reclamació. I
per això també donem suport a
totes les concentracions que
cada dilluns a les 12.00 del mig
dia es celebren a la plaça de l'A-
juntament. Entre tots i totes,
amb aquestes i altres accions,
cal tenir clar i anar conscientat-
nos que amb les pensions ens hi
juguem  el present - per als ac-
tuals pensionistes- però també
el futur ja que si no aturem
aquestes polítiques ara, les víc-
times també seran la gent que
avui dia treballa, que arribat el
moment de jubilar-se en un
futur no molt llunyà  ho tindrà
molt díficil per cobrar una pen-
sió digna i justa com les que ens
mereixem. 

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA

L'escola catalana en perill
EL CATALÀ havia estat prohibit
i maltractat durant la dictadura,
però en va sortir viu –encara
que molt debilitat–. El sorgi-
ment de la immersió lingüística
es va concebre a través d’un
ampli consens social, polític i
pedagògic, com un model per a
la integració i la convivència so-
cial, que normalitzés la llengua
del país. Un model vertebrador
d’una escola no segregadora,
que garanteix la igualtat d’o-
portunitats i la cohesió social
des d’una perspectiva intercul-
tural. 

LA MOBILITZACIÓ SOCIAL i
l’autoorganització popular va
convertir les escoles franquistes
en escoles renovadores, publi-
ques i catalanes –arrelades als
barris– i estimades per la ciuta-
dania, amb la immersió lingüís-
tica com a model que ha
treballat per no mantenir divi-
dida la societat entre els qui

parlen castellà i els qui parlen
català, i que ha assegurat el co-
neixement de les dues llengües
cooficials per part de l’alumnat. 

EL CATALÀ, l’idioma propi de
Catalunya, no és la llengua ha-
bitual de la majoria de la pobla-
ció, tot i els esforços durant les
tres darreres dècades per revi-
talitzar-lo. En aquest sentit, el
consens al voltant de la immer-
sió lingüística i de la posterior
articulació del català com a llen-
gua vehicular a l’escola, és un
dels únics suports efectius per
aturar la seva progressiva mino-
rització. 

EL PARTIT POPULAR VOL
POSAR FI A LA IMMERSIÓ

EL GOVERN espanyol estudia
que s’inclogui, via 155, una ca-
sella en la preinscripció per
triar el castellà com a llengua
vehicular a l’escola catalana;

una mesura d’important abast
polític que, d’imposar-se, dona-
ria peu a la segregació lingüís-
tica de l’alumnat, tal i com
afirma Somescola. Una posició
política del govern de Rajoy per
esquerdar el model d’èxit de
l’escola catalana i treure rèdit
electoral en la seva cursa antica-
talanista amb Ciutadans, un
partit –el de Rivera– que va néi-
xer com a punta de llança per
dinamitar el model d’immersió
lingüística. 

L’ATAC A L’ESCOLA catalana
és un moviment del PP per
pressionar a l’independentisme
per a la conformació d’un go-
vern “legal” però, també, per
imposar una mesura llargament
perseguida pels populars, apro-
fitant l’actual situació d’inter-
venció de l’autogovern català.
En aquest sentit, fins i tot el Tri-
bunal Constitucional ha anul·lat
els articles de la LOMCE –més

coneguda com a llei Wert–, que
preveien una dotació de 6.000
euros per a les famílies que de-
manaven l'escolarització en cas-
tellà a Catalunya, una dotació
econòmica que havia d'assumir
la Generalitat, i que va recórrer.
No obstant, aquest només és un
revés en el full de ruta dels po-
pulars contra el model d’escola
catalana. 

FRONT COMÚ CONTRA LA
SEGREGACIÓ

LA IDEA de l’executiu popular
ha trobat el rebuig frontal de les
forces polítiques catalanes al
Congrés, així com del PSOE i
d’Unidos Podemos, les quals
consideren que és un atac a
l’escola catalana i a la convivèn-
cia lingüística. Una repulsa a la
que s’ha sumat el PSC, però al
que s’exigeix –des de les forces
sobiranistes– que rectifiqui res-
pecte al seu suport al 155. 

TOTA LA COMUNITAT educa-
tiva, els i les docents, la FAPAC
i els sindicats no volen ni sentir
a parlar de segregació escolar, ja
sigui per raó de llengua, gènere
o econòmica i, defensen el ca-
talà com a llengua vehicular,
sent aquest el cor del sistema
educatiu. Així mateix, avisen
que no permetran que es separi
l’alumnat per llengües, mobilit-
zant-se de la manera que cal-
gués per defensar el model, i
recorden –des del sindicat
USTEC– el que va passar el
2013 a les Illes Balears amb la
vaga de docents. 

LA IMMERSIÓ lingüística és
un model d’èxit, patrimoni de
tots i totes, el qual hem de pre-
servar defensant una escola ca-
talana pública, democràtica,
cohesionadora i integradora da-
vant d’un govern estatal recen-
tralitzador. 

JESÚS GELLIDA. POLITÒLEG

Defensem les pensions públiques 
per al present i futur! 
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ENS TROBEM a poc més d’un
any de les properes eleccions
municipals de 2019 i, ara sí, ja
podem tornar a dir que a Tortosa
tenim un altre mandat perdut,
amb la marxa de Ferran Bel de
l’alcaldia. Una renúncia anòmala,
que no respon a cap mena de cir-
cumstància personal o política de
força major, sinó a una decisió
personal, en clau electoral i amb
la que Bel, una vegada més, falta
a la seva paraula en no esgotar el
mandat.

PERQUÈ el mandat de Bel ha
estat, de nou, un mandat perdut
per Tortosa. Un mandat que ha
funcionat aplicant el rodet de la
majoria absoluta de la dreta més
neolliberal gràcies el suport dels
Republicans de Tortosa en el go-
vern del Junts Pel No, en defini-
tiva, de la dreta separatista,
aquella que separa bons catalans
i mal catalans. Un govern conti-
nuista de la mà d’una alcaldessa
de transició que representa la
perpetuïtat d’un projecte esgotat,
si és que mai ha existit projecte. 

MERITXELL ROIGÉ ja va dir al
seu discurs, en el ple de presa de
possessió, que a aquesta coejada
final de mandat es limitarà a re-
petir els suposats encerts de Bel.
Per tant, amb aquest govern “de
transició” i un cop finiquitat per
tant el “projecte Bel”, s’evidencia
que segueix el desgast i caducitat
del projecte convergent. Estem
davant d’un govern continuista
amb el que, com diríem en ter-
mes futbolístics, estem en el
temps de descompte d’un partit
que sabem que està perdut.

UN MANDAT, el de Ferran Bel,
que, per una banda, ha estat mar-
cat per la manca de diàleg i con-

sens, per la crispació i per l’en-
frontament amb l’oposició. De
tots és conegut el tarannà del
senyor Bel: autoritari, desafiant,
que no reconeix els seus errors,
que no accepta les propostes de
l’oposició, que defuig del consens
i el diàleg, que permet als plens
l’insult als grups de l’oposició i
que ni el darrer dia va poder dei-
xar de faltar a l’oposició. 

BEL, QUE MAI no ha estat inde-
pendentista, s’ha vestit amb l’es-
telada i de groc per enfrontar i
dividir-nos en bons tortosins i
mals tortosins, i ens posa als so-
cialistes al centre de la diana amb
arengues com “això és la guerra i
només ens falten les armes.”

I PER ALTRA BANDA ha estat
un mandat caracteritzat per una
nefasta gestió de la ciutat en tots
els seus àmbits. En el camp eco-
nòmic i d’ocupació la ciutat està
escanyada per retornar diners als
bancs, no hi ha un pla de comerç,
no hi ha un pla d’industrialitza-
ció, tots els contractes han estat
fallits: neteja, enllumenat, trans-
port públic, zona blava, parcs i
jardins, transport públic, etc. Ex-
poebre és un fracàs, el viver
d’empreses està buit i no hi ha
polítiques d’ocupació. On està el
Pla Local d’Ocupació de 2016?

EN EL CAMP de ciutat el trans-
port urbà no respon a les neces-
sitats dels usuaris, la reforma
del pont de l’Estat ha estat un
nyap, no hi haurà piscina desco-
berta d’estiu, la política d’apar-
caments ha estat nefasta amb
zones blaves i aparcaments
buits i, el que és un clam entre
els ciutadans: han deixat la ciu-
tat en una situació extrema de
deixadesa i brutícia.

I PER ACABAR d’evidenciar
aquesta manca de projecte
només cal comparar-ho amb al-
guns dels fets que va deixar el
govern socialista de Joan Sabaté:
el Pavelló Firal, la Biblioteca
Marcel·lí Domingo, la Universi-
tat Rovira i Virgili, el Pla de Ba-
rris, les vores de riu i el Pont
Roig, els terrenys de Renfe, la
defensa d’un tercer pont, d’un
nou hospital i d’un tercer insti-
tut, per mencionar-ne alguns, en
el que clarament era un projecte
i un model de ciutat socialista.

PER AIXÒ, davant d’aquest mo-
ment de transició i amb les mu-
nicipals a la vista, pensem que
ara se’ns presenta l’oportunitat
de redefinir el govern per tren-
car aquelles inèrcies que, des-
près d’anys d’una mateixa
manera de fer, ens dóna l’opció
democràtica d’escollir una opció
més oberta com la que el partit
socialista representa. Cal treba-
llar per aconseguir que Tortosa
torni a ser una ciutat amb futur i
amb un projecte que generi
il·lusió, Tortosa “la Ciutat de les
Oportunitats”. Des del PSC
tenim ganes de participar d’un
nou model centrat en les perso-
nes.

ÉS JUST i necessari recuperar la
idea de ciutat socialista i fer de
Tortosa la ciutat de les oportuni-
tats: una ciutat oberta per a tots
i totes, amb esperit de veritable
capital de les Terres de l’Ebre.
Necessitem arriscar-nos i anar
més enllà, cap a una estratègia
que exigeix tornar a incloure
il·lusió i en la gestió de la ciutat.

ARA, MÉS QUE MAI, creiem
que és el moment d’encetar un
nou projecte per Tortosa, de

sumar-hi esforços, il·lusions i
noves conquestes per afrontar
els nous reptes que se’ns plante-
gen. Tenim l’oportunitat i s’ha
d’aprofitar. Perquè som l’alter-
nativa i el nostre missatge és clar
volem redibuixar Tortosa des
d’una òptica progressista, més
justa i solidaria; amb polítiques
pensades per i per a les perso-
nes; un projecte per Tortosa
basat en la igualtat i el servei a
les persones. Estem obligats a
ocupar-nos de la creació d’ocu-
pació i la reactivació econòmica,
però sempre al costat dels nos-
tres veïns i veïnes. Ens propo-
sem donar un impuls decisiu a
la transformació i modernització
de la ciutat per fer una ciutat
amable, saludable, comercial i
de serveis, de tots i totes, com ja
he dit, amb els terrenys de
Renfe, amb un nou pont, un nou
hospital, un nou institut, etc.
Volem una ciutat basada en la
igualtat, en els valors i en les
persones. I ho volem fer espe-
cialment amb els més joves, per-
què una ciutat tindrà futur
sempre que els seus més grans
valors, els joves, s’impliquin.

UNA ALTERNATIVA que es fo-
namenti en un veritable projecte
municipal, per recuperar la im-
portant acció de govern que
vàrem fer els socialistes a Tor-
tosa, per poder sortir del carreró
i mirar endavant, deixant enrere
anys de manca de govern i im-
mobilisme. 

FAREM DE TORTOSA la Ciutat
de les Oportunitats, perquè real-
ment ho creiem. Tortosa ha de
ser la Ciutat de les Oportunitats
i els tortosins i tortosines es me-
reixen una oportunitat i no un
altre mandat perdut. 

Ara sí, el darrer mandat 
perdut per a Tortosa

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA

Jo visc a la plaça Joaquim Bau 
LA POLÍTICA municipal no es
pot basar mai en l’odi i el reven-
gisme però sembla que aquesta
és avui la principal preocupació
d’un consistori cada cop més
allunyat de la realitat social dels
seus veïns. Primera va ser el Sa-
grat Cor que presidia la Sala de
Plens de l’Ajuntament, poste-
riorment va ser el Monument
Commemoratiu de la Batalla de
l’Ebre, que tot i el recolzament
dels tortosins via referèndum,
sembla que no és suficient per
alguns regidors. També ha sofert
aquestes polítiques el quadre
del Rei d’Espanya que ja ha des-
aparegut també de l’Ajunta-

ment, i la última ocurrència ha
sigut eliminar tot el vestigi del
que fou alcalde de la cituat de
Tortosa: don Joaquim Bau i
Nolla. 

ALS MEUS 83 anys vaig poder
conèixer i reconèixer la figura de
Bau. Fou un gran batlle que va
governar Tortosa en uns mo-
ments molt complexos per al
país i crec que és de justícia re-
conèixer la gran tasca que va fer-
hi al capdavant del consistori.
Fou la feina ben feta la que va
gravar el seu nom a la història de
la ciutat de per vida i mai li esta-
rem suficientment agraïts els

tortosins. Però la decisió d’elimi-
nar de la nomenclatura actual el
seu nom és una mostra més de
la política taliban que porta
duent a terme aquest Ajunta-
ment, sobretot des que fou esco-
llit el senyor Rodríguez,
portaveu de la CUP. Per on tre-
pitja no hi torna a brollar l’herba
però el beneplàcit còmplice de la
resta de grups polítics demostra
la baixa qualitat dels perfils que
hi ha a l’Ajuntament, tan llunya-
nes de figures com les de Bau o
Fabra, que no sols no cobraven
per les seues tasques polítiques
sinó que donaven feina i prospe-
ritat als seus ciutadans.

COM A VEÍ de Ferreries la-
mento molt la situació del barri.
Lamento la seua lenta però in-
exorable degradació que es fa
patent en la brutícia, la foscor, la
falta de seguretat i manteni-
ment de les instal·lacions i el-
ments de la via pública.  Don
Joaquim Bau no ho hagués per-
mès mai, potser per això tenia
una plaa al seu nom. Potser per
això la seguirà tenint en la me-
mòria dels veïns més grans del
barri.

UNA CORDIAL salutació a tots
els veïns i veïnes indignats de la
plaça Joaquim Bau. 

JOSÉ SOLÉ MORA
JUBILAT
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B
EN VENDA EL PALAU CAPMANY

EL PALAU CAPMANY de Tortosa,
un dels edificis més emblemàtics dels ca-
rrer de la Rosa, està en venda. Els pro-
pietaris d’aquest edifici, catalogat com
a Bé Cultural d’Interès Local, demanen
un preu de sortida d’1,2 milions d’euros.
El seu anunci es pot trobar en una im-
mobiliària de la ciutat, on es descriu el
Palau Capmany com un edifici de 2.000
metres quadrats, 14 habitacions i 8

banys. De fet, la immobiliària destaca el
seu potencial com a possible hotel amb
encant. Fins ara, aquest edifici del segle
XVIII era la seu de Metrópolis Seguros,
però la cartera d’assegurances d’a-
questa companyia s’ha venut a FIATC,
que ha traslladat l’oficina a l’avinguda
de la Generalitat. L’alcaldessa Meritxell
Roigé ja ha descartat que l’Ajuntament
puga comprar la casa Capmany. G.M.BAIX EBRE

Tortosa ja té la primera alcaldessa 
POLÍTICA

Es compromet a treballar amb tothom i ofereix diàleg a
l’oposició, que denuncia l’estratègia electoral del PDeCAT 

Meritxell Roigé agafa el relleu de l’alcaldia de la 
capital del Baix Ebre, després de la renúncia de Ferran Bel

Meritxell Roigé ja és la nova al-
caldessa de Tortosa. La primera
dona que ocupa l’alcaldia de la
capital del Baix Ebre. El 10 de fe-
brer passat va tenir lloc el ple
d’investidura, després que Fe-
rran Bel renunciés oficialment
en un altre ple, el 8 de febrer.
Roigé va rebre 11 vots a favor
del PDeCAT i ERC. En el seu
discurs, es va comprometre a
treballar des del diàleg i amb to-
thom, i també a ser digna del cà-
rrec, com a “primera alcaldessa
de Tortosa”. A la sala de ses-
sions, Roigé va estar acompan-
yada de familiars, amics i un
gran nombre de membres del
seu partit, entre els quals desta-
caven Marta Pascal, David Bon-
vehí o Josep Rull. La sala de
plens es va quedar menuda,
igual que el dia de la renúncia
de Bel, i alguns dels assistents
van haver de seguir el ple des
d’una altra sala, a través d’una
pantalla de televisió.
D’una banda, Roigé també va
demanar compromís al seu
equip i va assegurar que encara
queda molta feina per fer en
àmbits com l’educació, la sanitat
o les infraestructures. A més, va
reivindicar Tortosa com a capital
de les Terres de l’Ebre. D’altra
banda, Roigé també va tenir pa-
raules d’agraïment cap a Ferran
Bel, i va lloar la feina que ha fet
al llarg de gairebé onze anys a
l’alcaldia. Roigé va definir Bel
com el seu “alcalde, referent i
mestre”. El ple d’investidura va
acabar amb una llarga ovació i
amb Bel assegut entre el públic,
com un espectador més. L’exal-
calde es va mostrar emocionat i
va assegurar estar tranquil de
com s’han fet les coses. A més,
també es va mostrar convençut
que el municipi de Tortosa
queda “en les millors mans”. 
Només dos dies abans, Ferran

Bel es va acomiadar de l'alcaldia
de Tortosa després d’onze anys
en el càrrec i un total de setze
anys com a regidor. Ho va fer
amb un saló de sessions ple a
vessar, que el va ovacionar des-
prés del seu discurs de comiat.
Bel va fer un extens repàs als
seus més de deu anys de gestió
al capdavant de l'Ajuntament, al
que va sumar un capítol d'agraï-
ments personals i polítics. A
més de dedicar unes paraules a
la seva família, Bel va voler ini-
ciar el seu parlament de comiat
recordant als polítics empreso-
nats, a Carles Puigdemont i a la
resta de polítics “exiliats a Brus-
sel·les”. En el seu discurs, Bel va
agrair a la ciutadania de Tortosa,
“sense cap exclusió”, el suport
obtingut al llarg d'aquests anys. 
Bel va enumerar les actuacions
fetes durant aquests darrers tres
mandats i que, segons va mani-
festar, han permès canviar la
ciutat en unes circumstàncies de
crisi econòmica, “molts cops di-
fícil de gestionar”. 

El punt de vista de l’oposició
En canvi, el ple d’investidura
també va servir per deixar clara
la posició de la resta de grups
municipals. En general, van re-
treure tant a Bel com a Roigé la
manera com s’ha fet el relleu a
l’alcaldia, i van apuntar que res-
pon a una estratègia en clau de
partit i electoral. 
En primer lloc, el portaveu del
PP, Xavier Dalmau, va carregar
contra el PDeCAT per fer un
canvi sense urnes, i lluny de
l’acció democràtica de la ciuta-
dania. Amb tot, també va reco-
nèixer el bagatge de Roigé, i va
recordar les fites encarrilades,
com ara les obres obres del
complex esportiu o els World
Sports Games. 
Des de la CUP, Xavier Rodríguez
va desitjar encerts a Roigé i va
recordar que és alcaldessa grà-
cies al suport d’ERC. Rodríguez
també va remarcar la necessitat

que Roigé es pugui dedicar a
Tortosa a temps complet. I li va
demanar desobeir el 155 i avan-
çar cap al procés constituent de
la futura república catalana. Per
últim, va dir a Roigé que no té
per què continuar amb les polí-
tiques que s’han desenvolupat
amb l’anterior alcalde i li va de-
manar, entre altres, que es re-
plantegi municipalitzar l’aigua.
Rodríguez també va animar
Roigé a escoltar l’oposició. 
Per la seua banda, el portaveu
del PSC, Enric Roig, també va
desigjar encerts a Roigé i va dir
que el relleu era “una anomalia
que respon a una decisió perso-
nal de l’alcalde en clau electo-
ral”. A més, va criticar ERC per
donar suport a Roigé, però va
oferir diàleg i consens. 
El portaveu de Movem Tortosa,
Jordi Jordan, va celebrar que
una dona opcupe l’alcaldia per
primer cop. Però va dir que si
Roigé és alcaldessa és per la re-
núncia de Bel, i va reblar que es
tractava d’una presa de posses-
sió “pensada en clau de partit”.
Jordan va oferir tres pactes de
ciutat al govern: la redacció d’un
pla estratègic a Tortosa, la candi-
datura de Tortosa com a Patri-
moni de la Humanitat per part
de la Unesco i un acord per a re-
activar la economia. 

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

Un moment de la presa de possessió de Meritxell Roigé coma nova alcaldessa de Tortos      Un moment de la presa de possessió de Meritxell Roigé coma nova alcaldessa de Tortos      

Roig també va presentar candidatura
En fer-se oficial la data en
què Ferran Bel deixaria l’al-
caldia, el portaveu del PSC
de Tortosa, Enric Roig, va
anunciar que també presen-
taria candidatura, per evitar
que Meritxell Roigé fos l’al-
caldessa. Roig va afirmar
que Bel volia deixar la ciutat
en mans d’una “alcaldessa
de transició”, que segons el
portaveu del PSC representa
la continuïtat d’un “projecte

esgotat”. Tot i que el PSC
hauria necessitat els vots
dels altres grups de l’oposi-
ció i d’ERC per desbancar
Roigé en el ple d’investi-
dura, Roig va afirmar que
s’obria una nova oportunitat
per a Tortosa, en la que es
podia redefinir el govern
municipal. Per tant, va dir
que presentava la seua can-
didatura per “coherència
amb el projecte socialista”, i

perquè Tortosa tornés a ser
“la ciutat de les oportuni-
tats”. Finalment, Roig
només va obtenir els tres
vots dels regidors del PSC,
ja que tant Xavier Dalmau
(PP) com Xavier Rodríguez
(CUP-AE) es van votar a ells
mateixos. Per la seua banda,
tres regidors de Movem s’hi
van abstenir, i Cinta Ga-
liana, també de Movem, no
va assistir al ple. 
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“La nova plaça de la 
Catedral serà el projecte
urbanístic més important”

La nova alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, va explicar
que el 16 de febrer es va reu-
nir el tribunal que ha d’ava-
luar els diversos equips
d’arquitectes que opten a dis-
senyar la nova plaça de la Ca-
tedral. L’objectiu, segons va
assegurar, és licitar les obres
abans de l’estiu. Durant la
seua primera entrevista com a
alcaldessa per a Canal 21
Ebre, Roigé va apuntar que el
nou espai hauria de ser una
gran plaça, que done conti-
nuïtat a les escales i que faci
compatible la conservació i
museïtzació de les restes ar-
queològiques trobades al
solar del carrer Croera. Se-
gons Roigé, que manté les
competències com a regidora
d’Urbanisme, caldrà que la
nova plaça quede lligada a l’e-
difici modernista de l’antic es-
corxador, l’actual Museu de
Tortosa. De fet, va dir que la
nova plaça de la Catedral serà
el projecte urbanístic més im-

portant del final del mandat.
A més, també caldrà tenir en
compte que l’espai quedarà
travessat per l’actual avin-
guda Felip Pedrell i el seu
trànsit habitual de vehicles. 
L’alcaldessa va apuntar que la
recuperació del nucli antic
serà una de les seues priori-
tats, i va afegir-hi que en pocs
mesos faran la millora del ca-
rrer de la Mercè i de la plaça
dels Estudis, quan s’acabin les
obres del nou edifici judicial
que està fent la Generalitat. A
més, es farà la primera actua-
ció al barri del Castell, amb el
nou passeig de Ronda. 
Finalment, l’alcaldessa va
apuntar que el consistori faci-
litarà els tràmits a les empre-
ses, comerços i indústries que
vulguin implantar-se a Tor-
tosa, per afavorir la creació de
llocs de treball. De fet, va ex-
plicar que han començat a tre-
ballar amb l’Incasol i amb
Acció 10 per atraure noves in-
dústries per als polígons.               sa.. / Foto: AJUNTAMENT DE TORTOSA.              sa.. / Foto: AJUNTAMENT DE TORTOSA.

Meritxell Roigé, a l’entrevista de Canal 21 Ebre. // ARXIU.

A la investidura van assistir els principals dirigents del PDeCAT. // FOTO: CEDIDA.
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El nucli antic de
Tortosa es queda
sense cap oficina
bancària
El tancament de CaixaBank a la plaça

Agustí Querol indigna els veïns del barri

L’Associació de Veïns del
Centre-Nucli Històric de Tor-
tosa ha denunciat el tanca-
ment de l’última oficina
bancària que quedava al
nucli antic. Es tracta de l’ofi-
cina de CaixaBank, a la plaça
Agustí Querol. Aquest tanca-
ment es produeix tot just dos
anys després que Catalunya
Caixa també tanqués la seva
oficina al carrer del Vall. El
president de l’associació veï-
nal, Josep Baubí, va explicar
que des de l’entitat els van
comentar que volien centra-
litzar tots els serveis des de la

nova oficina de la plaça Al-
fons XII, i que no van atendre
la seua demanda de deixar
operatius els caixers automà-
tics. Baubí va insistir que és
necessari que aquestes enti-
tats pensin en aquells clients
més grans que no volen o no
saben utilitzar la xarxa per fer
les seues gestions. C.B.

La URV preveu tenir a punt,
abans de l’estiu, el primer pla
estratègic de Tortosa. L’aprova-
ció d’un pla estratègic era una
de les promeses electorals de
Ferran Bel quan va arribar a
l’alcaldia, l’any 2007, i ara podria
ser la nova alcaldessa, Meritxell
Roigé, l’encarregada de presen-
tar-lo. El director de la Càtedra
d’Economia Local i Regional de
la URV, Juan Antonio Duro, va
explicar que ja s’ha fet una

diagnosi del municipi, i que ara
s’iniciarà la fase de redacció de
les propostes per al nou pla es-
tratègic de Tortosa
Durant una entrevista a Canal
21 Ebre, Duro va detallar que la
diagnosi es va fer amb la parti-
cipació dels agents socials, dis-
tribuïts en nou grups de treball.
Un document que va servir per
identificar les fortaleses i les de-
bilitats de Tortosa. Duro va dir
que la capitalitat de Tortosa ja li
atorga moltes potencialitats, so-
bretot al sector dels serveis, a la
indústria i a l’urbanisme. 
D’altra banda, Duro va remar-

car que la situació del nucli
antic és una de les debilitats
més evidents que ha detectat la
diagnosi. Així, va matisar que el
pla de la llei de Barris va corre-
gir algunes d’aquestes debili-
tats; però va afegir que Tortosa
ha de renovar el seu nucli histò-
ric. De la mateixa manera, la
diagnosi també apunta que Tor-
tosa ha de millorar el foment de
l’emprenedoria, l’atracció d’em-
preses per als polígons, o la
marca de ciutat. Duro va con-
cloure que la fase de propostes
tornarà a tenir en compte la
participació ciutadana. 

Gustau Moreno 
TORTOSA

El pla estratègic, abans de l’estiu
La URV ja té a punt la diagnosi del document, que

analitza els punts forts i febles del municipi de Tortosa
La situació del nucli antic, tot i la llei de Barris, és una

de les debilitats més evidents detectades a la diagnosi

Juan Antonio Duro, de la URV. / Foto: ARXIU.

El local que ocupava l’oficina de CaixaBank. / Foto: CEDIDA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L’alcalde de l’Aldea, Dani An-
dreu, va confirmar el principi
d’acord per adquirir una part
important de la urbanització
Mirador del Ebro, que la cons-
tructora Martinsa-Fadesa va
deixar per construir a la finca de
la Palma. Andreu va explicar
que el passat 13 de febrer va
tenir lloc a Barcelona una reu-
nió de la junta de compensació,
en què es va conèixer l’interès
del grup inversor Blackstone. Es

tracta d’una companyia d’inver-
sió amb seu a Nova York, i l’al-
calde de l’Aldea va dir que
confia en què no es tractarà
d’una operació especulativa,
sinó que hi haurà un interès
real en desenvolupar el pro-
jecte. Segons Andreu, l’operació
es podria tancar durant aquesta
primavera, ja que hi ha un
acord ferm de compra. La urba-
nització Mirador del Ebro
forma part dels actius immobi-
liaris que l’antic Banco Popular,
ara integrat dins del Banco San-
tander, va absorbir després de
la fallida de Martinsa-Fadesa,

l’any 2008, quan va esclatar la
bombolla immobiliària i es van
deixar per acabar els primers
170 habitatges edificats. El pro-
jecte havia nascut cinc anys
abans, i preveia aixecar més de
1.300 habitatges, un hotel, i un
camp de golf en una superfície
de 125 hectàrees, a tocar del riu
i just davant d’Amposta. A fi-
nals del 2016, l’Ajuntament de
l’Aldea va contactar amb la Ge-
neralitat i amb la junta de com-
pensació per reactivar la
urbanització i acabar els serveis,
abans de poder atorgar les lli-
cències de primera ocupació. 

Gustau Moreno
L’ALDEA

Jesús aprova 
l’esperat pavelló
El nou equipament costarà 1,5 milions i es

construirà a la zona poliesportiva del poble

L'EMD de Jesús tindrà un nou
pavelló poliesportiu. Així ho
va aprovar aquest mes de fe-
brer, i per unanimitat, el ple
de l'EMD. El projecte ha estat
encarregat a l'arquitecte jesu-
senc Marc Ferrando, i vol co-
brir les mancances sorgides
de les activitats lúdiques, cul-
turals i esportives que es fan a
Jesús durant tot l'any. El pave-
lló s'ubicarà al costat de les
piscines i les pistes de pàdel
de JesusSport, per tal de crear
un complex esportiu que

done servei a les necessitats
del poble. Aquest pavelló tin-
drà una superfície de 1.967
metres quadrats i el cost total
serà d'un milió i mig d'euros.
Disposarà d'un edifici princi-
pal amb graderies i la pista
poliesportiva, i un mòdul se-
cundari amb els vestidors. Se-
gons l'alcalde jesuesenc,
Víctor Ferrando, el projecte es
finançarà amb un 77% de re-
cursos propis i un 23% del
pressupost que aportaran al-
tres administracions. A.P.

Imatges virtuals del nou pavelló de Jesús. / FOTOS: CEDIDES.

Una imatge dels solars del Mirador del Ebro. / FOTO: M.V.

Blackstone compra part
del Mirador del Ebro

URBANISME
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M
MONTSIÀ

REFORMES AL SORIANO-MONTAGUT
ELS ALUMNES del Col·legi Soriano-
Montagut d’Amposta ja disposen d’un
nou menjador, a més d’una renovada
aula de psicomotricitat. Són dos de les
actuacions que l’Ajuntament d’Am-
posta, titular de l’equipament, i el De-
partament d’Ensenyament de la
Generalitat, han realitzat de forma co-
ordinada aquests darrers mesos a l’es-

cola. Les obres inclouen, també, l’ende-
rrocament d’unes aules molt antigues,
l’habilitació d’un petit aparcament per
als mestres i d’un nou pati a l’espai on
hi havia aquestes aules, el canvi de sos-
tre a l’aula de psicomotricitat i la reti-
rada de tot el fibrociment d’aquests
espais. També s’ha habilitat i equipat el
menjador i la cuina. A.P.

Conveni per
pagar el rebut
de l’aigua

La Junta de Govern Local
d’Amposta ha aprovat el pro-
jecte de rehabilitació, reforma i
ampliació de l’edifici del Sindi-
cat. La proposta de l’arquitecte
Jaume Segarra pretén recupe-
rar els tres fonamentals d’a-
quest edifici, principalment la
façana. Actualment l’edifici
consta de planta baixa i pri-
mera, però amb la reforma es
farà una segona planta dintre
de la volumetria existent. Un
espai que es desenvoluparà
entre els cavalls de fusta que
també es recuperen. L’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, ha
explicat que tant la primera
planta com la segona es desti-
naran a l’àrea de Polítiques Ac-
tives d’Ocupació de
l’Ajuntament, que es traslladarà
totalment a aquest edifici.
Segarra ha explicat que la
planta baixa serà diàfana i es
convertirà en un espai de trans-
ferència de coneixement, un
Fab-Lab obert al carrer. Tomàs
ha recordat que la recuperació
de l’edifici era un compromís
de l’equip de govern d’Esque-
rra Amposta que permet recu-
perar el patrimoni per la ciutat.
Ara l’Ajuntament treballarà en

la licitació del projecte per tal
de poder-lo executar com més
aviat millor. Es calcula que el
cost de les obres girarà al vol-
tant d’1,3 milions d’euros. Es
compta amb una subvenció dels
fons Feder 340.000 euros i el pe-
ríode d’execució de les obres és
de 14 mesos.
Per altra banda, continuen les
obres de remodelació del Mer-

cat Municipal. A finals de gener
va desmuntar-se l'estructura
que servia per a reparar el sos-
tre, que ja compta amb aïllant
per mantenir una temperatura
constant dins el Mercat. Ara
també es poden contemplar els
vitralls restaurats.
Les obres de rehabilitació del
Mercat Municipal s'estan duent
a terme des del passat mes d'a-

gost, i ja tenen enllestida la pri-
mera part, que ja està certifi-
cada. Ara s'està actuant a
l'exterior amb la supressió de
barreres arquitectòniques.  

Obres a l’antic Sindicat
URBANISME

Les obres del Mercat Municipal arriben
a l’equador i ja tornen a lluir els vitralls

Cinta Bonet / Albert Pascual
AMPOSTA

Infografia del projecte de reforma de l’antic Sindicat. // FOTO: AJUNTAMENT D’AMPOSTA

L’edifici acollirà dependències de
l’Ajuntament i un Fab-Lab obert al carrer

FONS SOCIAL

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’Ajuntament d’Amposta i
Sorea han renovat el conveni
de col·laboració segons el
qual l’empresa que gestiona
el subministrament d’aigua a
la ciutat destinarà enguany
5.000 euros per poder fer
front al rebut d’aigua d’a-
quelles famílies amb dificul-
tats econòmiques. Aquesta
quantitat duplica la dels anys
anteriors, tal i com van des-
tacar l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, i el gerent de
Sorea a Terres de l’Ebre, Joa-
quim Vicens, en la signatura
del conveni dijous 15 de fe-
brer al Saló de Plens de l’A-
juntament d’Amposta. 
Segons aquest mateix con-
veni, és una comissió de
tècnics de Serveis Socials
qui valora les famílies que
necessiten aquest ajut i ho
trasllada a Sorea, que és
qui abona la quantitat de
les factures d’aquest Fons
de Solidaritat.
L’alcalde d’Amposta va des-
tacar que aquest conveni
s’emmarca en la política de
Responsabilitat Social de
l’empresa, “una política que
és important mantenir i
arrelar”. En aquest mateix
sentit, l’alcalde va destacar
també els 50.000 euros que,
per contracte, Sorea destina
anualment a diferents enti-
tats culturals i esportives de
la ciutat.  A.P. 
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L’aprovació del pressupost
del 2018 per al Consell Co-
marcal del Montsià ha fet
créixer els retrets entre el
PSC de l’expresident Fran-
cesc Miró i l’equip de govern
actual, d’Esquerra i PDeCAT.
Dos mesos després de la
moció de censura, Miró con-
tinua denunciant la paràlisi
del consell. També el cas d’a-
comiadament de la tècnica de
Turisme, figura que van in-
corporar els socialistes, que
ha estat substituïda per un

nou càrrec dedicat a tasques
protocol·làries. 
Per la seua banda, la presi-
denta del Consell Comarcal,
Carme Navarro, ha lamentat
l’actitud de Miró i ha recordat
que, des que es va saber la
data de la moció de censura a
principis de desembre, el so-
cialista no va fer res, tot i se-
guir presidint el Consell.
Un període en què, segons la
presidenta, s’havia d’avançar
en projectes importants per la
comarca. És el cas del conveni
de col·laboració amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua pel sa-
nejament i depuració del nucli

dels Eucaliptus, a Amposta.
Siga com siga, el ple extraor-
dinari del 21 de febre s’apro-
vava un pressupost d’una
mica més de 12 milions d’eu-
ros, incorporant una partida
per la redacció del projecte
de construcció de les depura-
dores Eucaliptus i Santa Bàr-
bara. A banda, l’àrea d’Acció
Social incorporarà 17 nous
llocs de treball. 

Albert Pascual
AMPOSTA

S’intensifiquen els retrets al Consell Comarcal

El portaveu del PSC d’Am-
posta, Francesc Miró, ha afir-
mat que el municipi necessita
un pla de mobilitat i un pla es-
tratègic, tal i com es demana
des de la Federació d’Associa-
cions de Veïns. Quant al pla
estratègic, Miró ha volgut res-
pondre unes declaracions de
l’alcalde a Canal 21 Ebre. En
concret, Adam Tomàs va afir-
mar que l’Ajuntament no ne-
cessita un pla estratègic
perquè l’equip de govern
d’Esquerra d’Amposta, amb
majoria absoluta, té l’aval de la
ciutadania al seu programa
electoral. Miró ha volgut dei-
xar clar que un programa elec-
toral no és un pla estratègic.
Quant a la millora de la mobi-

litat, Miró ha recordat la pro-
posta del PSC de fer gratuït el
transport públic, així com d’-
habilitar una parada del bus a
l’Hospital Comarcal del Mont-
sià. En aquest sentit, el porta-
veu socialista ha lamentat que
ara es vulga construir un pàr-
quing en superfície a la zona
de l’hospital, al mateix temps
que s’eliminen places d’apar-
cament amb les obres del ca-
rrer Gran Capità.
Miró també ha anunciat que el
PSC portarà al seu programa
la creació d’una empresa mu-
nicipal per comercialitzar
energia elèctrica renovable. 

‘Un programa no és un pla estratègic’
Segons l’alcalde, no es necessita un pla estratègic si

ja es compta amb l’aval de la ciutadania del programa
Francesc Miró ha afirmat que Amposta necessita un

pla estratègic i de mobilitat per al futur de la ciutat

RESPOSTA A ADAM TOMÀS

Francesc Miró amb la regidora socialista Anna Maria Tomàs. / Foto: CEDIDA.

Gustau Moreno 
AMPOSTA

Carme Navarro, presidenta del Consell. / Foto: ARXIU.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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La darrera assemblea de la
Mancomunitat de la Taula del
Sénia ha acordat presentar un
document a totes les adminis-
tracions competents perquè
posin fi a l’espoli de les olive-
res mil·lenàries. L’acord arriba
després del recent cas de la
finca del Mas del Rector d’Ull-
decona, de la qual l’empresa
Cultius Ponç, propietària de la
finca, es va emportar els exem-
plars catalogats com a mil·le-
naris per a la seva venda.
L’acord demana que aquests

arbres siguin declarats “Bé pa-
trimonial, digne de ser conser-
vat viu i en producció i alhora
mereixedor de protecció i pro-
grames de suport per part de
les institucions”. 
Al País Valencià sí que existeix
aquesta llei però amb limita-
cions. Només protegeix les oli-
veres mil·lenàries a partir dels
6 metres de perímetre de tronc
i no de 3’5 metres com reclama
la Taula del Sénia.  

Cinta Bonet
ALCANAR

La Taula reclama un acord per salvar les oliveres

Si les oliveres mil·lenàries es-
tiguessin al nord del país, Ca-
talunya hauria aprovat ja una
llei per protegir-les? Aquesta
és una pregunta que algunes
persones ja han començat a
fer-se a Ulldecona, i és que no
entenen el poc interés per
salvar aquest patrimoni eco-
lògic del territori. 
En una entrevista a Canal 21
Ebre ho explicava l’alcal-
dessa de la població Núria
Ventura, i és que al municipi
continua la indignació des-
prés que una empresa de
Sant Celoni (Barcelona) haja
decidit arrencar i emportar-
se unes 150 oliveres, nou de
les quals estaven catalogades
com a arbres monumentals.

Feia més d’una dècada que
no assistien a un espoli tan
important.
Amb aquestes notícies, Ven-
tura ha remarcat que Cata-
lunya necessita dotar-se

d’una llei que puga protegir
les oliveres centenàries i
mil·lenàries. A tot el territori

de la Taula del Sénia hi ha
unes 5.000; i al terme d’Ullde-
cona, fins ara, n’hi havia
comptabilitzades 1.391.
De fet només hi ha una certa
protecció a les oliveres dins
de territori valencià arran de
la llei aprovada el 2006 des-
prés d’uns robatoris d’arbres
mil·lenaris a pobles del Baix
Maestrat.
L’alcaldessa d’Ulldecona ha
assegurat que seguiran treba-
llant per evitar nous espolis,
tot protegint les oliveres i
amb un projecte global de
preservació del paisatge, i per
garantir la viabilitat de les ex-
plotacions agràries. 

Inquietud per l’espoli d’oliveres
L’alcaldessa d’Ulldecona diu que la gent al poble

està molt preocupada per la situació
El terme d’Ulldecona compta amb una quarta part de

les oliveres mil·lenàries de la Mancomunitat del Sénia

ULLDECONA

Finca del Mas del Rector. / Foto: S.A.

Gustau Moreno
ULLDECONA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’Ajuntament no va
poder aturar
l’arrencada del passat
mes de gener al Mas
del Rector

En total s’emportaren 150
oliveres de gran valor

Tere Adell, gerent de la Mancomunitat. / Foto: A.P.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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La Sénia vol
enfortir el sector
del moble 

La Sénia vol enfortir el sector
del moble. Així li ha traslladat
el Col·lectiu d’Empresaris del
Moble de la Sénia a la direc-
tora general d’Indústria, Àn-
gels Chacón, amb qui han
mantingut una reunió de tre-
ball. En aquesta s’ha constatat
que el sector empresarial es
troba en una situació de recu-
peració i que el seu objectiu és
adaptar-se a les noves tendèn-
cies del mercat, més enllà de
la internacionalització. En
aquest sentit, Chacón ha des-
tacat la importància de definir
cap a on es vol anar dins el
mercat general del territori
català. “El què és molt impor-
tant és treballar aquest sector,
coneixent bé quin potencial

té, i quin sector productiu re-
presenta, però sobretot com
l’adaptem als nous temps
marcats per l’indústria 4.0 o la
internacionalització”.
L’alcalde de la Sénia, Joan
Moisés, ha apuntat que cal
adaptar-se als nous hàbits de
consum i que, el moble de la
Sénia ha de competir en qua-
litat i no en preu.
Durant la trobada també s'ha
parlat de l'estratègia empre-
sarial seguida pel sector tèxtil,
cas d'èxit a Igualada, com a
model a seguir. La visita ha fi-
nalitzat a les instal·lacions
d'una fàbrica de mobles, que
ha mostrat el seu model de
producció i la qualitat del
moble de la Sénia. C.B.

L’Ajuntament d’Ulldecona
vol prorrogar fins al 2019 els
terminis per executar les
obres finançades amb la llei
de Barris de la Generalitat,
per posar al dia el nucli antic
de la població. Es tracta d’una
actuació que el consistori fal-
dut té adjudicat des de finals
del 2009, i que hauria de fina-
litzar aquest 2018. Al pressu-
post d’enguany, encara
pendent d’aprovar, l’equip de

govern inclourà algunes
obres en carrers i també la
millora de l’enllumenat pú-
blic. L’alcaldessa confia que
tindran un any de pròrroga
per poder assolir, com a
mínim, el 75% d’execució del
pla de Barris.
La inversió prevista a Ullde-
cona era de 4,2 milions d’eu-
ros, dels quals 3,9 milions
havien de ser subvencionats a
través de la Llei de Barris.
Però les obres van quedar
bloquejades entre els anys
2011 i 2015. El nou pressupost
vol prioritzar l’arranjament

de carrers i camins d’Ullde-
cona i també dels seus barris.
Els ajuts a les famílies, per
afavorir l’ocupació i de reha-
bilitació d’habitatges també
seguiran durant el 2018. De
fet, hi haurà ajuts de fins al
40% per a obres de rehabilita-
ció al nucli urbà d’Ulldecona,
per afavorir la recuperació
del nucli antic.  

Gustau Moreno
ULLDECONA

Ulldecona confia en poder executar
un 75 per cent de la llei de Barris

Carrer d’Ulldecona. / Foto: ARXIU.

Reunió amb la directora d’Indústria. / Foto: AJ. LA SÉNIA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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TORNEN LES JORNADES DEL CORDER
EL CORDER serà protagonista a la Terra
Alta del 23 al 25 de març amb les novenes
Jornades Gastronòmiques del Corder, un
certamen que té l’objectiu de promocionar
els productes de qualitat de la zona. En-
guany, l’edició compta amb un total de ca-
torze restaurants de les poblacions
d’Arnes, Batea, Bot, Gandesa, Horta de
Sant Joan, el Pinell de Brai, la Pobla de
Massaluca i Vilalba dels Arcs.  Els restaura-

dors participants oferiran menús especials
amb el corder com a protagonista, però
també els productes més destacats de la
Terra Alta.  Les Jornades permeten apro-
par el corder, i a més, és una bona oportu-
nitat per valorar els pastors de la zona.
Una festa totalment consolidada que
aplega nombrosos visitants de tota la co-
marca i que posa en valor un producte de
kilòmetre 0 com és el corder. C.S.

La borsa de
treball duplica
el nombre
d’ofertes

El concurs de Garnatxes del Món
que se celebra a la Terra Alta el
proper mes d’abril comptarà
amb el suport de la Generalitat.
El secretari d’Empresa i Compe-
titivitat, Joan Aregio, i el presi-
dent de la DO Terra Alta, Joan
Arrufí, han signat un conveni de
col·laboració que busca fer difu-
sió de la imatge de Catalunya
aprofitant el ressò d’aquest con-
curs internacional. Arrufí ha afir-
mat que es tracta de fer un
projecte de país on totes les DO
catalanes se sentin integrades.
Arrufí ha manifestat què “les co-
marques on es cultiva la gar-
natxa tindran un paper
important, i acabant el projecte
en la Terra Alta”.
Per la seva part, Joan Aregio ha
destacat que és una enorme
oportunitat posar de relleu la
garnatxa i tot el treball que hi ha
al darrere. “És un element de
projecció molt important, i
aquest és un dels motius perquè
el Departament d’Empresa de la
Generalitat doni suport a través

de la signatura d’aquest con-
veni”.
Ara bé, el president de la DO
Terra Alta no s’ha amagat a
l’hora d’afirmar que la situació
política i econòmica que viu Ca-
talunya ha dificultat l’organitza-
ció del concurs. “El moment
polític i econòmic és molt com-
plicat. És un gran dia amb la sig-
natura del conveni que ajuda al

pressupost de l’esdeveniment”.
Arrufí ha avançat que el fil con-
ductor del concurs serà la Medi-
terrània i la història. També ha
insistit que els actes que s’han
preparat busquen que els pro-
fessionals trepitgen les vinyes i
coneguin l’essència de la Terra
Alta. “Són uns actes molt pensats
per a entesos en la matèria, i això
en altres edicions no ha passat.

El que volem és que sigui més
rural i poder transmetre una
imatge de què som i com som”.
El concurs se celebrarà de l’11 al
15 d’abril. 

El concurs de Garnatxes,
un projecte de país 

DO TERRA ALTA

Participaran 800 vins de països riberencs del
Mediterrani, Austràlia o el Canadà

Cinta Bonet
GANDESA

Conveni de col·laboració amb la Generalitat. // FOTO: CEDIDA

El concurs tindrà el suport de la
Generalitat i la Diputació de Tarragona

OCUPACIÓ

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El 2017 ha estat un any excep-
cional quant al nombre d'o-
fertes publicades a la Borsa
de Treball de la Terra Alta,
gairebé duplicant les de l'any
anterior. Si l'any 2016 van ser
82, el 2017 han estat 158, una
xifra rècord des de la posada
en funcionament de la borsa.
Des de l'ens comarcal consi-
deren que aquest fet és fruit
de la confiança que les em-
preses locals tenen amb el
servei i també a la diversifica-
ció dels canals de difusió, i les
xarxes socials com Facebook
i Twitter, que han ajudat a
donar a conéixer la Borsa de
Treball fora de l'àmbit co-
marcal. De fet, un 55% de les
ofertes publicades han estat
d'empreses situades a la co-
marca i un 45% de fora, de les
quals la meitat eren de la
resta de les Terres de l'Ebre.
Pel que fa al sector d'activitat,
ha estat la indústria qui ha li-
derat el nombre d'ofertes
amb un total 38, seguida pel
sector de l'hostaleria amb 33
i el comerç i serveis a la co-
munitat amb 22 i 20 respecti-
vament. També destaca que
s'han ocupat 41 llocs de tre-
ball a Gandesa, 19 a Batea i 14
a Arnes, entre altres, fins a
arribar a un total de 117 in-
sercions.   C.B. 
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El nou govern català haurà de
decidir si impulsa l'ampliació
del Parc Natural dels Ports. En
aquest sentit, l'alcalde d'-
Horta de Sant Joan ha afirmat
que l'anterior govern mai va
arribar a plantejar oficialment
l'ampliació del Parc Natural. I
això, tot i que des de la Gene-
ralitat s'havia afirmat que a
Horta de Sant Joan hi havia
reticències a ampliar l'àmbit
de protecció, i que això havia
retardat el projecte. Joaquim
Ferràs ha insistit que el tema

no es va arribar a plantejar
"seriosament".
A banda de reclamar els infor-
mes tècnics que justifiquen
l'ampliació, l'alcalde també ha
dit que qualsevol mesura d'a-
quest tipus ha d'anar acom-
panyat de les oportunes dota-
cions econòmiques. Així, Fe-
rràs ha conclòs que no li fa
por cap tipus d'ampliació del
Parc Natural, sempre que es
tinga en compte la gent que
viu al territori. "No hem fa por
l'ampliació, de fet la tendència
europea i catalana ha de ser la
de protegir espais naturals
però també tenint en compte
la gent que hi viu." 

Gustau Moreno
HORTA DE SANT JOAN

A Horta no fa por l’ampliació del Parc Natural

Els treballs de restauració del
Mas de Burot finalitzaran el
mes d'abril. Així ho han confir-
mat avui els promotors de la
pionera rehabilitació pública
d'un mas dels Ports amb les tèc-
niques de la bioconstrucció. La
iniciativa la dirigeix l'Ajunta-
ment d'Horta de Sant Joan, mu-
nicipi on se situa l'edifici
originari del segle XIX i que fa
dècades està abandonat.
Les obres van començar el no-
vembre i fins ara s'han executat
segons el previst, superant l'e-
quador d'aquestes. Les bones
condicions meteorològiques
han permés afrontar aquests
mesos d'hivern els treballs pro-
gramats a la coberta i de reforç
de l'estructura de l'edifici. Des-

taca la substitució total de la co-
berta i el treball amb el bigam
interior on s'han aplicat tracta-
ments preventius de la fusta
contra insectes i fongs. Només
la forta nevada de fa uns dies ha
impedit l'accés de manera tem-
poral a l'indret. Tot i el retard,
s'espera recuperar el temps
perdut i complir el compromís
de completar els treballs a prin-
cipis d'abril.
A partir d'ara es treballarà en
els tancaments i acabats tant in-
teriors com exteriors, es com-
pletaran els sostres, col·locaran
els envans de canyís i guix, els
paviments de guix i terra com-
pactada, les fusteries i l'emblan-
quinat final. "Utilitzem el criteri
d'intervenció mínima. Conser-
vem les parts amb millor estat
per la seua autenticitat i restau-
rem la resta utilitzant les tècni-
ques tradicionals de construc-

ció", ha explicat l'arquitecte de
l'obra, Òscar Benet. Finalitzats
els treballs, i a partir de la tar-
dor, s'activarà un servei de visi-
tes guiades al Mas de Burot per
difondre'l com un exemple de
bones pràctiques arquitectòni-
ques i com un valuós actiu tu-
rístic per descobrir l'arquitec-
tura rural tradicional i l'estil de
vida a les masies dels Ports. Ac-
tuarà, doncs, com a recurs turís-
tic, adreçat sobretot a les
famílies i a l'ecoturisme, i com a
recurs formatiu i pedagògic. En
aquest sentit, es realitzarà un
treball de senyalització i mu-
seïtzació, actualment en fase de
projecte. 

Recta final a la rehabilitació
Es recupera l’edifici aplicant tècniques de bioconstrucció

amb diferents elements tradicionals del territori
L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan obrirà l’espai

al turisme amb un servei de visites guiades

MAS DE BUROT

Restauració del Mas de Burot. / Foto: ANDREU CARALT

Albert Pascual
HORTA DE SANT JOAN

Panoràmica d’Horta de Sant Joan. / Foto: ARXIU.

Es constitueix l’associació de pares i mares Conlloga

Un grup de pares i mares de la
comarca de la Terra Alta han
constituït l’associació Conlloga
després d’estar en funcionament
com a grup de suport a les famí-
lies durant dos anys.
Es tracta d’un projecte obert a
totes les famílies amb interès de

compartir i enriquir el teixit so-
cial tant dels adults com dels in-
fants i que treballa per posicio-
nar-se com a punt de referència
davant de les necessitats que pu-
guin tindre les famílies terraalti-
nes, ja sigui per resoldre dubtes,
buscar professionals, demanar
opinions o qualsevol altre tema
relacionat.
El principal lloc de trobada és la
biblioteca de Gandesa, que ha

acollit la majoria de les 22 activi-
tats organitzades aquests darrers
dos anys i que han estat centra-
des principalment en la primera
infància de 0 a 7 anys, amb la
participació de gairebé 400 per-
sones. La quota anualpermetrà
beneficiar-se d'activitats gratuï-
tes o gaudir de descomptes subs-
tancials d'aquelles activitats, que
pel seu contingut, tenen un cost
més elevat a l'habitual.  

Cinta Bonet
GANDESA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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MOR L’EXALCALDE DE FLIX
ANTONI SABATÉ va morir el passat 4
de febrer a l'Hospital de la Santa Creu de
Jesús arran d'un càncer. Tenia 63 anys.
L'exalcalde va entrar com a regidor al con-
sistori flixanco el 1983; el 1987 va ser escollit
alcalde i va governar fins al 2003. Va com-
paginar el càrrec amb el de diputat al Parla-
ment de Catalunya. Dins de la formació
socialista, on va començar a militar el 1983,
va ser primer secretari de la Federació del

PSC de les Terres de l'Ebre. Del 2011 al 2015
va ser regidor de l'Ajuntament de Tortosa. 
Sabaté va nàixer a Flix el 12 de novembre
del 1954. Becat per la Mutualitat Laboral
Química, va estudiar cinc anys a la Univer-
sitat Laboral de Còrdova, on es va titular
d'oficial de forja artística. Va ser expulsat
del centre el 1972 per haver estat un dels
promotors d'una vaga que va mobilitzar
més d'un miler d'alumnes. M.G.

Arriben els caixers automàtics
SERVEIS

Èxit de
l’oficina
de l’Habitatge

L’Oficina d’Habitatge de
la Ribera d’Ebre ha rebut,
al llarg de tot el 2017, 1.843
visites. La gran majoria, un
total de 1.194, han estat
presencialment per fer
consultes d’assessorament
i d’informació. Sobretot les
que s’han fet es refereixen
als ajuts de pagament d’-
habitatge o són per gestio-
nar contractes de lloguer.
La resta són per ajuts a la
rehabilitació d’habitatges,
relatives a Habitatges de
Protecció Oficial (HPO) o
cèdules d’habitabilitat. 
La presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera d’E-
bre, Gemma Carim, ha ex-
plicat que per tal de
mantenir aquest servei, el
ple de l’ens comarcal ha
aprovat prorrogar els con-
venis de col·laboració amb
l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya en relació al
Programa de mediació per
al lloguer social per a l’any
2018, al qual es destinaran
18.825 euros, així com per
al manteniment de l’Ofi-
cina de l’Habitatge i la
borsa de mediació de la
Ribera d’Ebre, amb una
dotació econòmica de
26.016 euros. 
Un dels serveis que ha
guanyat pes és la tramita-
ció de sol·licituds de cèdu-
les d’habitabilitat
telemàtica. En total, han
estat 52 de les 84 sol·lici-
tuds de tramitació les que
s’han fet per internet. 
El ple del Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre
també va aprovar les bases
que regeixen la concessió
de subvencions als ajunta-
ments de la comarca desti-
nades a l’arranjament i
millora de camins munici-
pals. S’hi destinaran prop
de 82.000 euros.  C.B. 

Garcia, Godall, la Torre de l'Es-
panyol, Paüls i Vinebre podran
fer els seus tràmits tributaris
amb BASE sense haver de des-
plaçar-se. Un acord entre la
Diputació de Tarragona, Caixa-
Bank i els municipis permetrà
instal·lar caixers automàtics d'-
última generació a aquests
cinc municipis i set més del
Camp de Tarragona.
Gràcies a aquest acord els
veïns de municipis com la
Torre de l'Espanyol no s'hau-
ran de desplaçar a l'hora de
pagar tributs, treure diners o
fer transferències, entre altres
serveis. Per a Joan Juncà, al-
calde de la Torre de l'Espanyol,
aquest és "un gran avanç tenir
per primer cop un caixer auto-
màtic que permetrà als veïns
del poble treure diners sense
haver de desplaçar-se 7 kilò-
metres en cotxe, i per tant, és
un gran servei". Juncà ha afir-
mat que "s'ha de tenir en
compte que, en poblacions
cada cop més envellides, tot el
que supose evitar desplaça-
ments és molt bo".
Per Juncà, es tracta d'un servei
'indispensable' a l'hora de
promocionar el municipi. "No
m'imagino una població turís-
tica sense un lloc on poder
treure diners".
Per l'alcaldessa de Vinebre,
Gemma Carim, la instal·lació
del caixer automàtic represen-
tarà un gran avenç per als
seus veïns.
L'acord consisteix en la
instal·lació de dispositius de-
nominats com a 'Punt Groc' en
espais municipals o indrets
d'ús públic.
El conveni, que van signar el
president de la Diputació de
Tarragona, Josep Poblet; el di-
rector territorial de CaixaBank
a Catalunya, Jaume Masana; el

president de BASE, Joan
Piñol; i els alcaldes i represen-
tants dels 12 municipis preveu

que CaixaBank, la Diputació
de Tarragona-BASE i cada

ajuntament assumeixen a
parts iguals el cost de cada
caixer. Per la seva part, Caixa-
Bank aportarà la tecnologia i
es farà càrrec de la instal·lació
i manteniment dels disposi-
tius, els municipis facilitaran
l'espai físic i vetllaran pel seu
bon ús i BASE ha adaptat tot
el seu sistema de pagament
perquè siga efectiu a través
d'aquest sistema.
El president de la diputació de
Tarragona, Josep Poblet, va
destacar que l'acord esdevé
una aliança estratègica em-
marcada en el servei públic,
que posa a l'abast dels munici-
pis més petits els serveis de

BASE, així com "la correcta
prestació i el gaudi de serveis,
sigui on es residisca". En
aquest sentit, va indicar que
"arribar als més petits fa
excel·lent el servei públic". Es
tracta, va afegir, d'un exemple
únic al país, que, està obert a
noves incorporacions de muni-
cipis en el futur. "Avancem cap
a una inequívoca i necessària
direcció", va concloure el pre-
sident de la Diputació.  

S’evitarà el desplaçament dels veïns a
altres municipis que disposen del servei

Sílvia Alarcón
LA TORRE DE L’ESPANYOL

Alcaldes dels municipis que tindran caixer. // FOTO: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

Aquest servei públic es posarà en marxa
a cinc municipis de les Terres de l’Ebre

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

A Tarragona 12 pobles
tindran caixer per
primer cop

Disposaran de la
tecnologia ‘Punt Groc’
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

La carretera N-340 al seu pas
per Benicarló ja és de titularitat
municipal. El passat 13 de fe-
brer, l’alcaldessa de la ciutat i el
cap de la Demarcació de Carre-
teres de l’Estat, Ismael Ferrer,
van signar l’acta de cessió dels
6.878 metres entre la Ratlla del
Terme i el barranc d’Aiguaoliva
que des d’ara dependran del
consistori i que es podrà conver-
tir, tal com està previst, en un
bulevard.
L'alcaldessa de Benicarló s'ha
mostrat molt satisfeta per la ces-
sió i ha assegurat que “ara co-
mença una nova etapa, amb una
carretera en perfectes condi-
cions a la qual començarem a
efectuar-li xicotetes actuacions
per tal d'aconseguir, amb el pas
dels anys, el projecte de carre-
tera que volem”. L'alcaldessa ha
avançat que “les primeres ac-
tuacions aniran destinades a re-
duir la velocitat dels vehicles i a
augmentar la seguretat, que és
el que més ens preocupa”.
Miralles ha concretat que “co-
mençarem amb la construcció
de diverses redones ja progra-
mades”, que s'ubicaran als en-

creuaments amb el carrer del
Puig de la Nau, el carrer d'Ull-
decona, el passeig de Febrer i
Soriano i de la CV-135, “i des-
prés iniciarem la reducció de
l'amplada de la carretera fins als
6 metres, per tal d'aprofitar la
superfície restant per a construir
voreres per a vianants i carrils
per a bicicletes”.
En l’acte també estava present el
delegat del Govern central al

País Valencià, Juan Carlos Mora-
gues qui ha assegurat que “és
un dia històric per a Benicarló,
perquè aquesta cessió contri-
bueix a fer progressar i millorar
l'economia d'un municipi que
és rellevant tant per a la provín-
cia com per a la Comunitat Va-
lenciana”. El cap de la
Demarcació de Carreteres de
l'Estat en la Comunitat Valen-
ciana ha insistit en què “aquesta

cessió permetrà modificar la fi-
sonomia de la carretera per
adaptar-la a una via urbana, ja
que fins ara havia de suportar
molt de trànsit pesat”.
La cessió de l’antiga N-340 s’ha
fet després de l’asfaltat que va
executar Foment el passat mes
de novembre. Unes obres que
l'Ajuntament va posar com a
condició prèvia abans de la ces-
sió oficial de la carretera.  

Benicarló ja pensa en el bulevard
Ajuntament i Carreteres signen l’esperada

cessió de l’antiga N-340 al pas pel terme
Després del reasfaltat de finals del 2017,

ara es començarà a treballar en el bulevard

Avanç de les
obres a la
Nacional 232

L’Ajuntament de Morella i
responsables del Ministeri de
Foment estan mantenint reu-
nions constants sobre el des-
envolupament de les obres
de la nova N-232. D’aquesta
manera,  en l’última mantin-
guda a mitjans de febrer es va
valorar el ritme que porten
aquestes, així com el Minis-
teri de Foment va informar
de les valoracions definitives
sobre les expropiacions i ocu-
pacions temporals dels te-
rrenys per on passa la nova
carretera. Així, durant aques-
tos dies, tots els propietaris,
entre ells l’ajuntament, estan
rebent les notificacions amb
les valoracions.
L’alcalde de Morella, Rham-
sés Ripollés, ha destacat “la
importància d’aquesta carre-
tera per al futur, no sols de
Morella, sinó de tot el nord de
la província de Castelló, i per
això estem mantenint reu-
nions constants amb els res-
ponsables de foment o amb
l’empresa executora per a in-
cidir en la prioritat d’una co-
rrecta evolució de les obres”.
A més, l’edil ha comentat que
“les obres porten un bon
ritme i sobre els terminis pre-
vistos, de la qual cosa ens ale-
grem perquè sempre ha sigut
una de les nostres reivindica-
cions”.  A.P.

ANTIGA N-340

Albert Pascual
BENICARLÓ

Signatura de la cessió. / FOTO: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

MORELLA

PREPARATS PER L’ESTIU
PENÍSCOLA ultima noves millores
en la via pública per facilitar la mobi-
litat abans de l’inici de la temporada
turística. Concretament, s’ha estat tre-
ballant en la millora dels passos de
vianants i la seua accessibilitat, així
com en el repintant de la senyalització
horitzontal. De la mateixa manera, en
les pròximes setmanes, es procedirà a
realitzar múltiples millores en l’entorn

de la urbanització Font Nova, en què
s’emprendrà la renovació de la senya-
lització vertical, a més del repintat de
vials i zones d’aparcament. També
s’ultimarà la ubicació de places d’apar-
cament per a discapacitats, tasca que
s’ha estat realitzant de forma gradual
fins superar les 50 noves places, afe-
gides a les ja existents, des de l’inici
d’aquest mandat.  A.P.
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Targeta per a clients
del Mercat de Vinaròs 

El Mercat de Vinaròs ja
compta amb una targeta de
fidelització, una iniciativa
que busca incentivar les
compres dels productes de
quilòmetre 0 que s'ofereixen
en aquest espai i premiar els
clients, que acumularan
punts i tindran accés a des-
comptes exclusius, sortejos i
altres promocions.
El Regidor de Turisme i Co-
merç, Domènec Fontanet, ha
explicat que aquesta "és una
iniciativa innovadora, ja que
només uns pocs mercats va-
lencians compten amb
aquesta targeta i al nord de
Castelló som els primers. És
una satisfacció perquè tre-
ballem perquè el Mercat
siga un espai viu i modern i
creiem que aquest és un bon
pas en aquest sentit".
Per la seua banda, el presi-

dent de l'Associació de Ve-
nedors del Mercat, Àngel
Martínez, ha dit que està
molt content que per fi
aquest projecte vegi la llum
i ha destacat que aquesta
targeta serà completament
gratuïta i vàlida en tots els
comerços adherits a aquest
programa. Per sol·licitar-la,
les persones interessades
només hauran d'omplir la
sol·licitud que trobaran al
mateix mercat a partir d'a-
questa setmana.
L'alcalde de Vinaròs, Enric
Pla, ha comentat que projec-
tes com aquests mostren
que "el Mercat de Vinaròs és
un espai dinàmic i obert,
que no s'ha quedat estancat
sinó que està innovant per
oferir el millor servei i apro-
fitant els avantatges de les
noves tecnologies".  A.P.

El regidor de Cultura i Patri-
moni, Marc Albella, i el regi-
dor de Medi Ambient, Jordi
Moliner, han visitat els treballs
que s'han realitzat al poblat
iber del Puig de la Misericòr-
dia, on ha conclòs la primera
fase del projecte per a la ins-
tal·lació d'una passarel·la de
fusta.
Albella ha explicat que en
aquests treballs, que es van
dur a terme des de la Diputa-

ció provincial en col·laboració
amb l'Ajuntament després de
l'última campanya d'excava-
cions, s'han invertit més de
40.000 euros. "Amb això es vol
posar en valor aquest jaci-
ment, ajudant a la seua con-
servació i permetent que els
seus visitants puguen veure-
ho i conéixer-lo millor", ha as-
senyalat Albella, qui ha indicat
que malgrat que els Béns d’In-
terés Cultural no requereixen
d'una obligatorietat d'accessi-
bilitat universal, l'Ajuntament
està estudiant com solucionar
alguns problemes que ha de-

tectat en aquest sentit.
Moliner ha afegit que en els
pròxims mesos l'Ajuntament
retirarà les restes de la base
antiga sobre la qual s'assen-
tava la Creu i ha explicat que a
l'estiu, quan es durà a terme
una nova campanya arqueolò-
gica, la zona ha d'estar prepa-
rada per a la segona fase
d'instal·lació d'aquesta passa-
rel·la, que comptarà amb una
plataforma - mirador des d'on
es podrà observar tot el poblat.
S'espera que aquesta pugui
estar acabada abans que fina-
litze 2018.  

Albert Pascual
VINARÒS

Instal·len una passarel·la al poblat iber
del Puig de la Misericòrdia

Visita a les obres del poblat. / Foto: AJUNTAMENT DE VINARÒS.

Presentació de la targeta. / Foto: AJUNTAMENT DE VINARÒS.
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C
TORTOSA, CAPITAL CULTURAL

L’AJUNTAMENT de Tortosa vol
sol·licitar que el municipi puga ser Capi-
tal de la Cultura Catalana per als anys
2020 o 2021. Així ho va avançar el 13 de
febrer la regidora de Cultura, Dolors
Queralt, durant una entrevista a Canal
21 Ebre. Segons Queralt, la proposta
havia de presentar-se durant aquest
mes de febrer, i explicar-se al conjunt de

les entitats culturals del municipi. En cas
d’aconseguir aquest reconeixement,
Tortosa seria la segona ciutat del terri-
tori en ser Capital de la Cultura Cata-
lana, ja que Amposta ja va ser-ho l’any
2006. La regidora ha afirmat que es
tracta d’un projecte molt engrescador.
La nova alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, també avala la proposta. G.M. 

La Passió d’Ulldecona més ebrenca
TEATRE

Enguany s’han programat representacions a Tortosa i
Gandesa, a més de les d’Ulldecona, Nules, Benicarló i Xert

El Patronat de La Passió incrementa la promoció al 
territori, amb l’objectiu d’atraure més públic de l’Ebre

La Passió d’Ulldecona d’aquest
2018 continua amb la seua pro-
moció en diferents punts de les
Terres de l’Ebre i també de Cas-
telló. En concret, l’acte del Dava-
llament de la Passió havia de
viatjar durant aquestes setma-
nes a Gandesa i Tortosa. A més,
i més enllà de les quatre repre-
sentacions que es faran al Teatre
Orfeó Montsià d’Ulldecona el 4
i 11 de març, en català, i el 8 i 15
d’abril, en castellà, també a Tor-
tosa es podrà gaudir de l’obra
en català el 18 de març. A banda,
el 24 de març es representarà a
Nules; Divendres Sant, a Beni-
carló, i dissabte Sant, a Xert.
Però el president del Patronat de
la Passió d’Ulldecona, Jordi Ca-
rapuig, va explicar que el públic
de l’Ebre és l’assignatura pen-
dent. També va dir que la d’Ull-
decona és la única Passió que
també es representa en castellà,
fruit de l’elevada demanda. Per
la seua banda, el director de la
Passió, Josi Ganzenmüller, va
voler destacar el nivell dels ac-
tors que hi participen.
Finalment, per la seua part, l’al-
caldessa d’Ulldecona, Núria
Ventura, també va valorar que la

Passió genera força dinamisme
cultural al poble. Enguany, el
cartell és obra de la dissenya-
dora tortosina Marta Santo. En
aquest cas, s’ha buscat que la
protagonista sigui una dona, la
Verge Maria. De fet, vol repre-
sentar el patiment d’una mare.
Per a l’ocasió també s’han pre-
parat diversos paquets turístics.

Primer tast a la catedral
Abans de la representació del 19
de març a la capital del Baix
Ebre, la catedral de Tortosa va
viure un tastet de la Passió
d’Ulldecona. En primer lloc,
amb un audiovisual que repas-
sava els 64 anys de representa-
cions. Però un dels moments
més esperats va ser la dramatit-
zació de l’acte del Davallament,
on es van recitar uns versos en
català antic gràcies a un docu-
ment singular de 1512, desco-
bert als arxius Capitular i
Diocesà de Tortosa. Una prova
que certifica que fa més de 500
anys que es fan representacions
religioses a Ulldecona. 

Cinta Bonet
ULLDECONA

Una imatge d’arxiu de la Passió d’Ulldecona. // FOTO: M.V.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L’alcalde d’Horta de Sant Joan
ha confirmat aquest 19 de fe-
brer un principi d’acord amb el
Bisbat de Tortosa, per facilitar la
instal·lació del nou Centre Pi-
casso a l’antiga Casa Abadia. Jo-
aquim Ferràs va apuntar que
abans de l’estiu es podria tancar
el conveni amb el Bisbat tortosí,
que fins ara havia dificultat la
rehabilitació de l’espai perquè
volia incloure un habitatge per
al mossèn al mateix edifici, cedit

des del 2010. L’alcalde va expli-
car que, a partir d’aquest nou
principi d’acord, el mossèn tin-
drà un habitatge propi, ubicat a
l’antic hostal, a pocs metres de
la parròquia. A banda, l’Ajunta-
ment també es compromet a
col·laborar en unes obres que
s’han de fer a l’església, per mi-
llorar la teulada del temple.
La construcció del nou Centre
Picasso és un projecte molt am-
biciós, amb un pressupost su-
perior als 2,3 milions d’euros.
L’Ajuntament d’Horta de Sant
Joan espera implicar la Diputa-
ció de Tarragona, la Generalitat,

el govern de l’Estat i la Unió Eu-
ropea. De fet, la Diputació ja va
destinar 100.000 euros a la re-
dacció de l’avantprojecte. 
Quant a l’antic hostal, també
antiga caserna de la Guàrdia
Civil, l’edifici també es desti-
narà a activitats turístiques i
culturals, com ara l’arxiu muni-
cipal o un espai amb l’obra del
desaparegut Robert Anglada,
un pintor que residia a Horta i
que després de morir ha deixat
el seu llegat al municipi. A més
a més, a la planta baixa també
està previst fer una nova oficina
de turisme de la població. 

Gustau Moreno
HORTA DE SANT JOAN

El nou Centre Picasso, endavant
L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan ha desbloquejat

l’acord amb el Bisbat de Tortosa, dos anys després 
El nou equipament es podrà construir a l’antiga Casa

Abadia, però encara cal tancar el conveni de cessió

L’antiga Casa Abadia d’Horta de Sant Joan. / Foto: ARXIU.

LA REVOLUCIÓ industrial va
aportar, entre altres innova-
cions tècniques, l’enllumenat
de les ciutats. Va suposar un
canvi en la vida de la pobla-
ció, que ja podia circular de
nit pels carrers sense por als
robatoris. A més, es millora la
vida familiar, i l’activitat pro-
ductiva i de lleure s’allarga a
l’hivern. Els tortosins del
segle XIX van veure aquest
avenç tecnològic un cop pas-
sat el primer terç del segle
XIX. Fou després de la Pri-
mera Guerra Carlina, cone-
guda com la guerra dels Set
Anys (1833-1840), quan la ciu-
tat encara s’il·luminvba amb
teies i la dèbil llum de les ca-
pelles dels carrers.

A PARTIR de l’any 1840, l’A-
juntament de Tortosa ordena
la il·luminació amb faroles de
gresol, per deixar pas després
a la utilització de reverbers
d’oli. Aquest sistema es va uti-
litzar fins l’any 1859, en què
s’ulilitzen per primera vegada
l’enllumenat de petroli amb la

instal·lació de 160 llums.

PER TANT, l’enllumenat de
petroli suposà per a la ciutat
les millores comentades al
principi d’aquest article, in-
troduïnt-se a més dins les
cases en forma de lamparetes
i quinqués de petroli. Més en-
davant, l’any 1866, l’Ajunta-
ment pensà en la instal·lació
de Gas Arbós. Un luxe, ja que
les grans ciutats catalanes d’a-
quell moment ja el feien ser-
vir per il·luminar els seus
carrers. Contractades les
obres  i el servei a l’empresari
Joan Barnils, l’any 1867 es ca-
nalitzen els carrers de Tortosa
i es construeix la Fàbrica de
Gas. Les obres, de 10 mesos
de durada, i amb 270 fanals
instal·lats, es van donar per
concloses el 27 de novembre
de 1867, data de la  posada en
marxa de tot el circuit. La in-
auguració va ser ben rebuda
per la població, delerosa de
veure l’efecte que es produïa
en els carrers il·luminats du-
rant les nits. 

DAVID JIMÉNEZ
TÈCNIC DE TURISME

Els primers 
enllumenats públics 
a Tortosa

‘Punts de llibre’, el nou 
disc de Montse Castellà

Montse Castellà, durant l’enregistrament del disc als estudis Airestudios de Tortosa. / Foto: CEDIDA.

‘Punts de llibre’ és el títol del
nou disc de Montse Castellà. La
cantautora tortosina està enlles-
tint un doble CD amb un total
de 22 cançons. Un disc “eclèc-
tic” i “sorprenent”, que es pre-
sentarà el proper 24 de març en
un concert a la sala Luz de Gas
de Barcelona, en el marc del fes-
tival Barnasants. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, Cas-
tellà va donar a conèixer un ma-
king-off i la cançó que serà el
primer single del nou disc, titu-
lada ‘Compta amb mi’. 
Segons va relatar Castellà, es
tracta d’un disc molt alegre i vi-
talista, amb una gran diversitat

d’estils musicals. Ha estat enre-
gistrat majoritàriament a Aires-
tudios, entre les oliveres de la
zona del Canalet. A part de les
cançons pròpies, la cantautora
també ha musicat textos de gent
com Miquel Martí i Pol, Zoraida
Burgos, Rosa Fabregat, Rosa
Regàs o Cervantes. També ha
versionat temes d’Ovidi Montl-
lor, Joan Pau Giné o Quico Pi de
la Serra. Finalment, també hi ha
col·laboracions especials, amb
la participació de Paco Ibáñez,
Txarango i Eliseo Parra, músics
amb els que Castellà ha col·la-
borat en els darrers anys.
Per facilitar l’assistència de pú-
blic ebrenc al concert de Barce-
lona, s’ha organitzat un autobús
que sortirà de l’estació de busos
de Tortosa el mateix 24 de març.

De fet, l’entrada per assistir al
concert es podrà adquirir al ma-
teix bus. El bitllet d’anada i tor-
nada es pot comprar a la
llibreria La 2 de Viladrich o bé
reservar-lo a través de les xar-
xes socials de la cantautora. 
A més, Montse Castellà també
ha engegat una campanya de
microfinançament a través de la
plataforma digital Verkami. A
banda de les recompenses ha-
bituals, el projecte ofereix pro-
postes tan originals com baixar
en piragua per l’Ebre amb la
mateixa cantautora. 

Gustau Moreno
TORTOSA

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

US RECOMANEM
La Passió d’Ulldecona

DEL 4 DE MARÇ AL 15 D’ABRIL

Espectacle amb versions en català i castellà de la vida i obra
de Jesús ple de dinamisme teatral, on la seqüenciació de les
escenes farà que l’espectador estigui immers en una histò-
ria plena de tendresa, desesperació, emoció, tensió i alegria
que no deixarà ningú indiferent.

Amposta
Nit de monòleg amb Kaco Forns
Divendres 16 de març - 22h.
Teatre El Casal

Menjar i beure

Espectacle

Ulldecona

'Els músics de Bremen in Concert'
Dissabte 10 de març - 18h.

Teatre Orfeó Montsia

Fantàstica adaptació del conte dels germans Grimm amb can-
çons originals composades per a l’ocasió. Els actors i actrius in-
terpreten cançons i coreografies fetes especialment per l´obra. 

Espectacle

Terra Alta

IX Jornades
Gastronòmiques
de la Terra Alta
Restaurants col·laboradors

Fins el 25 de març

Espectacle

Tortosa
‘Cabareta’
Divendres 9 de març a les 22h.

Teatre Auditori Felip Pedrell - Sala gran

Espectacle en què dues dones iconoclastes són capaces de dir un monòleg

teatral dels més seriosos a ritme de blues o d’imaginar-se un personatge de

Mercè Rodoreda cantant el més sensual dels cuplets en un bar del Raval.

Menjar i beure

Móra la Nova
II Fira Actiu Natura
3 i 4 de març
Lloc: pavelló firal

Amposta

XV Jornades
Gastronòmiques
de la Carxofa
Restaurants col·laboradors

Fins el 18 de març

Exposicions

Taller Fires i festes

Tortosa
'Estem en contacte'
Fins el 2 de març
Lloc: Vestíbul del campus TE

Ulldecona
'Aquelles tardes... 120 anys
de cine a les Terres de l’Ebre'
Fins el 4 de març
Lloc: Casa de Cultura

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

Benicarló
‘Dones lligades’
Fins el 8 d’abril
Lloc: Mucbe

Benicarló
El Joc de la Vida IV
Fins el 29 d’abril
Lloc: Mucbe

Mas de Barberans
‘Cistell dispensador’
3 i 4 de març
Lloc: Museu de la Pauma

Espectacles

Entorn

Móra la Nova
Cursa del Caspolino
Diumenge 4 de març
Hora: 10h.
Lloc: Pavelló firal

Montsià
Montsià, territori de
contrastos
Del 26 al 29 de març
Més info: www.catalunyasud.net

Tortosa
Teatre ‘Dos familias’
Dissabte 3 de març
Hora: 20h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Tortosa
‘Mobilius’
Diumenge 11 de març
Hora: 12h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Amposta
Teatre ‘Contes 1.0’
Dissabte 17 de març
Hora: 18h.
Lloc: La Lira Ampostina

Amposta
Teatre ‘La Casa de Bernarda
Alba’
Diumenge 18 de març
Hora: 19h.
Lloc: La Lira Ampostina

La Ràpita
‘Més que màgia’
Diumenge 18 de març
Hora: 19h.
Lloc: Auditori Sixto Mir

Tortosa
‘La ruleta dels musicals’
Dijous 22 de març a les 20h.
Lloc: Auditori Sixto Mir
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El matí del 19 de febrer va ser un
matí de protestes a l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC). El sindicat CATAC-
CST/IAC va voler denunciar un
cas de "persecució sindical" al
centre. La portaveu del sindicat,
Cinta Sarroca, va exigir la dimis-
sió del director de Persones,
Jordi Ribes, i també la renúncia
de la coordinadora de la Unitat
Territorial de Gestió Adminis-
trativa per a Pacients, Empar Na-
vasquillo. Segons Sarroca, els
fets es remunten als mesos de
setembre i octubre del 2017,
quan una delegada sindical de
CATAC hauria estat apartada
del seu lloc de treball després
d’haver reclamat una compen-
sació per hores sindicals.
En aquest sentit, els delegats
sindicals consideren que se l'ha
castigat, i demanen una millor
gestió a la direcció del centre,
que va fer un gest per resoldre-
ho i no entorpir encara més el
clima laboral. Amb tot, Sarroca
va denunciar el tracte "de
menyspreu" per part de la direc-

ció de l'Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta, tot i que valoren que
ara es busca arribar a un entesa. 
De la mateixa manera, els sindi-
cats també van aprofitar per a
alertar que l'excés de feina i la
mala planificació de personal la-
boral, que fa que molts metges
especialistes marxen de les Te-
rres de l’Ebre, o que no vulguen
venir a treballar-hi.

La direcció s’obre al diàleg
Per la seua banda, la direcció de
l’HTVC va emetre un comunicat
arran de la denúncia pel suposat
cas de “persecució sindical” de-
tectat per CATAC. En aquesta
nota, signada pel director del
centre, Victorià Peralta, s’asse-
gura que la direcció del centre
en cap cas té interès en vulnerar
els drets sindicals de cap treba-
llador, sinó que treballen per sal-
vaguardar els drets dels
professionals. També detallaven
que, just abans de la concentra-
ció, la direcció s’havia reunit
amb els representants sindicals
i els havien emplaçat a poder de-
batre i dialogar “de forma oberta
i constructiva” sobre tot allò que
els genera preocupació o des-
acord amb l’equip directiu. 

Un moment de la protesta del sindicat CATAC a les portes de l’hospital de Tortosa. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

S
S A L U T

QUÈ ÉS L’HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA?
LA UNITAT d’Hospitalització a Domi-
cili de l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta, formada per quatre professio-
nals, atén cada any més de 400 pa-
cients. Si no existís, aquests pacients,
de tipus agut, haurien de ser ingressats.
Però l'hospitalització a domicili és un
model assistencial que proporciona
cures i atencions al mateix domicili dels

pacients, amb l’objectiu d’evitar o es-
curçar l’estada hospitalària. Aquesta re-
ducció en el temps d’hospitalització
permet optimitzar els recursos hospita-
laris, però sobretot representa un avan-
tatge per als pacients, que poden
gaudir de les comoditats del seu domi-
cili sense renunciar, per això, a una
atenció mèdica especialitzada. G.M.

Friccions entre el sindicat CATAC i la
direcció de l’hospital Verge de la Cinta

HOSPITAL DE TORTOSA

La direcció de l’hospital nega les acusacions i afirma
que està oberta a debatre i dialogar amb els sindicats

Denuncien un suposat cas de ‘persecució sindical’ i 
demanen la dimissió de dos càrrecs directius del centre

C.B. / G.M.
TORTOSA

Mims a l’hospital per reduir el soroll
L’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta (HTVC) s’ha mar-
cat com a objectiu reduir la
contaminació acústica al cen-
tre. Per fer-ho, ha iniciat una
iniciativa amb l’Escola de Te-
atre i Circ d’Amposta (EtcA).
Un grup d’alumnes de l’ETcA,
d’entre 14 i 17 anys, van fer el

9 de febrer una intervenció en
diferents espais de l’àrea de
consultes externes de
l’HTVC, caracteritzats com a
mims. El director de l’HTVC,
Victorian Peralta, va dir que el
“soroll social” pot alterar la
comunicació entre pacients i
professionals, tant durant

l’intercanvi d’informació com
en l’exploració, per la qual
cosa caldria reduir el soroll. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

L’OU és un aliment d'elevat contingut de
proteïnes d'excel·lent qualitat, que estan
presents a la clara. Tan important és
aquest valor que l'Organització Mundial
de la Salut els ha proposat com a patró de
referència per a determinar la qualitat
proteica d'altres aliments. El color, la mida
i el tipus de cria de la gallina ponedora són
els principals factors que determinen les
classes d'ou que pot haver-hi. Quan com-
preu ous en un supermercat, us heu fixat
que a la seva closca hi ha un codi imprès?
Sabeu què significa i què ens indica
aquest codi? Per explicar-ho més detalla-
dament, ens basarem en un exemple per
saber què signifiquen aquestes xifres i lle-
tres impreses sobre la closca: 1 ES 43 006
12453
• El primer número del codi ens indicarà
quin tipus de cria tenien les gallines po-
nedores, així que: El "0" serà de producció
ecològica, el número "1" per gallines cam-
peres, el número "2" per gallines criades
en sòl i finalment el número "3" serà per
ponedores en gàbies.
• Després veurem que a aquest primer
número el segueixen dues lletres en ma-
júscules. Això indica el país membre de la
Unió Europea on s'han criat les gallines.
En el nostre cas trobarem “ES”, indicatiu
d'Espanya.
• Els següents dos dígits corresponen a la

província, que seria igual a l'inici dels
codis postals de correus. Per exemple, 43:
Tarragona, 25: Lleida, 17: Girona, 08: Bar-
celona.
• Els següents tres dígits corresponen al
codi del municipi, la població on es troba
l’explotació ramadera on s'han criat les
gallines.
• Finalment la resta de nombres són un
codi assignat a cada productor pel qual es
pot saber exactament la granja de produc-
ció en cas que pugui aparèixer algun pro-
blema sanitari o d´altre tipus.

CAL TENIR present que el sistema de cria
de les gallines gairebé no influeix en la
qualitat dels ous. La composició nutricio-
nal dels ous de corral és igual que els de
la resta. Cal tenir en compte que el seu
valor afegit, més que nutritiu, és el de la
cura de l'animal, ja que la seva cria té més
en compte el benestar de les gallines. En-
cara que no té a veure directament amb
l’etiquetatge, la “talla” dels ous també és
important a l’hora de triar-los. Podem tro-
bar ous de diferents mides: Supergrans o
XL: de 73 grams o més, Grans o L: entre 63
i 73 grams. Mitjans o M: entre 53 i 63
grams.  Petits o S: menys de 53 grams. La
mida dels ous augmenta a mesura que ho
fa l'edat de la gallina ponedora.  Com més
gran és l'ou, la closca es fa menys aïllant.

Per tant, com més grans siguin els ous,
més fina i fràgil és la closca que el prote-
geix dels microorganismes de l'exterior.

I SI els ous no porten codi? Hi ha gent que
compra ous directament a granja, o a tra-
vés d’algú que compra a granja, ous sense
etiquetar, amb el convenciment que són
millors, més naturals. Si no sabem amb
total exactitud per quin procés han passat
aquests ous (especialment si han patit
canvis de temperatura o com han estat
manipulats) és millor no arriscar-se, ja que
els ous en mal estat poden ocasionar se-
riosos problemes de salut com
Salmonel·losi. El codi és una garantia que
aquests ous són d’una granja autoritzada
que rendeix comptes davant les autoritats
sanitàries. Davant qualsevol problema de
seguretat alimentària, es pot seguir el ras-
tre (fixant-vos en el codi que també apa-
reix a la caixa) i demanar responsabilitats
al ramader i, si cal, retirar els seus ous del
mercat. En el cas d’establiments que
venen a granel, han d’informar clarament
de tot allò que hauria de contenir el codi
dels ous, especialment la data de posada i
el seu origen concret.

ARA QUE ja saps què indica aquesta co-
dificació, no dubtis a fixar-t'hi cada cop
que compris ous!

El codi dels ous: 1 ES 43 006 12453

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

INFANTS

L’Ajuntament de Deltebre ha
adaptat un equipament munici-
pal per al nou Centre de Desen-
volupament Infantil i Atenció
Precoç, l’anomenat CDIAP, per
tal que segueixi duent a terme la
seva tasca d’atenció als infants
de 0 a 6 anys que presenten
algun trastorn en el desenvolu-
pament o es troben en risc de
patir-lo. I al mateix temps, per
donar compliment a un dels 34
expedients desfavorables de
l’auditoria municipal. Segons
aquest expedient, l’antic equi-

pament, de propietat privada, va
ser llogat al maig de 2015, just
dies abans de les eleccions mu-
nicipals, sense respectar els cri-
teris de lliure concurrència i
ascendint a un valor contractual
de 236.000 euros durant 10 anys. 
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, va remarcar que “en cap
cas s’entenia, amb l’ampli ven-
tall d’equipaments municipals
que disposa l’Ajuntament de
Deltebre, l’opció d’un lloguer a
10 anys d’un local privat”. L’a-
dequació d’aquest nou equipa-
ment, situat al carrer Ramón y
Cajal, número 19, ha tingut un
cost del voltant de 42.000 euros. 
El nou CDIAP compta amb tres

despatxos d’atenció personalit-
zada, dos sales polivalents, la
sala de fisioteràpia, la sala de
reunions, un pati intern, un ma-
gatzem i els corresponents lava-
bos. En total, més de 180 xiquets
i xiquetes són atesos pels pro-
fessionals d’aquest centre. De
fet, el CDIAP de Deltebre també
atén xiquets i xiquetes de muni-
cipis propers com és el cas de
l’Ampolla, Camarles, l’Aldea,
l’Ametlla de Mar i el Perelló. 

Cinta Bonet 
DELTEBRE

Deltebre estrena la nova seu del CDIAP

La inauguració del nou CDIAP de Deltebre. / Foto: CEDIDA.

La unitat de nounats de l'Hos-
pital de Tortosa Verge de la
Cinta ofereix tallers de mas-
satge infantil, una sèrie de mo-
viments basats en el tacte
nutritiu. En els tallers, les mares
i els pares poden compartir l'ex-

periència del tacte nutritiu amb
el seu nadó, amb moviments
basats en el ioga per a nens i en
la reflexologia. Els tallers, que
es realitzen des del 2010, cons-
ten de quatre sessions separa-
des en dues setmanes, des de
les 9.30 del matí fins a les 12 del
migdia. A través de la tècnica
del massatge infantil, es refor-
cen els vincles i es millora la co-

municació amb el nadó, però
també es tracten qüestions com
la relaxació, el reforçament del
sistema immunològic, o les tèc-
niques específiques per alleujar
malestars com els còlics o l'es-
trenyiment. Així ho van explicar
a Canal 21 Ebre, durant una en-
trevista, la infermera Cinta Pa-
nisello i la llevadora Rosa
Mulet. Nombrosos estudis de

recerca posen de relleu les ne-
cessitats de contacte afectiu
com a part fonamental dels pri-
mers anys de vida. El massatge
infantil és un dels mètodes més
agradables i fàcils per establir
aquest contacte. La inscripció
als tallers de massatge infantil
es pot fer al moment de l’alta a
la Unitat de Pediatria o a la
d’Obstetrícia, i mitjançant el co-

rreu cpaniselloc.ebre.ics@gen-
cat.cat. A més, també estan in-
closos en l’atenció puerperal
que fan les llevadores de l’AS-
SIR Terres de l’Ebre. 

Cinta Bonet
TORTOSA

L’HTVC ofereix tallers de massatge infantil

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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P
IBEROLEI, MILLOR OLI A JESÚS

IBEROLEI de la Cooperativa de
Santa Bàrbara ha triomfat als premis
del XXXIV Concurs de Tast d’Oli de les
Terres de l’Ebre en la categoria de mi-
llor oli d’oliva verge extra. Lluís Car-
dona, de la Cooperativa Agrícola del
Camp de Santa Bàrbara, es mostrava
molt satisfet pel premi perquè consi-
dera que “aquesta és una feina molt
important que estem fent des de fa

molts anys i és gratificant un premi
que ens obrirà portes a què ens cone-
guen a l’estranger”.
L'oli guanyador serà inscrit als certà-
mens Oliva Japan International i les Oli-
ves de França. El president de l'EMD de
Jesús, Víctor Ferrando, ha destacat l’o-
portunitat que representa per als pro-
ductors a l’hora de donar-se a conéixer
al mercat internacional. M.G.PAGESIA

PLA ESTRATÈGIC

Les 10 ramaderies del territori,
un sector tocat de mort si no es
comença a revertir la situació,
han decidit impulsar l’Associa-
ció de Criadors de Brau de les
Terres de l’Ebre. El ramader
Paco Palmer Margalef, que es
perfila com a nou president de
l’entitat, afirma en una entre-
vista a Canal 21 Ebre que la
nova associació busca crear
una marca per vehicular pro-
ductes culturals, turístics i ali-
mentaris al voltant dels bous,
tant al Parc Natural del Delta

com al Parc Natural dels Ports.
En aquest sentit, la nova entitat
planteja la necessitat d’un pla
estratègic per al sector. “Quan
vam fer les primeres reunions,
vam parlar amb directors d’or-
ganismes públics i polítics per
demanar-los un pla estratègic”,
el pas següent a la constitució

com a associació. 
Segons Palmer, el pla estratè-
gic del sector hauria d’estar
enllestit en un any. De fet, es
veu com un camí que permet
els ramaders fugir de polèmi-
ques sobre els correbous, i fer

créixer el sector. Tot seguit, un
dels principals objectius de la
nova entitat és vincular-se a la
Reserva de la Biosfera, com
s’ha fet en altres llocs d’Eu-
ropa. De fet, l’exemple més
clar a seguir és el cas de la Ca-

marga francesa.  

Les ramaderies fan pinya
Els ramaders reivindiquen el bou com a

gestor del paisatge i actor principal a l’Ebre
L’Associació de Criadors busca crear una

marca prenent l’exemple de la Camarga 

Imatge d’una ramaderia ebrenca. // FOTO: ARXIU.

Gustau Moreno
AMPOSTA

Les jornades
tècniques
creixen i
es consoliden

Rut Turch
DELTEBRE

Més de 250 persones del sec-
tor arrosser s’han reunit en la
XIV Jornada tècnica de l’a-
rròs, organitzada cada any per
Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries (IRTA).
Aquesta jornada s’ha consoli-
dat com a referent en el sector
arrosser, no només en l’àmbit
de l’Ebre, sinó també d’altres
indrets de l’estat espanyol. 
L’edició d’enguany s’ha cen-
trat en els treballs de sebra en
sec, de reg intermitent i d’e-
missions de gasos, avaluant
l’impacte agronòmic en el
cultiu. A més a més, s’ha trac-
tat el control de la pyriculosi,
malaltia que ha tingut una
incdència important en
aquesta campanya, degut a
les condicions climàtiques
que s’han donat durant l’estiu
d’elevada humitat relativa i
temperatura.
La jornada també ha comptat
amb la presènsia de la inves-
tigadora l’Institut Valencià
d’Investigacions Agràries,
Concha Domingo. L’investi-
gadora valenciana ha realitzat
una conferència sobre l’ori-
gen de les varietats d’arròs
que es cultiven.   

ARRÒS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El pla estratègic del
sector hauria d’estar
enllestit en un any
com a molt
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ESPORTS

PÀDEL I CARXOFA ES DONEN LA MÀ
BENICARLÓ va ser l’escenari del tercer
torneig Audi Pàdel Series disputat entre el
19 i 25 de febrer. Les instal·lacions del Padel
Indoor Benicarló van aplegar als jugadors
en la tercera edició del Torneig Audi Pàdel
Serie si sisé trofeu de la Carxofa que el club
cadufero fa coincidir, precisament, en la
temporada d’aquesta verdura.
En l’única categoria femenina van proclamar-se

guanyadores Carmen i Mar Melet. Un Audi
Pàdel Series que també va apropar al Maestrat
a molts jugadors de les Terres de l’Ebre, i on la
primera categoria masculina la van guanyar la
parella formada per Joel Climent i Carlos Bellés.
L’Audi Pàdel Series no abandonarà el Baix
Maestrat. Aquest mes de març el Club Tennis
Vinaròs serà protagonista d’una altra set-
mana intensa de pàdel.  R.T.

CURSES PER MUNTANYA

Daniel Ramia i Aina Picas van
ser els vencedors, en categoria
masculina i femenina abso-
luta, al 2n Duatló de Garcia
celebrat el passat 18 de febrer,
amb un total de 80 atletes; una
participació similar a la pri-
mera edició i que consolida la
prova al calendari esportiu de
la Ribera d’Ebre.
La prova tenia com a punt de
partida el passeig del Drac Jor-
diet, i va estar distribuïda en
tres sectors: un de 13 km amb
BTT, un de 10 km de cursa per
muntanya i finalment, 12 km
més en BTT.
Daniel Ramia (Club Triatló Ba-
siliscus de Benicarló) s’impo-
sava amb un temps de 2:18:33
davant de Marc Cirera (Tan-
demsports) amb 2:20:47, guan-
yador de la primera edició del
duatló, mentre que en dones,
Picas (Tandemsports), ho feia
amb 3:06:30.
La classificació per equips mas-
culí, la liderava el Grup Ribera-
Bike (2:12:34), que encapçalava
el podi acompanyat pel Grup
Trail Roquetes i el JOR2I. En ca-

tegoria femenina ho feia el
Grup Ribera Girls Team
(3:15:38), i en mixt, el Grup Do-
lomiti Bike Store (2:36:19). 
La segona edició del Duatló va
comptar amb algunes novetats
respecte a l’any anterior, una
d’elles, l’obertura de noves sen-
deres i camins cap a l’ermita, fet
que permetia deixar lliure el
camí per possibles evacuacions.

Per una altra banda, els últims 5
km sorprenien els atletes amb
un traçat diferent. 
La cursa, amb sortida des de les
piscines, i passant per la zona
de l’ermita de Santa Magdalena
acumulava un total de 800 me-
tres de desnivell positiu en un
recorregut per senders tècnics,
pujades fortes, boscos, i unes
impressionants vistes de les

muntanyes de Garcia. La cita
esportiva acabava amb la tradi-
cional “clotxa” de la Ribera d’E-
bre per a tots els participants,
acompanyants i voluntaris.
La cursa ha assolit un notable
èxit de participació i d'assistèn-
cia, tant en participants com en
acompanyants. Una competició
que ja está consolidada i que
prepara la tercera edició. 

Ramia i Picas dominen al
segon Duatló de Garcia
Clara Seguí
GARCIA

Un moment de la cursa. // FOTO: DUATLÓ GARCIA.

El grup xou petit del Club
Patí l'Aldea es proclamava
campió de Catalunya des-
prés d'executar el seu pro-
grama "Doma’m".
L'espectacular coreografia
de Manel Villarroya va fer
vibrar al públic del Pavelló
Olímpic de Reus.
Van acompanyar dalt del
podi als aldeans els clubs de
Maçanet amb “Rat Lab”
(plata), i “Guia’m” de Mata-
depera (bronze). C.S.

Nou or per al
CP l’Aldea

El CB Cantaires anunciava el 2
de febrer un canvi en l’entre-
nador. Xose Leyenda agafava
el relleu de Claudio Prieto, qui
havia dirigit el sènior masculí
en els últims quatre anys. 
Leyenda que fins ara havia
sigut segon entrenador, prenia
les rendes del primer equip de

bàsquet ebrenc. L’arribada del
gallec però, no va fer reaccio-
nar al Cantaires, tot i jugar a
casa contra el CB Menorca, els
quals van destacar pel bon joc.
La derrota contra els menor-
quins no era el resultat que es-
peraven. Xose Leyenda
reaccionava furiós davant l’ac-
titud dels seus jugadors que
corregiren els errors en la se-
güent jornada. 
El Cantaires Tortosa trencava
amb les derrotes acumulades

en la visita a la pista del Sant
Adrià. Tot i ser un partit molt
igualat des del primer minut,
els errors dels adrianencs dels
últims tirs lliures, donaria la
victòria al Cantaires amb un
ajustat 66-68. En canvi, a la da-
rrera jornada de febrer, regust
amarg per la derrota pels pèls
contra el Girona (86-82) des-
prés d’una remuntada èpica
de 14 punts truncada pel des-
encert en tirs lliures i una ju-
gada dubtosa. 

Clara Seguí
TORTOSA

Els canvis per fi fan efecte al Cantaires

Un partit del Cantaires a Ferreries. / Foto: CB CANTAIRES.

El Barbarians Taus continua
el ritme imparable a la lliga
valenciana on juga per
segon any. Fruit de la fusió
dels clubs de rugbi de Vina-
ròs i Amposta, una plantilla
completa està obrant una
temporada espectacular
amb 10 de 10 i el passaport
directe a semifinals per as-
pirar a pujar a la Segona Te-
rritorial. L’últim partit
contra l’Akra Bàrbara d’Ala-
cant, a les pistes d’atletisme
de Vinaròs va acabar en una
nova victòria incontestable
per 33-11. Només l’Alzira -
l’altre equip imbatut - podrà
trencar els somnis de vina-
rossencs i ampostins. A.P.

Barbarians Taus
de rècord
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Per Lourdes Sanchís

Ingredients

• 200 grs. de macarrons
• 200 grs. de sobrassada
• 100 grs. de trossets de pernil
• 1 ceba 
• 200 grs. de tomàquet triturat
• 1 cdta de pebre roig en pols 
• 1 got de llet 
• 2 cullerades de mantega
• 1 copeta de vi negre
• oli d’oliva
• 2 cullerades de farina
• 100 grs. de formatge parmesà
• Sal
• Aigua

Macarrons 
amb salsa rosa

Elaboració
Poseu en una cassola un bon
raig d’oli. Trossegeu la ceba i la
afegiu a la cassola amb els tros-
sets de pernil, la sobrassada, el
tomàquet tallat i el pebre roig.
Aneu-ho remenant fins que la
ceba comence a daurar-se. Tot
seguit tireu l’aigua i quan tren-
que a bullir li tireu els maca-
rrons, deixant-los bullir uns 15
minuts. En un bol poseu la llet,
la mantega, el vi negre, el to-
màquet triturat i la farina i feu
com una pasta. Un cop feta la
salsa, la tireu per damunt dels
macarrons i ho barregeu tot.
Se’ls hi tira el formatge ratllat i
ho tornem a mesclar. Poseu els
macarrons en una plàtera per
anar al forn. Es torna a cobrir
amb una mica més de for-
matge ratllat, que haurem
apartat, per a gratinar-ho.

LA CUINA DEL

DELTA

Bunyols de ratafia

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

És temps de bunyols!
Avui us porto unes
postres tradicionals
amb un toc especial
de ratafia. La ratafia
és un licor casolà
molt nostre. De ben
segur que coneixeu
algú que es fa la
seva pròpia ratafia! 
Estan fets amb una
massa molt semblant
a la massa choux
però en lloc d'enfor-
nar-la,  la fregim.
Acompanyeu els
bunyols d'una copeta
de ratafia i... a
gaudir!”

“
30 g. de mantega · 100 g. de llet sencera · 150 g. d’aigua mineral · 20 g. de ratafia · 1 polsim de sal · 150 g. de farina ·
15 g. d’impulsor Royal · 4 ous · Sucre per empolvorar · Oli per fregir

INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ

1. Tamissem la farina i el Royal.
Reservem.
2. En un bol barregem la llet,
l’aigua, el sucre, la sal i la man-
tega. Passem la barreja a un
cassó i ho portem al punt d’e-
bullició.
3. Afegim la farina tamissada a
poc a poc i l’anem barrejant
molt bé fins que quedi ben in-
tegrada. Ho continuem coent
durant 1 minut sense parar de

remenar.
4. Tot seguit passem la massa a
una amassadora amb accessori
pala o ho passem a un bol i ho
treballem amb una espàtula.
Ho deixem refredar uns mi-
nuts.
5. Barregem a poc a poc. Anem
afegint els ous d’un en un. No
hem d’afegir el següent fins
que l’anterior estigui ben inte-
grat.
6. Agafem una mica de massa
amb l’ajuda de dues culleres de

postres (no agafeu molta massa,
sinó us sortiran excessivament
grans) i la fregim en abundant
oli (quan comencem a fregir no
ha d’estar molt i molt calent).
6. Una vegada estan fregits els
passem per sucre.

Més receptes: blog La Cuina de l’Olga.

F O G O N S

F
16 TASTOS DE GALERA A ULLDECONA

El restaurant l'Antic Molí d'Ulldecona ofe-
reix fins el proper 13 de març l'oportunitat
de tastar la galera del mediterrani de 16 for-
mes diferents. Alguns dels plats que formen
el menú de la galera de l'Antic Molí són pa-
tata suflé, ou i carxofes amb velouté de ga-
lera; arròs amb un cremós de galera i dentell;
galeres al whisky amb fum de roure; pizza
de galeres amb albergínia, pesto i parmesà
o xurro de galera amb xocolata marí. Tot un

assortiment de plats amb els quals el restau-
rant amb estrella Michelin vol posar en
valor aquest crustaci tan apreciat tant a les
Terres de l'Ebre com a comarques veïnes del
Maestrat i els Ports. Guimerà celebra aques-
tes jornades monogràfiques de la galera des
de l'any 2009, sempre amb menús que
atrauen els paladars més exigents. Enguany,
el tema del menú porta el nom de "Nave-
guem amb la galera". M.G.
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Pneumàtics Jordi Mestre Tortosa

càpsulescomercials

Pneumàtics Jordi Mestre
C/ Tortosa - Jesús ( C-12 ), al costat dels bombers. 
977 50 41 29

Jordi Mestre
Fa més de vint anys, Jordi Mestre va obrir el negoci homònim especialitzat
en el sector de la pneumàtica. Fa dos anys, aquest empresari va apostar
per fer un canvi  d’instal·lacions. Abans, estava situat en un local petit, i ara,
en una gran nau industrial que li ha permès ampliar la gamma de serveis a
oferir. El seu taller ofereix veterania combinada amb una aposta sempre
per la innovació en maquinària. 

Tot per a les
quatre rodes
Negoci des de 1996 especialitzat en pneumàtics 

Pneumàtics Jordi Mestre compta amb més de 20 anys d’experiència
en el sector de la Pneumàtica i la Mecànica. El client que es desplaci
fins a le seves instal·lacions podrà triar entre una àmplia gamma de
marques de pneumàtics, però els professionals de la casa treballen
sobretot amb les marques holandeses Vredestein i Apolo. Aquestes
dues marques ofereixen pneumàtics d’una gran qualitat, de la més
alta gamma que hi ha avui al mercat.
A més, ofereixen servei de PreITV, és a dir, reparen tot el necessari
perquè el vehicle passi la inspecció i ells mateixos el porten a fer-la. 
Pneumàtics Jordi Mestre sempre aposta per la innovació. Compten
amb una maquinària d’alineació 3D d’última generació. També, dispo-
sen de les últimes màquines del mercat de neteja tan d’interior com
d’exterior. A més a més, aposten pel rentat ecològic. 
A partir d’enguany, Pneumàtics Jordi Mestre també ofereix el servei
de venda de vehicles comercials, especialment, de furgonetes iso-
term.
L’equip de professionals de Pneumàtics Jordi Mestre està format per
veterans amb una dilatada experiència i per mecànics joves amb mol-
tes ganes de treballar i un gran compromís professional.  
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“El mercat és on
ens trobem per
quedar. A l’es-
tiu fem guerres
d’aigua amb
globus i també
fem caramboletes a les baranes.”

P
PETITS ARTISTES

EL NOSTRE POBLE
CORBERA D’EBRE ens ha demostrat que els seus xi-
quets i xiquetes de l’escola Dr. Ferran, coneixen molt bé
cada racó del seu poble i gaudeixen jugant amunt i
avall. Els jóvens corberencs i corberenques han compar-
tit amb nosaltres allò que més els agrada fer al seu
poble, en el seu dia a dia, tant a l’hivern com a l’estiu, i
conviden a qui no els haja visitat encara. La població de
la Terra Alta aplega nombrosos episodis històrics que ja
són apresos pels alumnes de 5è i 6è de primària. 

Una mostra d’alumnes de l’escola Dr. Ferran ens explica
en la següent plana del Cop d’ull què els agrada més
de la seva vila.

“Genís Cerdà
“He dibuixat la Serra de Cavalls i el Poble Vell
perquè trobo que són dos coses molt impor-
tants de Corbera d’Ebre.”

“Jo he dibuixat
el calvari, és
com un bosc on
hi ha moltes
creus. M’agrada
perquè a l’estiu

anem allí a fer una activitat que
es diu rogles.”

2 PINZELLADES

Alicia Constantin  

Raül Gomatoín

“He dibuixat
uns olivers amb
el reg de la Terra
alta. Ara a
Batea,  Vilalba
dels Arcs, la
Pobla de Massaluca i la Fatarella
hi ha unes basses gegants que
porten aigua a tots els camps. ”

“He dibuixat
els gronxadors
del casal. Allí
fem concursos
per veure qui
arriba més alt.”

Edgar Frixach

Cristina Cozma

“La placeta va
ser un dels meus
primers parcs
que vaig anar des
de petit i tinc
molts bons re-
cords.”

“Ca la Suni és
important per a
mi perquè anem
cada dia i com-
prem xuxeries,
joguines i mate-

rial escolar. És molt amable i ho
passem molt bé amb ella.”

Miquel Viña

Carla de la Rica

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“M’agrada el
Casal perquè
anem amb les
amigues i ju-
guem amb el
mòbil i fem
“musical.lys.”

Harram  Iltaf

“He dibuixat la
piscina del
poble perquè
m’ho passo
molt bé, i a l’es-
tiu anem amb
els amics per jugar a la mosca.”

Ian Alvarez

“He dibuixat el
camp de futbol.
Quan juguen els
grans de Cor-
bera, a la mitja
part juguem no-
saltres.”

Manel Alvarez 

"El que més
m’agrada de
Corbera d’Ebre
és un parc que
es diu Passeig
perquè hi ha co-
lumpis i herba."

Judit Pinyol

“He dibuixat Santa Madrona perquè allí es fan
moltes festes, i la que més m’agrada és Sant
Marc perquè es fa una paella molt grossa.”

Aitor Amposta »

»

»
“Jo he dibuixat la plaça de l’Agermanament
que simbolitza que Corbera està agermanat
en un poble del sud de França que es diu Ri-
mont.”

Gemma Queixalós
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AMPOSTA, GANDESA I TORTOSA

D I V ER S

D
CONNECTI.CAT, a Canal 21 Ebre

QUÈ TENEN en comú un pagès de l’E-
bre i un aficionat a l'òpera del Vallès?
Aquestes són algunes de les preguntes
que es resoldran cada vespre, de dilluns
a dijous, al programa Connecti.cat. Des
del 19 de febrer, Canal 21 Ebre emet de
19h a 20h aquest programa de La Xarxa
de Televisions Locals, que neix amb la vo-
luntat de rastrejar Catalunya i mostrar en
directe tot allò que li dona ànima i la fa

bategar. Trenta televisions de la XAL par-
ticipen en aquest ambiciós projecte i, des
de Canal 21 Ebre, Sílvia Alarcón serà l’en-
carregada de donar imatge i veu als per-
sonatges que des de les Terres de l’Ebre
mereixen ser coneguts a tot el país. A
banda, Canal 21 Ebre també ha començat
a emetre l’informatiu matinal Notícies en
Xarxa, que s’emet a partir de les set del
matí. REDACCIÓ.

‘Gràcies per la pluja’, de la direc-
tora Júlia Dahr, és el Documen-
tal del Mes, que arriba aquest
divendres 2 de març al Casal
d’Amposta. La projecció del di-
vendres serà a partir de les 21.30
hores, i la de l’endemà dissabte,
a partir de les 18.30 hores. En el
cas d’Amposta, el preu de l’en-
trada és de quatre euros. En
canvi, a la biblioteca de Gandesa
el documental es podrà veure el
16 de març a les 19.30 hores, amb
entrada gratuïta. Finalment, el
Documental del Mas també es
projectarà el 18 de març, a partir
de les set del vespre, a la sala pe-
tita de l’auditori de Tortosa,
també amb entrada gratuïta.
A ‘Gràcies per la pluja’, durant
els últims quatre anys, un gran-
ger kenyà ha utilitzat la seua cà-
mera per capturar la vida de la
seua família, el seu poble i els
efectes devastadors del canvi cli-
màtic sobre la seua terra. Ha fil-

mat inundacions, sequeres i
tempestes, però també ha sigut
testimoni dels costos humans
d’aquests fenòmens: la migració
dels homes a la ciutat a la re-
cerca de noves feines o com els
seus propis fills eren retornats a
casa perquè no podia pagar l’es-
cola. Després d’una tempesta
que destrueix casa seva, en Ki-
silu comença a construir un mo-
viment comunitari d’agricultors
que lluiten contra els impactes
del clima extrem i decideix viat-
jar a París, a la XXI Conferència
sobre el Canvi Climàtic, per in-
tentar tenir veu en les converses
sobre el clima i donar un gir de
180 graus a les polítiques me-
diambientals. Allà, enmig de la
impenetrable lògica de les grans
negociacions polítiques, en el
marc del show  ambiental més
gran del planeta, la relació entre
la directora del film, la noruega
Julia Dahr, i en Kisilu cobra una
nova dimensió i uneix els mons
oposats que els dos personat-
gers representen en la lluita con-
tra el canvi climàtic. 

G.M.
AMPOSTA

‘Gràcies per la pluja’, documental del mes

Una imatge promocional de la pel·lícula “Gràcies per la pluja”.  // FOTO: ELDOCUMENTALDELMES.COM

TECNOLOGIA

La UE vol unificar el mateix
connector de càrrega dels mòbils per Jaume Querol

Quan al voltant de fa 20 anys va començar a expandir-
se massivament la telefonia mòbil, ningú pensava que
s’arribaria al nivell de vendes actuals on, pràcticament,
cada persona del món desenvolupat disposa del seu
dispositiu per comunicar-se. I és obvi que, amb el pas
del temps, cada fabricant hagi ideat el seu propi sis-
tema i connector de recàrrega, pensant en el disseny i
consum del seu aparell. Però actualment, i gràcies a la
pressió de les autoritats reguladores, dos són els siste-
mes que conviuen: el Lightning, propietat d’Apple, i la
resta de fabricants, que han apostat per l’estàndard
USB, amb el miniUSB, ja fora d´ús, substituït pel mi-
croUSB, i que molt aviat cedirà també el pas al seu suc-
cessor, l’USB tipus C, molt més còmode, sobretot
perquè és reversible i, per tant, més resistent i durador.
Però, amb la finalitat de reduir el nivell de residus elec-
trònics, la Comissió Europea s’ha posat per feina per
tal de regular els diferents sistemes i, al mateix temps,
facilitar la vida dels consumidors, perquè amb només
un carregador sigui suficient per usar-lo en tots els dis-
positius, fins i tot més enllà dels telèfons.

MicroUSB, USB tipus C i Lightning d’Apple. Aquesta
és la resolució proposta per Brussel·les: “La Comissió
Europea està considerant usar finalment el poder que
va rebre al 2014 per tal de forçar els diferents fabricants
de telèfons mòbils a usar un carregador comú”. Per
tant, això reforçava el memoràndum ja firmat al 2009,
quan es van idear les primeres directrius per tal d’har-
monitzar els diferents sistemes existents al mercat i que
va provocar que tots els fabricants, excepte Apple, de-
rivessin cap a l’ús del connector microUSB.
Però, quin serà el sistema final que s’establirà com a
obligatori? Bé, s’espera una dura oposició per part
d’Apple, ja que l’empresa californiana està disposada
a defensar al màxim nivell el seu sistema anomenat
“Lightning”. Tot indica, però, que degut a la quantitat
de fabricants que estan recolzant el format USB, i més
ara amb la cada cop més estesa versió “USB tipus C”
que ha estat capaç de superar tots els defectes de l’an-
terior model, sigui aquesta la que tingui més possibili-
tats de ser l’elecció final.
Sigui el que sigui, la UE haurà de donar temps suficient

als fabricants per adequar els seus dispositius al sis-
tema escollit. El dubte és si serà durant aquest 2018
quan s’imposi aquesta mesura, però en tot cas un
marge de dos anys més seran necessaris per aconseguir
l’adaptació. Per tant, potser al voltant del 2020-2021 veu-
rem els resultats.



cop d’ull Març 2018 // 39

La població hivernal d’ocells
aquàtics al Delta ha estat de
257.215 ocells, gairebé un 7%
més que la mitjana del període
de referència 2005-2010, abans
que es reduís la superfície de
camps d'arròs inundats a l'hi-
vern per lluitar contra el caragol
maçana. Tot i que aquest hivern
només s'han mantingut amb
aigua un 32,6% dels camps d'a-
rròs el cens hivernal ha recupe-
rat valors anteriors a causa de
les baixes temperatures que
han afectat el nord del centre
d'Europa i la sequera generalit-
zada que impera en moltes
zones humides mediterrànies
enguany. 
La xifra, però, segueix lluny dels
màxims històrics, de més de
300.000 exemplars, que es van
registrar al delta de l'Ebre
abans de l'assecament hivernal
d'arrossars i es preveu que, a
llarg termini, la població d'aus
aquàtiques en els hiverns del-
taics ebrencs seguirà baixant. El
director del Parc Natural del
Delta de l’Ebre, Francesc Vidal,

ha posat de relleu també l’afec-
tació que té l’assecament dels
camps i la manca d’aigua dolça
en les activitats econòmiques. 
De fet, les espècies més depen-
dents dels camps d'arròs inun-
dats no migren tant al Delta. De
fredelugues, de daurades gros-
ses o de bernats pescaires en
venen menys de la meitat dels
que ho feien. La població de fla-
mencs s’ha mantingut dins la
“normalitat”. 
D’altra banda, 14 tortugues ba-
baues marines han estat allibe-
rades a la barra del Trabucador
de Sant Carles de la Ràpita. Les
tortugues, d'entre 3 quilos i 73
quilos de pes, van quedar atra-
pades accidentalment per xar-
xes de pesca a la zona de la
Ràpita entre l'octubre i el des-
embre. Gràcies a l'avís dels pes-
cadors van poder ser rescatades
i traslladades tot seguit al Cen-
tre de Recuperació d'Animals
Marítims (CRAM) per rebre un
diagnòstic i tractament.  

DIVERS 
MEDI NATURAL

Més població hivernal d’ocells aquàtics al
Delta pel fred al nord d’Europa i la sequera
Cinta Bonet
DELTEBRE

La població d’aus aquàtiques ha pujat al Delta per la sequera i el fred al nord d’Europa.  // FOTO: M. VELÁZQUEZ.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

08.00 Informatiu XAL
09.00 Fem una Ullada
09.30 Petits Artistes
10.00 Primera Columna
Les primeres notícies i
entrevistes, amb Gustau
Moreno. EN DIRECTE
11.30 L’Entrellat
13.00 Primera Columna
14.30 Fem una Ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’Ebre.
15.30 L’Entrellat
17.00 Primera Columna
18.30 Calaix de Sastre
19.00 Connecti.cat XAL
20.00 Tens un racó dalt
del món
20.30 L’informatiu
21.00 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 Fem una Ullada
08.30 Petits Artistes
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.

13.00 Recull de notícies
Les principals notícies de la
setmana, per posar-te al
dia de l’actualitat ebrenca.
14.30 Calaix de Sastre
15.00 Gent del Barri
15.30 Tens un racó dalt
del món
16.00 Ple Municipal de
Batea / Fem una ullada
18.30 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 Fem una Ullada
08.30 Calaix de Sastre
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 Audi Padel Series
13.00 Recull de notícies
14.30 Petits Artistes
15.00 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’E-
bre.
15.30 Fet Aquí
16.00 L’Entrellat
17.30 Ple Municipal de
Tortosa / Fem una Ullada
20.00 Gent del Barri
20.30 Recull de notícies
22.00 L’Entrellat

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

08.00 Informatiu XAL
09.00 L’informatiu
09.30 Fet Aquí
Reportatges culturals i
socials sobre aspectes
de les Terres de l’Ebre.
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Fem una Ullada
13.00 Primera Columna
14.30 Fem una Ullada
15.30 Poliesportiu
16.00 Districte 21
17.00 Primera Columna
18.30 Audi Padel Series
19.00 Connecti.cat XAL
20.00 Petits Artistes
Visita amb nosaltres un
nou col·legi de les Terres
de l’Ebre, amb els més pe-
tits com a protagonistes.
20.30 L’informatiu
21.00 Fet Aquí
21.30 L’informatiu
22.00 Districte 21
23.00 Ple Municipal de
Batea / Fem una ullada

08.00 Informatiu XAL
09.00 L’informatiu
09.30 Calaix de Sastre
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 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 Petits Artistes
19.00 Connecti.cat XAL
20.00 Calaix de Sastre
20.30 L’informatiu
21.00 Poliesportiu
Clara Seguí 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 Informatiu XAL
09.00 L’informatiu
09.30 Tens un racó dalt
del món
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Fem una Ullada
13.00 Primera Columna
14.30 Fem una Ullada
15.30 Audi Padel Series
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 El Partit
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 Informatiu XAL
09.00 L’informatiu
09.30 Poliesportiu
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Fem una Ullada
13.00 Primera Columna
14.30 Fem una Ullada
16.00 Districte 21
17.00 Primera Columna
18.30 Poliesportiu
19.00 Connecti.cat XAL
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 Audi Padel Series
23.30 Temps Afegit
23.45 El Partit



Jaume Solé es dóna
de baixa del PP i afirma
que s’acosta a C’s

Satisfacció a 
Fepromodel per la 
creació de la Taula de 
Cogestió de l’Aqüicultura

La Diputació impulsa
Ebre UP, una 
acceleradora de 10 
empreses emergents

La URV enllesteix la
diagnosi del que ha de
ser el futur pla 
estratègic de Tortosa

El grup inversor
Blackstone compra part
del Mirador del Ebro

Ulldecona confia en
enllestir el 75% de la
llei de Barris

Vinaròs instal·la una 
passarel·la al poblat
iber del Puig de la 
Misericòrdia

Les ramaderies de
bous de les Terres de
l’Ebre demanen un pla
estratègic per al sector
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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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