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Rebrotem s’acosta als 
100.000 euros recaptats

 La plataforma pels afectats de l’incendi de la 
Ribera d’Ebre programarà actes durant la tardor

 Pagesos demanen la dimissió de la consellera 
d’Agricultura, per la lentitud de les mesures

Descobert 
un recinte 
de culte 
preibèric 
a Alcanar
Els arqueòlegs han confirmat la 
presència d’una possible capella a 
l’interior del palauet del jaciment 
de Sant Jaume-Mas d’En Serrà.
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POLÍTICA

LA CRIDA Nacional per la República ha 
constituït el nucli territorial de les Terres 
de l’Ebre i també el nuclis locals d’Am-
posta i Tortosa. Els representants de la 
Crida a l’Ebre seran Manel Alves com a 
coordinador, Sisco Vernet com a secreta-
ri, i Jordi Andreu com a vocal. Tots tres 
treballaran a l’Ebre de la mà d’Irene Ne-

gre, membre del Govern de la Crida Na-
cional per la República. Negre va afirnar 
que l’objectiu és arribar a tots els munici-
pis de les Terres de l’Ebre, i va agrair la 
respota dels socis, fundadors i adherits a 
la Crida. A més, va recordar que tothom 
que s’hi vulgui sumar pot inscriure’s a la 
pàgina cridanacional.cat.  C.B.

La Crida s’implanta a l’Ebre

DIADA NACIONAL

L’independentisme arriba a l’11-S 
amb el repte de refer la unitat

 L’ANC i Òmnium demanen als partits ‘escenificar’ 
una estratègia única de cara a la sentència de l’1-O

 Les entitats adverteixen que la ‘repressió de 
l’Estat’ busca la ‘desmobilització’ i la ‘divisió’

L’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) i Òmnium Cultural 
han reclamat als partits in-
dependentistes “escenificar” 
unitat de cara a la sentència 
de l’1-O. Mentrestant, els ma-
teixos partits, amb el PDeCAT 
i ERC al capdavant, també 
arribaran a l’Onze de Setem-
bre fent crides a la unitat de 
l’independentisme i a la ne-
cessitat de mobilitzar-se per 
la Diada, però sense amagar 
els seus retrets per l’estratègia 
que segueix cadascú. 
La presidenta de l’ANC, Eli-
senda Paluzie, i el vicepre-
sident d’Òmnium Cultural, 
Marcel Mauri, van fer el 31 
de juliol una conpareixença 
conjunta, amb un missatge 
clar per començar a prepa-
rar la resposta a la sentència, 
prevista per a la tardor. Mauri 
va proposar que, si la sentèn-
cia no és absolutòria, siga “la 
societat civil” la que lidere la 
resposta, “sempre amb els ins-
trument de lluita no violenta”. 
Per tant, va demanar a les for-
macions polítiques que “tre-
ballin per aquest consens im-
prescindible”. En este sentit, 
Paluzie va situar la manifesta-
ció de l’11 de setembre com a 
“la primera fita” d’este cicle de 
mobilitzacions. Segons la líder 
de l’ANC, “és important que 
aquest Onze de Setembre si-
gui un èxit com ho és sempre”. 
De fet, les entitats sobiranistes 
atribueixen a la repressió de 
l’Estat, que busca la desmo-
bilització i la divisió, la situa-

ció d’aparent desunió entre 
les forces independentistes. 
De fet, la presidenta de l’ANC 
va insistir en què “cal anar a 
l’una”, tenint en compte “el 
que ens ve a sobre”. Segons 
Paluzie, no es poden abando-
nar les grans manifestacions 
que caracteritzen la seua en-
titat. Així mateix, va remar-
car que “la gran força” que 
va tenir l’1-O va ser “que esti-
guessin d’acord una majoria 
parlamentària, un govern dis-
posat a fer el referèndum i una 
societat civil organitzada”, per 
la qual cosa va recomanar unir 
energies per “estar més forts 
per reprendre la via unilate-
ral”. I és que, per a l’ANC, la 
via del pacte i un referèndum 
acordat amb l’Estat és preferi-
ble, però no “realista”. 
Per la seua banda, des d’Òm-
nium, Mauri va destacar la 
unitat de la societat civil com a 
“fortalesa” del moviment in-
dependentista, i va lamentar 
les últimes “setmanes de bara-
lles públiques entre forma-
cions polítiques, que no s’hau-
rien d’haver produït”. Per 
encarar la sentència de l’1-O, 
el vicepresident d’Òmnium va 
apostar per restar “units al ca-
rrer” i per l’exercici de l’auto-
determinació “sense excloure 
cap via”, tot i que sempre des 
de la no-violència. De fet, el 20 
d’agost, des de la ciutat de Ta-
rragona, Mauri va emplaçar 
l’indenpendentisme a buscar 
punts en comú, i també a tre-
ballar la unitat de cara a la 
sentència de l’1-O, per clarifi-
car “l’horitzó nacional” i po-
der culminar el procés d’auto-
determinació de Catalunya. 

Una imatge del bus d’Òmnium Cultural, al passeig Marítim de l’Ametlla de Mar. // ÒMNIUM.

El bus d’Òmnium visita l’Ametlla i les Cases
L’autobús de la campanya ‘Ho tornarem a 
fer’, d’Òmnium Cultural, va acabar el cap 
de setmana del 24 i 25 d’agost el seu tour 
d’estiu, que ha recorregut una trentena de 
municipis turístics del país. Una campan-
ya que va finalitzar a les Terres de l’Ebre, 
dissabte a  l’Ametlla de Mar i l’endemà, 
diumenge, a les Cases d’Alcanar.
L’objectiu de l’entitat ha estat denunciar la 
regressió democràtica que, segons Òm-
nium, es viu a l’Estat, i defensar l’exercici 
fonamental dels drets bàsics. A l’interior 

del bus d’Òmnium, estacionat al passeig 
marítim de les dos poblacions, els visitants 
hi van poder trobar una exposició amb 
material del judici per l’1 d’Octubre i un 
al·legat de Jordi Cuixart, en presó preven-
tiva des de feia 676 dies i pendent de sen-
tència, a més d’un petit documental sobre 
el procés. El vehicle estava serigrafiat amb 
les inscripcions “Ho tornarem a fer” en ca-
talà i castellà, i també amb una inscripció 
en anglès que reclamava la llibertat dels 
presos polítics i el retorn dels exiliats.   

Gustau Moreno / ACN
TORTOSA
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 L’Assemblea alerta a finals d’agost que el nombre 
d’inscrits ha baixat un 25% en relació a l’any passat

 Junts per Catalunya i ERC fan una crida a la 
participació, però no garanteixen unitat d’acció

 POLÍTICA 

Torra aposta per la ‘confrontació’, mentre Junqueras apel·la al ‘diàleg’
El president Quim Torra va 
pronunciar el 20 d’agost, 
des de Prada de Conflent, la 
paraula que ha fet més for-
tuna durant l’estiu al món 
independentista: “confron-
tació”.  Durant el seu discurs 
a la cloenda de la comme-
moració dels 50 anys de la 
Universitat Catalana d’Estiu 
(UCE), Torra va apostar per 
reprendre la “confrontació 
amb l’Estat”, en considerar 
que la negociació està del tot 
descartada. També va fer una 
crida a “arriscar”, i alhora va 
demanar que “s’aturi la bata-

lla entre independentistes”, 
tot recorant que “l’adversa-
ri és qui no permet exercir 
l’autodeterminació”. “A mi 
no em trobareu en les lluites 
partidistes”, va asssegurar 
Torra, que va advertir que no 
pensa “defallir” fins a aconse-
guir “un país lliure”. En este 
sentit, el president va situar 
la Diada com el dia per a “re-
prendre el projecte cap a la 
independència”, sense haver 
d’esperar que surti la sentèn-
cia del judici de l’1 d’Octubre, 
o que es puguin reactivar les 
euroordres de detenció.

De fet, Torra estava discre-
pant d’Oriol Junqueras.  En 
una entrevista a Catalunya 
Ràdio, contestada per escrit 
des de la presó de Lledoners, 
el president d’ERC afirmava 
que convocar eleccions “és 
una opció que no s’ha de des-
cartar mai”, com a possible 
resposta a una sentència con-
demnatòria. Així, Junqueras 
s’allunyava de la confronta-
ció amb l’Estat que ha defen-
sat també l’expresident Car-
les Puigdemont, i apostava 
pel diàleg i la democràcia per 
resoldre el conflicte.  G.M.

La Diada enceta el nou cicle polític

La manifestació de la Diada 
marcarà l’inici del nou cicle 
polític a Catalunya, amb la 
sentència del juici de l’1 d’Oc-
tubre en l’horitzó més imme-
diat. L’ANC afirma que, “des 
de la diversitat, cal teixir una 
unitat estratègica per dur a 
terme la independència, i que 
això només és possible si la so-
cietat civil mobilitzada, el go-
vern català i el Parlament són 
capaços de caminar junts”. 
Assenyalen que l’Onze de Se-
tembre és important “tornar a 
omplir de nou els carrers”.
Els partits independentistes, 
òbviament, s’abonen a esta 
tesi, i criden a la calma després 
que l’ANC haja alertat que 
enguany pot haver-hi menys 
gent. La xifra d’inscrits a la 

manifestació de la Diada era 
a finals d’agost de 37.500 per-
sones, un 25% menys respecte 
a l’any passat. Segons l’ANC, 
este descens és conseqüència 
del fet que enguany no s’ha 
organitzat cap ‘performance’ 
per a l’11-S i, per tant, els as-
sistents no veuen la necessitat 
d’inscriure’s, tot i tenir la in-
tenció d’anar-hi.
El portaveu adjunt de Junts 
per Catalunya, Eduard Pujol, 
va demanar aprofitar “qual-
sevol oportunitat” per denun-
ciar al món la “situació d’ex-
cepcionalitat” a Catalunya, i el 
25 d’agost feia una crida a par-
ticipar en la Diada. “L’Onze de 
Setembre no és una avaluació 
del curs polític anterior, sinó 
el que marca és el curs polític 
posterior”, va assegurar. En 
este sentit, va demanar deixar 
palès el compromís “indivi-
dual i col·lectiu” en favor de 

la llibertat i la democràcia, 
amb un “exercici democràtic 
potent i una demostració de 
força” que altres vegades els 
catalans han exercit amb “ex-
cel·lència”. “I ho tornarem a 
fer”, va precisar Pujol. 
Per la seua banda, la portaveu 

d’ERC, Marta Vilalta, conside-
ra que la davallada d’inscrits 
a la manifestació de la Dia-
da pot ser “un toc d’atenció”, 
però també es va mostrar con-
vençuda de l’èxit, un any més, 
de la convocatòria. “Queden 
15 dies per poder canalitzar 
aquest sentiment de desil·lu-

sió d’alguns cap a sentiments 
d’il·lusió, de tornar a sortir 
al carrer per dir que hi som, 
malgrat la repressió”, va re-
flexionar en veu alta Vilalta als 
micròfons de l’emissora Rac1. 
“Nosaltres serem a la manifes-
tació i també anirem davant 
de les presons per reivindicar 
aquesta injustícia de presó po-
lítica que vivim al nostre país”, 
va puntualitzar la portaveu 
d’ERC. “Fem una crida perquè 
hi hagi moltíssima gent a l’11-S 
i no se n’alegrin aquells que 
voldrien que no fos un èxit”, 
va insistir Vilalta.
Però sobre l’estratègia unitària 
dels partits independentistes, 
la portaveu republicana es va 
mostrar més críptica: “S’ha 
de seguir treballant i intensi-
ficar les reunions entre tots 
els actors de l’independentis-
me. Cal poder transmetre ben 
aviat avenços en aquest sentit, 

encara que siguin petits punts 
d’acord. Són els deures que es-
tem fent”, va manifestar. “Ens 
cal poder forjar aquesta estra-
tègia unitària, sabent que hem 
de poder fer compatibles les 
nostres diferències. En lloc de 
retrets, cal focalitzar que l’ad-
versari és comú”, va cloure.

Ciutadans es frega les mans
En canvi, el president del grup 
parlamentari de Ciutadans a 
Catalunya, Carlos Carrizosa, 
ha celebrat que la xifra d’ins-
crits a la manifestació de la 
Diada haja caigut un 25%, per-
què “tothom està fart del pro-
cés” i també perquè hi ha 
“cansament per part de l’inde-
pendentisme”. Així, Carrizosa 
va criticar “la falta d’alternati-
ves d’aquest govern que no go-
verna, que només està repar-
tint els diners de tothom per 
qüestions del procés”.  

G.M. / ACN
TORTOSA 

Torra, durant el tancament dels 50 anys de la UCE. // ACN.

 La manifestació de 

la Diada començarà a 

les 17.14 hores, amb 

l’objectiu de tornar a 

omplir Barcelona
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Junts s’integra al govern riberenc

ERC ha integrat Junts per Ca-
talunya a l’equip de govern del 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre. Tot i tenir majoria abso-
luta, els republicans han volgut 
repetir l’acord del mandat ante-
rior i formar govern amb Junts, 
després de la bona sintonia dels 
darrers quatre anys. De fet, la 
presidenta del Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre, Gemma 
Carim, va recordar que Junts 
per Catalunya va votar a favor 
de la seua investidura, en el ple 
del passat 15 de juliol. “Amb el 
grup de Junts ja havíem for-
mat govern el mandat anterior, 
i amb dos de les tres persones 
que estaran al Consell ja hi ha-
víem treballat; per tant, com 
que ens havien votat a favor 

hem considerat que, tot i que 
no havíem tingut negociacions 
prèvies, era important que con-
tinuessin amb nosaltres, per 
aquesta voluntat d’anar eixam-
plant”, va remarcar Carim.
El portaveu de Junts per Cata-
lunya, Sixte Melchor, va agrair a 
ERC la seua confiança i va des-
tacar la voluntat de continuar 
amb la mateixa línia d’entesa 
i treball de l’anterior mandat. 
“La línia dels últims quatre anys 
marca la diferència respecte als 
quatre anteriors. El tarannà de 
la presidenta és molt diferent 
del tarannà que hi havia abans, i 
entenem que la presidenta con-
tinuarà en la mateixa línia”, va 
apuntar Melchor, tot recordant 
que el dia de la investidura ja li 
van expressar la confiança del 
grup de Junts per Catalunya.
Carim va dir també que ha obert 
la porta a la resta de grups amb 

representació a l’ens comarcal, 
el PSC i l’agrupació d’electors, 
a formar part de les comissions 
que es crearan per treballar 
projectes que afecten el conjunt 
de la Ribera d’Ebre. 
El 31 de juliol passat es va apro-
var el cartipàs d’aquest mandat. 
Hi haurà tres grans àrees que 
encapçalaran els tres primers 
vicepresidents. Es tracta de 
l’àrea d’Assistència a Municipis, 
a càrrec del vicepresident pri-
mer, Jesús Álvarez; l’àrea de 
Desenvolupament Econòmic, 
amb el vicepresident segon, 
Sergi Borràs; i l’àrea de Serveis 
a les Persones amb la vicepresi-
denta tercera, Tere Agné.  

 Una imatge del ple de la Ribera d’Ebre. // ARXIU C21.

Cinta Bonet
MÓRA D’EBRE

 Tot i tenir majoria absoluta, ERC ha volgut repetir 
l’acord del mandat anterior i incorporar el PDeCAT

 Carim també obre la porta perquè el PSC i 
l’agrupació d’electors formen part de les comissions

Mira el
vídeo
en este
enllaç
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Cimera de presidents comarcals

Els presidents dels quatre 
consells comarcals de les 
Terres de l’Ebre, tots gover-
nats per ERC, es volen reunir 
mensualment per treballar 
de forma coordinada i crear 
projectes comuns en bene-
fici del territori. El 9 d’agost 
va celebrar-se la primera 
d’aquestes reunions, a la seu 
del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre, on van parti-

cipar en una de les jornades 
de coworking rural. La pre-
sidenta riberenca Gemma 
Carim, també va avançar que 
tenien previst trobar-se amb 
els alcaldes de les poblacions 
afectades per l’incendi del 
mes de juny. 
El president del Consell Co-
marcal del Montsià, Joan 
Roig, va explicar que un dels 
objectius fixats és treballar 
amb la màxima transparèn-
cia. Per la seva part, el pre-
sident del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, Xavier Fau-

ra, va afirmar que treballa-
ran per dinamitzar la marca 
Ebrebiosfera i l’agroturisme. 
Finalment, la presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra 
Alta, Neus Sanromà, va de-
fensar que la millor manera 
d’impulsar el territori i la 
seua economia és treballar de 
manera “conjunta, constant i 
coherent”. 

La secció local d’ERC d’Alca-
nar va organitzar el 2 d’agost 
una jornada de formació i 
sensibilització d’igualtat de 
gènere per a càrrecs electes 
i seccions locals de tota la 
comarca del Montsià. L’al-
calde d’Alcanar, Joan Roig, 
va explicar el motiu d’aques-
ta jornada: “Creien que s’ha 
d’erradicar la violència de 
gènere, la violència sexista 
i la discriminació des de la 
base, i això vol dir començar 
a treballar-la des dels par-
tits polítics, que som aquells 
òrgans que actuem des dels 
ajuntaments”. Segons Roig, 
és important que els càrrecs 
electes, sobretot aquells que 
estan vinculats a regido-
ries que tenen rellevància 
en aquells actes que es pro-

dueixen en dies festius i al 
carrer, acudeixin a aquest ti-
pus d’activitats de formació.
La regidora Polítiques 
d’Igualtat d’Alcanar, Maria 
Ramon Abella, va donar a 
conèixer els temes tractats i 
els objectius de la jornada, 
sobre la perspectiva de gè-
nere i les violències sexuals, 
tot diferenciant també entre 
la sexualitat i el gènere. El 
president de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra Republi-
cana, Alfons Montserrat, va 
destacar la importància de 
fer aquestes formacions al 
territori.  X.LL.

ERC potencia la 
formació per la 
igualtat de gènere

Una imatge de la jornada. // C21.

La trobada amb els afectats per l’incendi. // CEDIDA.

Cinta Bonet
MÓRA D’EBRE

 Els presidents del quatre consells ebrencs 
acorden reunir-se cada mes per coordinar-se

 Un dels objectius fixats és treballar junts per 
dinamitzar la marca Ebrebiosfera i l’agroturisme

Mira el
vídeo
en este
enllaç

Mira el
vídeo
en este
enllaç
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La primera polèmica del mandat

Junt per Catalunya i ERC ja 
han tingut la primera topada 
del nou mandat a la Terra Alta, 
a causa dels sous i retribucions 
del nou equip de govern. Se-
gons va afirmar el portaveu de 
Junts i expresident comarcal, 
Carles Luz, l’increment és de 
fins a 4.000 euros més a l’any, 
tot i que abans de les eleccions 
els grups que aleshores esta-
ven a l’oposició van fer cam-
panya contra els sous de l’antic 
equip de govern. A través d’un 
comunicat, Luz va lamentar el 
“cinisme, partidisme i dema-
gògia” dels actuals membres 
del govern comarcal. A més, va 
denunciar que hi ha electes de 
primera i de segona, ja que els 
consellers de l’oposició han vist 

reduïda la seua retribució. Des 
del 15 de juliol passat, Junts va 
quedar a l’oposició del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, des-
prés del pacte que va fer que 
la republicana Neus Sanromà 
siga la nova presidenta d’un go-
vern de canvi format per ERC, 
la UPTA, Entesa i la FIC. Però 
Junts va reiterar que durant el 
mandat farà una oposició exi-
gent, constructiva i a favor de la 
gent de la Terra Alta.
Per la seua banda, Alternativa 
per Gandesa-ERC també va 
emetre un comunicat per res-
pondre les acusacions del grup 
comarcal de Junts per Catalun-
ya, en què denunciava un incre-
ment dels sous dels membres 
del govern del Consell Comar-
cal de la Terra Alta. Segons els 
republicans, no només no és 
cert que hi haurà un increment 
anual de 4.000 euros, sinó que 

en realitat el nou govern que li-
dera Neus Sanromà estalviarà 
més de 21.000 euros anuals. 
Així, segons Alternativa per 
Gandesa-ERC, l’actual presi-
denta del Consell Comarcal co-
brarà també 5.681 euros menys 
que l’anterior president i alcal-
de de Gandesa, Carles Luz, tot i 

que ella s’hi dedicarà al 100% 
respecte a la dedicació del 30% 
que tenia el president anterior. 
“A la vegada, aquests mateixos 
que critiquen augments de sou 
ficticis s’augmenten a l’Ajunta-
ment el salari fins als 2.800 eu-
ros, un increment del 133%”, 
van denunciar els republicans. 

Segons Alternativa per Gande-
sa-ERC, el comunicat de Junts 
per Catalunya anava destinat a 
desprestigiar el nou govern del 
Consell Comarcal de la Terra 
Alta, quan ben just que portava 
un mes en el càrrec.  

El ple de constitució del nou consell. // ARXIU C21.

Gustau Moreno
GANDESA

 Junts denuncia que el govern de la Terra Alta s’ha 
incrementat els sous fins a 4.000 euros més a l’any

 ERC ho desmenteix  i afirma que el nou govern 
de Sanromà estalviarà més de 21.000 euros anuals
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ELADI GALBE ja és el nou alcalde 
de Tivenys. Només tres mesos després 
de les eleccions municipals, la renún-
cia per motius laborals de l’alcaldes-
sa, Eva Roig, ha propiciat que el pri-
mer tinent d’alcalde i número 2 de la 
llista d’Implicats Fem Poble-ERC siga 
el nou alcalde de la població. Amb 

motiu d’un ple extraordinari de només 
10 minuts, tant Roig com el nou alcal-
de van afirmar que, per sentit comú i 
“responsabilitat”, calia que un altre 
membre de l’equip de govern assolís 
l’alcaldia. Galbe també va assegurar 
que l’equip de govern donarà conti-
nuïtat al projecte iniciat. En canvi, la 

portaveu del PSC i exalcaldessa de Ti-
venys, Maria Beltran, va carregar 
amb fermesa contra Roig, tot acu-
sant-la d’haver enganyat la població 
quan al maig va concórrer a les elec-
cions municipals. Per la seua banda, 
Roig va preferir no atendre els mit-
jans el mateix dia del ple.   G.M.

Primer canvi d’alcaldia després de les municipals

Si us plau, de demagògia, la justa

Les carreteres de la reserva
UN PROBLEMA sense re-
soldre a les Terres de l’Ebre 
és l’estat de les vies de co-
municació del territori, un 
element important per a la 
mobilitat dels seus habitants 
i per a la mobilitat de qui ens 
visita.

EL PASSAT mes de juliol 
s’anunciaven les obres de 
la carretera TV-3408, la ca-
rretera que uneix Amposta 
i Sant Carles de la Ràpita 
per l’antic canal de nave-
gació. En ple estiu, una via 
molt utilitzada per la gent 
del territori, en obres. Algú 
pot pensar que tota obra és 
benvinguda, ja que costa que 
se’n facin. Però l’oportuni-
tat és important. I no són 
oportunes. De la mateixa 
manera, col·locar des d’Am-
posta fins el final del terme 
senyalització per obres amb 

limitació a 40 km/h, quan 
el tram d’obres actual és de 
pocs quilòmetres, és exces-
siu. No cal dir que és una li-
mitació de velocitat que ben 
poca gent respecta.

UNA ALTRA via molt utilit-
zada, sobretot a l’estiu, és la 
carretera del Poble Nou, la 
que uneix Sant Carles de la 
Ràpita amb el Trabucador. 
Una carretera estreta i pe-
rillosa, com ho mostren els 
accidents que s’hi van re-
petint, com el d’aquest mes 
d’agost, en què un vehicle 

va fer cap dins d’un qua-
dre d’arròs. No cal una to-
pada amb un altre vehicle, 
només cal apartar-te més 
del compte quan ve algú de 
cara i fas cap a l’arrossar. I 
no és un problema nou, és 
un problema que ve de lluny, 
al qual no s’ha posat remei. 
Recordem la polèmica pre-
electoral entre els ajunta-
ments d’Amposta i la Ràpita, 
i la Diputació, és a dir, entre 
ERC i el PDeCAT, l’any pas-
sat, perquè demanaven que 
l’ens n’assumís la titularitat 
i n’emprengués millores. És 

d’esperar que en una Dipu-
tació on governa ERC això 
ara se solucioni, no? Així 
podrem dignificar aquesta 
important i polèmica via. 
Suposo que no volen quedar 
en evidència.

AQUEST MES d’agost hem 
visitat la Reserva de la Bios-
fera d’Urdaibai, a Euskadi. 
És un territori que arriba 
fins la mar Cantàbrica, amb 
pobles i poblets que han 
crescut entre valls i pen-
dents de muntanya, els cos-
taners, abocats a l’escarpada 
costa basca. Les principals 
vies de comunicació són les 
autopistes que arriben a Bil-
bao. La resta són carreteres 
secundàries, responsabilitat 
de la Diputació de Biscaia. 
Les carreteres no sempre 
són amples, però estan en 
molt bones condicions d’as-

falt i de senyalització, tant 
vertical com horitzontal. 
No sempre es pot córrer, 
perquè molts cops s’ha de 
circular a 70 o 50 km/h, o 
fins i tot a 30 km/h en tra-
vessar alguns nuclis urbans. 
I hi ha força radars, que es 
poden entendre com mesura 
recaptaròria o com mesura 
inhibidora de males pràc-
tiques al volant. En alguns 
casos es pot anar de poble a 
poble caminant, passejant, o 
en bicicleta.

SÍ, A EUSKADI tenen més 
diners. Tenen el concert 
econòmic, que no van voler 
els catalans en el seu mo-
ment. Tenim dèficit fiscal. 
Però les excuses no valen. 
Som Reserva de la Biosfera i 
cal ser conseqüents amb el 
fet.  

MANEL ZAERA

INFORMÀTIC I MÚSIC

HAN PASSAT uns 60 dies 
després de l’incendi de la Ri-
bera d’Ebre que també va cre-
mar territori de les Garrigues i 
que va despertar diversos sen-
timents, el primer dels quals el 
reconeixement per part dels 
polítics cap a aquests territoris 
allunyats i on els que hi vivim 
sovint ens sentim oblidats. 

UN COP MÉS vam ser notí-
cia per una gran tragèdia ja 
anunciada i s’ha tornat a posar 
a prova els que viuen i ges-
tionen un territori feréstec i 
complicat i que lluiten a diari 
per poder fer de pagès, que no 
és poca cosa. Jo que sóc veí del 
terme i pagès he pogut obser-
var i verificar quines han sigut 
les expectatives que s’han ge-
nerat entre els pagesos i rama-
ders afectats o entre les per-
sones que conreaven alguns 
trossos però no són professio-
nals, en molts casos persones 

jubilades de la terra. 

DES DEL PRIMER moment 
els pobles afectats i els seus 
veïns necessitaven informació 
i arribaven rumors que l’ad-
ministració estudiaria alguns 
ajuts per poder recuperar el 
potencial productiu i donar 
acompanyament als afectats. 
També hi ha hagut iniciati-
ves privades per tal de reco-
llir diners, com la feta per al 
company que va perdre tot el 
ramat de bestiar o l’associació 
Rebrotem, amb l’objectiu de 
recollir solidaritat pels afec-
tats i el territori. Tot plegat fa 

que, entre els afectats creixi la 
confiança de poder tirar enda-
vant. 

LES ORGANITZACIONS 
agràries representatives com 
la Unió de Pagesos de Cata-
lunya i Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya (JARC), 
les que no tenen representa-
tivitat com ASAJA i també les 
cooperatives ens vam posar 
a disposició per informar els 
afectats i els ajuntaments. 

LA UNIÓ de Pagesos primer 
va fer una ronda pels pobles 
afectats per informar de quins 

ajuts podia habilitar l’ad-
ministració i reclamant que 
calia tramitar un decret llei 
per tal que els pagesos afec-
tats poguessin començar les 
actuacions per recuperar-se 
dels danys i tinguessin la co-
bertura legal per poder-ho 
fer. Cal dir que aquest decret 
llei encara no s’ha publicat tot 
i que sabem per un comuni-
cat del Departament que s’ha 
aprovat un acord de govern 
amb un reguitzell de mesures 
aportant liquiditat a les explo-
tacions mitjançant crèdits bo-
nificats al 0% amb uns anys de 
carència, més puntuació per 
poder-se acollir als ajuts per 
inversions (plans de millora) i 
que es retirarà la fusta crema-
da sense cost per al propietari. 

DES DE la Unió de Pagesos ja 
vam dir que era insuficient i 
que calia donar suport a la 
renda malmesa dels pagesos 

professionals, ja que no tin-
dran ingressos. Ara que co-
mencem a tenir dades del nú-
mero d’afectats hem fet 
arribar els números al DAAM i 
buscarem els consensos polí-
tics per fer possible aquest su-
port a la renda per als pagesos 
professionals significativa-
ment afectats per l’incendi i 
que, gràcies al sumatori de to-
tes les mesures, puguin conti-
nuar. Això és possible i la con-
sellera ho sap, i li aclareixo 
que informar no és el mateix 
que consensuar. 

JOSEP CARLES VICENTE

RESPONSABLE D’ORGANITZACIÓ 

I COMUNICACIÓ 

DE LA UNIÓ DE PAGESOS
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6.300 ANYS de presó  és 
la suma de penes a les que 
s’enfronten els acusats de 
teixir una xarxa de porno-
grafia infantil que també 
actuava des de Tortosa. El 
cas Aschcom es va desta-
par al mes d’agost del 

2016, després de l’alerta 
d’un centre de tutela de 
menors, i la policia va 
aconseguir identificar 103 
víctimes dels abusos. La 
vista oral se celebrarà a 
Tarragona del 30 d’octu-
bre al 29 de novembre.  
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EDITORIAL

La resposta a la sentència i les eleccions
LA DIADA, però sobretot la sentència sobre el judici 
pels fets de l’1 d’Octubre, marcarà el nou cicle polític 
a Catalunya, amb la previsible convocatòria d’unes 
noves eleccions al Parlament. Més tard o més d’hora, 
el president de la Generalitat haurà de convocar nous 
comicis, per voluntat pròpia o bé perquè ERC, el soci 
de govern de Junts per Catalunya, el pressionarà per-
què ho faci. Des de la presó de Lledoners, el líder dels 
republicans, Oriol Junqueras, ja ha afirmat que con-
vocar unes noves eleccions és “una opció que no s’ha 
de descartar mai” com a possible resposta del poble 
de Catalunya a una sentència condemnatòria. A més, 
Junqueras s’allunyava de l’estratègia de confrontació 
amb l’Estat que, des de l’exili, havia defensat l’expresi-

dent Carles Puigdemont, i en canvi apostava pel diàleg 
i la democràcia per resoldre el conflicte amb l’Estat.

NO HO VEU IGUAL el president Quim Torra, que 
clarament aposta per reprendre la “confrontació amb 
l’Estat”, en considerar que la negociació està del tot 
descartada. De fet, l’actual cap de l’executiu s’estava 
alineant amb Puigdemont, apostava per “arriscar”, i 
demanava que els partits independentistes aturessin 
la batalla interna dels últims mesos. Un discurs del 
president Torra, a la cloenda de la commemoració dels 
50 anys de la Universitat Catalana d’Estiu, que va en-
grescar l’independentisme més partidari de tirar pel 
dret. Cal recordar que fa un any Torra encara demana-

va al govern de l’Estat un referèndum acordat, vincu-
lant i reconegut internacionalment, tot i que es resis-
tia a renunciar a la desobediència, com a hipotètica 
reacció a la sentència del Suprem. El canvi de discurs 
de Torra, però, posa ERC entre l’espesa i la paret: pri-
mer, de cara a la celebració de la Diada, però també de 
cara a una sentència negativa, que és la que sembla 
que s’espera tothom. Per començar, el mateix David 
Bonvehí, president del PDeCAT, acusa ERC d’haver 
aparcat l’independentisme i de defensar posicions 
“convergents”, és a dir, suposadament autonomistes. 
Bonvehí tampoc aposta per convocar eleccions; només 
si un dels grans partits independentistes digués que ja 
no ho és. Ha començat, doncs, la precampanya.  

Esgotar els recursos naturals
EN EL MEU LLIBRE “His-
tòria de Gandesa, cruïlla de 
camins”, ressenyo una notí-
cia històrica de la “Col·lecti-
vització” de l’any 1937 cedi-
da per un testimoni que ho 
viure en primera persona. 
Els membres de la CNT-FAI 
van emmagatzemar dins el 
temple parroquial tots els 
béns requisats als botiguers, 
pagesos, pastors i petits pro-
pietaris. Havien incautat els 
porcs i l’aviram que les famí-
lies tenien per les cases; als 
botiguers, els estocs d’ali-
ments, de roba, de sabates, de 
ferraments, el vi dels viticul-
tors i l’oli i la farina dels mo-
liners. Els pagesos d’aquell 
temps eren previsors i vivien 
del que produïen; havien de 
disposar d’estalvis per aten-
dre un imprevist familiar o, 
per manca de pluges o per 
alguna malvestat, la propera 
collita fos dolenta, criaven 
animals per alimentar-se de 
proteïna animal o reservar 
gra i oli per passar l’any. Els 
dirigents de la CNT-FAI, 
fent-ne un ús desproporcio-
nat i irresponsable del re-
quisat, en poques setmanes 
es quedaren sense abasta-
ments. Dic irresponsabilitat 

perquè el que es menjaren 
cinquanta persones amb 
setmanes estava previst que 
havia de durar tot l’any per 
centenars de famílies. És 
un exemple que ens dóna a 
conèixer la inconsciència de 
la humanitat davant del mal-
baratament. 

ALLÒ QUE succeí a casa 
nostra l’any 1937, avui, i de fa 
massa temps, succeeix a ni-
vell mundial quan els països 
desenvolupats destrueixen 
la Terra per un consum des-
bordat de matèries primes 
i per l’ús desproporcionat 
dels carburants que acce-
leren el canvi climàtic. La 
despesa de combustibles 
fòssils, d’aliments, d’aigua, 
sobrepassen els límits natu-
rals, mentre l’aire s’embruta 
amb matèries pernicioses. 
A les grans concentracions 
urbanes d’arreu del món es 
sobrecarreguen les emis-
sions de diòxid de carboni 

i s’incrementen les malal-
ties per la contaminació. Si 
no s’hi posa remei, dins de 
pocs anys, necessitarem el 
doble del que es genera el 
propi planeta per viure-hi. 
Ara ja consumim els recur-
sos que es reprodueixen per 
raó natural i ens abastem de 
la matèria prima necessària 
per regenerar-lo. En defi-
nitiva, estem destruint la 
Mare Naturalesa servint-nos 
d’allò que li cal per auto re-
produir-se. Com al 1937, els 
humans consumim les mares 
sense pensar en el futur. 

DAVANT d’aquest fenomen 
hem de prendre mesures. 
Aviat l’aire serà irrespira-
ble, els rius no disposaran 
de suficients cabals, la fus-
ta dels boscos que regenera 
l’ambient s’exhaurirà i els 
aliments escassejaran. I el 
contrasentit és que avui es-
tem esmerçant bona part del 
menjar que comprem, l’aigua 

la malbaratem a dojo i els 
boscos es cremen o s’aniqui-
len, a la vegada que es fonen 
els gels perpetus dels pols i 
cada cop tenim més malves-
tats territorials com a con-
seqüència dels grans aiguats 
i sequeres, i el canvi climàtic. 
Així es produeix la desertit-
zació de zones ja castigades 
i s’obliga els seus habitants a 
la forçosa emigració. 

I A LA VEGADA les des-
igualtats socials cada cop 
son més evidents. Els rics 
ho són més i la pobresa aug-
menta. Conseqüentment es 
produeixen els desnona-
ments d’habitatge a famí-
lies vulnerables per manca 
de treball que han d’acudir 
a Càritas per poder menjar 
i milers d’emigrants mo-
ren fugint de les privacions 
del lloc on han viscut tota 
la vida. Hi ha presidents de 
bancs que poden cobrar un 
milió d’euros mensuals quan 
milions de persones no arri-
ben a disposar dels mínims 
necessaris per sobreviure. 
L’egoisme dels que vivim so-
brats de tot, paradoxalment 
reclamem el tancament de 
fronteres i no acollim els ne-

cessitats. A la vegada s’incre-
menten les deportacions de 
gent que entren il·legalment 
als països rics. 

CAL CONSCIÈNCIA per 
entendre el problema i po-
posar-hi remeis immediats. 
Amb el que destruïm diària-
ment els habitants del pri-
mer món podrien viure sen-
se privacions els del món 
subdesenvolupat. Cal cercar 
solucions a tots nivells; a 
l’individual quan llencem 
aliments que no es poden 
vendre per sobreproducció 
agrícola o se’ns fan malbé a 
la nevera, a reduir els con-
sums d’aigua dins les nostres 
cases o als conreus, a no con-
taminar l’aire usant vehicles 
propis i no comunitaris, en-
tre moltes d’altres. I a nivell 
de mandataris, haurien de 
legislar per equilibrar la so-
cietat i possibilitar una for-
ma de vida sostenible ara i 
pel futur. Encara hi som a 
temps, si treballem tots a 
una, per no destruir el be-
nestar dels habitants del pla-
neta Terra. 

ANTON MONNER

HISTORIADOR 

I CRONISTA DE GANDESA

 OPINIÓ 
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La cultura fa gran el poble

Enfilem el camí cap 
a la Mancomunitat de l’Ebre

CAL SER CONSCIENTS que 
parlar de bous, a moltes po-
blacions de Terres de l’Ebre, 
és parlar d’alguna cosa més 
que d’una colla de jóvens i 
no tan jóvens corrent pels 
carrers del poble, amb un 
animal a darrere. És parlar 
d’una tradició històrica (hi 
ha documentades festes amb 
bous ja al segle XVI), que 
té un nivell d’importància 
emocional i identitària molt 
elevada.

ÉS PER AIXÒ que quan 
una persona de les Terres de 
l’Ebre es troba amb la típica 
situació d’intentar explicar 
aquesta tradició a algú de 
fora, sempre surt la idea que 
anar als bous és molt més 
que anar a veure un espec-
tacle. I és que realment és 
així: anar als bous és, prime-
rament, un espai socialitza-
dor de gran importància, ja 

que és “on va tothom”; és on 
les colletes d’adolescents i 
jóvens, després de mesos 
donant voltes a com serà 
l’exclusiva samarreta que es 
faran i que els representarà, 
van a lluir-la i comparar-la 
amb les altres colles; on ani-
ran per coincidir amb aque-
lla persona especial a veure 
què passa; on les famílies, 
amb els més petits, les iaies 
i iaios, i qui faci falta, es tro-
baran amb aquells familiars 
que fa tant que no veuen o 
amb aquella veïna amb qui 
l’estrès de tot l’any no els 
permet fer mai la xarradeta; 

on sonarà la xaranga mentre 
els més “valents” es posen a 
prova en tot un ritual d’en-
trada al món jove i adult, etc.

PERÒ ÉS TAMBÉ un espai 
de desconnexió, on s’allibe-
raran els nervis i les frustra-
cions acumulades durant tot 
l’any, i on pagesos, paletes, 
obrers, mestresses de casa 
i treballadors de tota mena, 
també mestres i advocats, 
oblidaran el seu treball per 
riure, gaudir de la compan-
yia, beure, menjar i cantar.

TENIR EN COMPTE això 

des d’un bon principi és im-
prescindible si es vol enten-
dre el fenomen dels bous. 

I ESTES REFLEXIONS por-
ten inevitablement a la base 
de la qüestió, al punt on s’en-
callen tots els debats: què ha 
de pesar més, la tradició o la 
crueltat?

HE DE DEIXAR clar que jo 
no sóc ni taurí ni antitaurí, 
però crec que la cosa més 
important que pot tenir una 
terra és la cultura, i els seus 
habitants l’han de defensar, 
perquè és part d’ells i de la 
seva història. Per una ban-
da, estic d’acord amb el que 
estan manifestant, perquè 
cadascú és lliure de pen-
sar com vulgui. I al Delta 
sempre hem tingut aquesta 
tradició. Jo m’he informat 
molt per escriure això, ara, 
i he trobat una notícia que 

data del 1911 i diu que a les 
Terres de l’Ebre, a les festes 
municipals del meu poble, ja 
se celebraven les festes amb 
bous (òbviament sense fer-
los cap mena de mal).

PERQUÈ, si els féssim mal, 
quin sentit tindria? Si us pa-
reu a pensar, qui són els que 
ens alegren les tardes? Qui 
són els que ens donen tantes 
emocions, aquelles emo-
cions tan inesperades? Qui 
són aquells animals capaços 
d’alegrar-nos, tinguem l’edat 
que tinguem? Us adoneu que 
a aquests animals els esti-
mem i els hem estimat sem-
pre? Com hem de matar-los? 
Conservem la cultura, llui-
tem per ella, i tractem-la tal 
i com es mereix, perquè és la 
cosa més bonica que tenim. 
La cultura fa gran a un po-
ble, no la perdem. 

XAVI LLAMBRICH

ESCRIPTOR

ELS QUATRE consells co-
marcals de les Terres de 
l’Ebre hem encetat una línia 
de treball conjunta: hem co-
mençat a enfilar el camí cap a 
la futura mancomunitat, una 
institució d’abast territorial 
que sumarà les competèn-
cies dels ens comarcals per 
tal de ser més eficients. Però 
no només busquem unes ad-
ministracions més eficients, 
sinó que el que pretenem 
els presidents i les presiden-
tes dels consells comarcals 
ebrencs és convertir-nos en 
l’altaveu reivindicatiu del te-
rritori davant el govern i les 
administracions que tenen 
les competències i els recur-
sos per millorar la qualitat 
de vida de la ciutadania.

COMENCEM així una nova 
etapa en la qual m’estreno 
com a president del Conse-
ll Comarcal del Baix Ebre 
i ho faig amb la il·lusió i el 
compromís de dedicar tots 
els meus esforços a treballar 
pels municipis de la comarca 
i la seua ciutadania, així com 
pel conjunt de les Terres de 
l’Ebre. Perquè encara que 
el Baix Ebre, el Montsià, la 

Terra Alta i la Ribera d’Ebre 
tinguen cadascuna la seua 
singularitat, formen part 
d’un mateix territori que 
comparteix nombroses pro-
blemàtiques i serà de forma 
conjunta la millor manera 
d’abordar-les.

FA UNES SETMANES els 
responsables dels quatre 
consells comarcals ebrencs 
vam dur a terme la primera 
jornada de treball a la Ribe-
ra d’Ebre, on vam constatar 
l’impacte de l’incendi i vam 
expressar el nostre suport 
als municipis afectats pel 
foc. Caldria impulsar un 
projecte de neteja de boscos 
i d’aprofitament dels residus 
per a la generació d’energia 
a través del tractament de 
la biomassa forestal, si no 
volem que situacions com 
la viscuda aquest estiu a la 

Ribera d’Ebre es repeteixen 
en el futur. Aquest és un dels 
projectes que intentarem 
impulsar des dels consells, 
així com d’altres per fer 
valdre la producció agroa-
limentària de les Terres de 
l’Ebre. Entre tots i totes hem 
d’impulsar i prestigiar la 
marca Ebre Biosfera, perquè 
a través d’aquest distintiu i 
amb una plataforma virtual 
els petits productors puguin 
vendre la seua producció di-
rectament  als consumidors, 
sense intermediaris, de tal 
manera que els pagesos po-
drien vendre la seua produc-
ció a un preu just i els con-
sumidors disposarien d’un 
gran aparador de productes 
de quilòmetre zero.

PER DUR a terme totes 
aquestes actuacions, ens cal 
millorar el finançament dels 

ens comarcals, uns recur-
sos que podem obtenir mit-
jançant la presentació dels 
pertinents projectes de com-
petitivitat territorial que re-
sultin del programa FEDER, 
i una major implicació de 
les diferents administra-
cions d’àmbit supralocal, i 
en aquest sentit, recentment 
ja hem començat a treballar 
amb la Diputació de Tarra-
gona.

DES DELS CONSELLS co-
marcals ebrencs treballarem 
per aturar el despoblament, 
procurarem retenir el talent 
i dinamitzar econòmicament 
aquest territori. També im-
pulsarem polítiques socials 
que contribueixen a l’equitat 
i la justícia social, treballa-
rem pel reequilibri territo-
rial i promourem polítiques 
que contribueixen a reduir 
l’impacte del canvi climàtic i 
fer de les Terres de l’Ebre un 
referent en termes de soste-
nibilitat i ecologia. 

I TOT AIXÒ ho volem pro-
moure des d’unes institu-
cions comarcals més pro-
peres a la ciutadania, més 

transparents i alineades amb 
els principis d’equitat i qua-
litat democràtica. El Consell 
Comarcal del Baix Ebre és 
obert a tota la ciutadania que 
treballa en benefici dels di-
ferents pobles de la comarca.
Des dels governs dels con-
sells comarcals ebrencs 
tenim molt clara la impor-
tància de treballar conjunta-
ment i d’arribar a consensos 
entre totes les parts, un con-
sens que també cercaré dins 
el Consell del Baix Ebre. Te-
nim un pacte de govern que 
ens garanteix l’estabilitat, 
però hi ha projectes que re-
quereixen majories àmplies 
per ser abordats amb èxit. 
Formem part d’un territori 
singular amb una gran ri-
quesa natural, paisatgística 
i monumental, una riquesa 
que hem de fer valdre davant 
la resta del país.

FINALMENT, des del Con-
sell del Baix Ebre estem per 
la defensa dels drets i les lli-
bertats dels líders polítics 
que són empresonats o a 
l’exili per organitzar el re-
ferèndum de l’1-O.  

XAVIER FAURA

PRESIDENT DEL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX EBRE
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Oposició contundent, sí; irresponsable, no
VOLDRIA iniciar el meu 
article del mes de setembre 
com vaig acabar el del passat 
mes de juliol: “En política, no 
tot si val”. I és que, com diu 
un apreciat militant d’ERC, 
“els municipis els hem de 
construir tots junts, arribant 
a acords i consensos sobre 
les prioritats locals, més en-
llà de sigles i ideologies”. És 
per això que el Grup Munici-
pal dels Socialistes, en aquest 
nou mandat 2019–2023, con-
tinuarem treballant des de 
l’oposició amb solvència, 
responsabilitat, força, hones-
tedat i diàleg per consensuar 
totes aquelles polítiques que 
siguin beneficioses per als 
ciutadans i ciutadanes de 
Tortosa, amb treball, treball i 
més treball.

AIXÒ ho vam deixar clar el 
passat 15 de juny: fer oposi-
ció no és només un títol, no 
és només criticar i crispar la 
vida municipal; és treballar, 
fiscalitzar i actuar en tot allò 
que sigui necessari per a que 
Tortosa avanci. Tortosa, els 
tortosins i tortosines, i les 
seues entitats i associacions, 
ens tindran sempre al seu 
costat per recolzar tot allò 
que porti a un veritable pro-
jecte de ciutat. I per aquest 
motiu, voldria fer una sèrie 
de consideracions respecte 
el ple extraordinari del pas-
sat divendres 26 de juliol a 
l’Ajuntament de Tortosa:

EN PRIMER LLOC, i amb 
relació a la representació 
dels grups municipals als 
òrgans col·legiats (empreses 
públiques, mancomunitat, 
etc), el nostre grup ha vist 
substancialment millorada 
la seua representació res-

pecte al mandat anterior; 
tenim més representants i la 
proporcionalitat de la nostra 
representació és més equi-
tativa i més representativa 
que al 2015, respecte als al-
tres grups municipals. Fet 
que també ha passat en les 
comissions informatives, el 
que suposa una millor repre-
sentació per al nostre grup 
municipal, tot i tenir el ma-
teix nombre de regidors. I 
per tant, el nostre vot va es-
tar favorable entenent que 
podrem així dur a terme una 
millor oposició, contundent 
i propositiva, i exercir el le-
gítim control a l’acció de go-
vern.

EN SEGON LLOC, pel que 
fa a la modificació pressupos-
tària presentada pel govern, 
vam votar a favor per respon-
sabilitat, davant dels Repu-
blicans de Tortosa que no van 
voler assumir la seua respon-
sabilitat i no van donar el seu 
suport a un tema que van ges-
tionar ells, com a socis de go-
vern en els passats mandats i 
que ara se’n desentenen. Cu-
riós és, que fins fa poques set-
manes els Republicans tenien 
la presidència de la comissió 
informativa que va donar el 
vist i plau a tots i cadascun 
dels actes i activitats, els cost 
dels quals puja 38.650 euros i 
que són l’objecte de la modi-
ficació, per tal de donar llum 
verda les factures correspo-
nents. Nosaltres, en el nostre 

paper d’oposició responsa-
ble, vam votar a favor, davant 
de la nova situació que hi ha 
a l’Ajuntament de Tortosa, 
amb un govern en minoria 
del PDeCAT, amb 7 de 21 re-
gidor@s i de contemplar amb 
estupefacció com els Repu-
blicans se’n renten les mans 
de la seua gestió passada. I 
és que entenem que aquesta 
modificació no comporta-
va res més que la validació 
d’unes despeses (factures) a 
les que cal donar sortida per-
què ja s’han realitzat, i ente-
nem que els proveïdors han 
de cobrar la feina feta.

DESPESES d’activitats ja 
realitzades i que afecten a 
bona part del teixit cultural 
de la nostra ciutat, com ara 
els geganters, els Gaiters de 
l’Aguilot, els Castellers, l’ade-
quació de l’Espai de la Jota al 
Museu de Tortosa, empreses 
de sonorització i il·lumina-
ció, edició de llibres de Ver-
gés, Mauri, Ollé... coproduc-
ció de l’exposició del pintor 
Carbó, etc... Així mateix, la 
modificació permetia donar 
continuïtat a la programació 
cultural del Teatre Audito-
ri Felip Pedrell d’aquí a final 
d’any, Projecte Eufònic, Jor-
nada Europea del Patrimo-
ni, Festival de Música Felip 
Pedrell, o les Jornades del 
Patrimoni Literari Ebrenc 
organitzades per la Bibliote-
ca Marcel·lí Domingo, entre 
d’altres...

FINALMENT, en resposta a 
les declaracions de Movem 
cap al PSC, dir-los als Co-
muns, IC-V, CSQEP, Pode-
mos, o on es vulguin situar, 
que ben poca alternativa és la 
que representen a la ciutat, si 
l’únic que els hi preocupa són 
“hipotètics” pactes de govern 
que ells no han estat capaços 
de liderar o de tirar enda-
vant. Vull deixar clar que el 
PSC no va donar el suport a la 
senyora Roigé per ser inves-
tida alcaldessa, i que des del 
seu partit (Junts, PDeCAT o 
com també es vulguin dir), 
en cap moment ens ha fet 
cap proposta al nostre grup 
municipal. Ans al contrari, 
l’alcaldessa ha manifestat, re-
centment, que la seua priori-
tat és formar govern una altra 
vegada amb els Republicans 
de Tortosa.

EN CANVI, Movem sí que 
ens va fer propostes al nostre 
grup municipal, però tal com 
he manifestat públicament 
en les darreres setmanes, en 
política no tot s’hi val. No 
es pot demanar pactar amb 
algú des del convenciment 
que tens la superioritat mo-
ral per fer-ho. No es pot de-
manar que renunciïs a les 
sigles del teu partit, als teus 
valors i principis, i passar al 
grup de no adscrits, per estar 
al “nou govern del canvi”. No 
es pot demanar que algú del 
nostre grup fes un vot dife-
renciat al Ple d’Investidura. 
No es pot demanar que jo, 
com a primer secretari, mal-
meti el meu partit acceptant 
la proposta d’integrar-nos en 
una altra formació política, 
garantint-nos uns llocs relle-
vants a les llistes del 2023. No 
es pot demanar comprensió i 

entesa amb una mà i amb el 
veto a l’altra, que és lo que 
han fet els Republicans. 

SI PER DONAR suport a 
una modificació pressupos-
tària com aquesta, Movem 
arremet d’aquestes maneres 
contra els seus socis naturals 
de govern municipal, quan 
ells mateixos ha votat, en el 
passat mandant 2015-2019, 
infinitat de vegades al costat 
de PDeCAT (que no ha fet el 
PSC), ens preguntem: aquest 
constant doble raser de me-
surar és l’alternativa?

DES DEL PSC reiterem el 
nostre compromís amb Tor-
tosa, i amb una oposició res-
ponsable, seriosa i solvent, 
fugint d’estratègies de reven-
ja política. Amb els nostres 
valors i conviccions, dona-
rem suport a les accions que 
prioritzen Tortosa en el seu 
caminar cap al futur. Els i les 
socialistes hem treballat i 
treballarem incansablement 
per l’entesa; perquè som el 
partit de la convivència, per-
què només des del respecte, 
des de la generositat i des del 
reconeixement mutu i iguali-
tari, podrem treballar per 
una societat més justa i més 
solidària. 

ENRIC ROIG

PORTAVEU DEL PSC 

DE TORTOSA

 OPINIÓ 
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EL PORTAVEU de Junts per Amposta, 
Manel Masià, ha tornat a mostrar el seu 
malestar pels canvis que el govern d’Es-
querra d’Amposta vol introduir al nou 
Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
Masià ha afirmat que es tracta d’un 
ROM “mordassa”, i ha demanat a l’al-
calde, Adam Tomàs, que acabi amb el 

“populisme” en què assegura que s’ha 
instal·lat. També el PSC d’Amposta ha re-
iterat que el nou ROM s’ha fet de mane-
ra autoritària. El socialista Francesc Miró 
ha dit que els canvis eren innecessaris, 
que presentaran un recurs, i que Tomàs 
ha provocat una imatge negativa de la 
ciutat i de l’oposició.  Cinta Bonet.

Crítiques de Junts i el PSC pel ROM

AMPOSTA

Nova etapa del servei de neteja
 Durant cinc anys, Urbaser i la Fundació Astres 

faran la neteja i la jardineria per 1,3 milions d’euros
 S’han incorporat 30 operaris i una vintena de 

vehicles nous, cinc dels quals són elèctrics

L’1 d’agost va entrar en fun-
cionament el nou contracte de 
neteja i jardineria d’Amposta, 
un servei que s’ha adjudicat 
a l’empresa Urbaser. Només 
set dies després es presen-
tava la nova maquinària i la 
campanya #CuidemAmposta 
al parc dels Xiribecs, un dels 
espais més emblemàtics de la 
població. L’alcalde d’Ampos-
ta, Adam Tomás, va explicar 
que el nou servei incorpora 
20 vehicles nous i uns 30 ope-
raris que s’encarregaran de la 
neteja i jardineria de la ciutat. 
Així, un dels aspectes que s’ha 
treballat amb aquest nou ser-
vei ha sigut la sostenibilitat 
i la conscienciació. “Des de 
l’Ajuntament procurem l’ex-
cel·lència en el servei i tant el 
personal com l’empresa ho en-
tenen. És per això que serem 
tan estrictes com ens permet 
el plec de condicions”, va as-
segurar l’alcalde.
La licitació del servei de nete-
ja i manteniment dels espais 
verds es va atorgar en concurs 
públic a l’empresa Urbaser 
i a la Fundació Astres per un 
període de cinc anys i un cost 
de prop d’1,3 milions d’euros 
anuals. “Volem que totes les 
persones se sentin incloses. 
Tenim un projecte en comú 
que es diu Amposta, i volem 
que estigui molt neta”, va dir.
Per la seua banda, Santi Durà, 
cap del servei de neteja de Ur-
baser, va explicar la dotació 
del nou servei. Un dels punts 
de la licitació comportava la 
compra de nova maquinària 
per part de l’empresa guan-
yadora, motiu pel qual s’han 
incorporat tres escombrado-

res de mitja capacitat, una es-
combradora d’alta capacitat, 
un camió baldejador, quatre 
bufadors elèctrics silenciosos, 
un aspirador elèctric de resi-
dus urbans, quatre vehicles 
lleugers elèctrics, una furgo-
neta elèctrica, dos carrets de 
neteja viària i una hidronete-
jadora d’alta pressió, a més de 
la maquinària i eines de jar-
dineria. Segons el consistori, 
aquestes màquines permetran 
l’escombrada manual, mecàni-
ca i mixta, a més d’aiguabatre 
i netejar amb aigua a pressió 
per la retirada de pintades o 
taques d’oli, entre d’altres. En-
tre les noves mesures hi cons-
ta també la definició exhausti-
va de les zones d’actuació, la 
introducció de mesures me-
diambientals i en matèria de 
sostenibilitat, i l’aplicació de 
mesures de control de qualitat 
i penalitzacions. 
Amb el nou servei, la neteja 
viària i jardineria de la ciutat 
es divideixen en dos lots: el 
primer, que inclou tota la zona 
urbana d’Amposta i el nucli 
del Poble Nou, a més dels polí-
gons, urbanitzacions, nuclis 
aïllats i espais verds perifèrics; 
mentre que el segon lot, que 
inclou el parc dels Xiribecs i el 
camí de Sirga, s’ha destinat a 
cinc membres del Centre de 
Treball Fundació Astres. La 
directora, Mirna Boix, va dir 
que “per primer cop una lici-
tació té en compte una empre-
sa del tercer sector en un con-
veni, el que és un gran pas per 
a la reinserció al món laboral 
d’aquestes persones”. 

Les noves màquines de neteja d’Amposta. //  CEDIDA.

Ajuts de 8.310 euros per a la rehabilitació

L’Ajuntament d’Amposta ha atorgat 8.310 
euros en subvencions per a sis projectes de 
rehabilitació i millora d’habitatges, cinc 
dels quals són per a l’eliminació de barre-
res arquitectòniques, mentre que l’altre 
ha esta per a l’arranjament de una coberta. 
Aquests sis projectes han generat una in-
versió total de prop de 36.000 euros. L’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, va posar 
en valor tant la inversió total que suposen 
les sis obres impulsades per particulars, 
com que el gran volum hagi estat destinat 
a la millora de l’accessibilitat i l’eliminació 
de barreres arquitectòniques.
Segons l’Ajuntament, el consistori va im-
pulsar aquestes bases l’any 2017 vincula-
des a la recuperació d’habitatge als barris 
més antics de la ciutat, però l’any 2018 les 
va ampliar a tota Amposta. Existeixen tres 

programes diferenciats. El primer progra-
ma afecta les actuacions de conservació i 
sostenibilitat de les cobertes, ja sigui per 
rehabilitació com per la millora de l’efi-
ciència tèrmica dels edificis, el segon trac-
ta sobre ajuts en la conservació i la soste-
nibilitat en façana i n’hi ha un especial per 
a aquells edificis que donin al canal de la 
dreta de l’Ebre. Per finalitzar, l’últim pro-
grama és per a tractar les millores en l’ac-
cessibilitat als habitatges i la supressió de 
barreres arquitectòniques.  Redacció.

G.M. / X.LL.
AMPOSTA

Mira el
vídeo
en este
enllaç

Mira el
vídeo
en este
enllaç
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‘Tenim molt clar el model de festes’
 Ramon Bel destaca l’aposta per la qualitat i la 

gran assistència de públic en la diversitat d’actes 
 La música en directe pren el protagonisme, amb 

les entrades exhaurides al concert de Melendi

La ciutat d’Amposta va viu-
re el 16 d’agost un dels actes 
més tradicionals i especta-
culars de la seua festa major. 
El Concurs Nacional de Ves-
tits de Paper va omplir amb 
unes 2.000 persones el pave-
lló 1 d’Octubre, en una de les 
seues edicions més lluïdes. 
El regidor de Festes, Ramon 
Bel, va fer una valoració molt 
positiva de l’acte, i va avançar 
que potser l’any que ve, amb 
motiu del 50è aniversari, el 
Concurs Nacinoal de Vestits 
de Paper podria ser un acte 
al marge de la festa major, 
que podria fer-se al parc de 
Xiribecs amb una passarel·la 
especial. Tot seguit, el regi-
dor també va fer una primera 

valoració molt positiva de les 
festes d’enguany. De fet, va 
voler destacar la gran assis-
tència en la diversitat d’actes 
de la festa major d’Amposta, 
tot remarcant l’aposta per 
la qualitat. Així, Bel també 
va recordar el gran èxit del 
concert de Melendi, amb les 
5.000 entrades exhaurides, i 
va assenyalar que el govern 
d’Amposta “té molt clar quin 
és el seu model de festes”.
Enguany, la música en directe 
s’ha consolidat com a un dels 
actes preferits de la ciutada-
nia d’Amposta. Una desena de 
grups i  cantautors han actuat 
a la ciutat durant la festa ma-
jor. Al concert de Melendi, el 
grup ampostí En&Ton va te-
nir l’oportunitat d’actuar com 
a teloners. A banda, les valen-
cianes Sis Veus van ser les en-
carregades de donar el tret de 

sortida amb l’actuació “Els 
dies i les dones” a la plaça de 
l’Ajuntament. A la Zona Jov 
va tenir lloc l’actuació del 
grup de versions dels 80 i 90 
La Central, però també van 
ser destacades les actuacions 
dels cambrilencs de La Clan-
destina” i del camarlenc Joan 
Rovira, qui es va posar el pú-
blic a la butxaca. La música 
en directe per als més menuts 
i menudes també va ser tot un 
èxit. L’espectacle Folkids va 
apropar la música folk als pe-
tits i petites de casa, mentre 
que l’actuació del conegut 
grup de música infantil El Pot 
Petit va reunir unes 3.000 
persones al parc dels Xiri-
becs. A més del tradicional 
concert de les bandes de la 
Filha i de la Lira, enguany cal 
destacar el concert de l’am-
postina Keila Garcia. 

G.M.
AMPOSTA

El públic assistent al concert de Melendi. // CEDIDA.

AMPOSTA

L’onada de participació en els 
actes solidaris de la festa ma-
jor d’Amposta ha recaptat un 
total de 5.470 euros. Aquest 
any s’ha destinat la major part 
dels fons recaptats a l’orga-
nització sense ànim de lucre 
Contad Conmigo, però també 
a APASA i a la campanya de 
polítiques d’igualtat “Amposta 
amb respecte”. En aquest cas, a 
través dels gots de plàstic reu-

tilitzables venuts al concert de 
Joan Rovira (per a la campanya 
d’igualtat), així com a la Gran 
Festa dels 80 (per a APASA). 
Segons el regidor de Festes, 
Ramon Bel, es vol aconseguir, 
de forma progressiva, que les 
festes d’Amposta no siguin 
només un espai d’entreteni-
ment, sinó que també siguin un 
espai solidari on implicar a tots 
els públics. 
En concret, els espectacles fa-
miliars “Antipasti”, “Folkids” i 
el concert del Pot Petit van 
comptar amb un espai solidari 

a benefici de Contad Conmigo, 
tot i que la major part de la re-
captació es van aconseguir 
amb l’entrada solidària de la 
Nit Electrònica amb Dj Wade-
Contad Conmigo és una ONG 
que treballa amb infants d’un 
orfenat a Kivu-norte, a la Re-
pública Democràtica del Con-
go. Des de l’ONG, que té la seu 
a la Ràpita, també es realitzen 
diferents accions de volunta-
riat sociosanitari i han posat en 
marxa una cooperativa de do-
nes per lluitar contra l’exclusió 
i la violència de gènere. 

Recapten més de 5.000 euros als actes solidaris
Redacció
AMPOSTA

Un dels actes solidaris de la festa major d’Amposta. // CEDIDA.
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Tomàs es defensa de les crítiques

El regidor de Festes de Torto-
sa, Domingo Tomàs, ha sortit 
al pas de les nombroses crí-
tiques que ha rebut enguany 
el programa de les festes de 
la Cinta, sobretot a través 
de les xarxes socials. Segons 
Tomàs, algunes crítiques han 
sigut “desproporcionades”. 
“Per la crítica fàcil, de tot ti-
rar-ho per terra, no passa res; 
només recomano que si els 

trobem pel ball o en un con-
cert, els fem una colzadeta de 
bon rotllo per pujar-los una 
miqueta l’alegria”, va afirmar 
el regidor: “Tenim una festa 
major participada, amb enti-
tats implicades, amb pubilles 
i moltes famílies que ho viuen 
molt”. Durant una entrevista 
a Canal 21 Ebre, Tomàs va dir 
que Tortosa té un model de 
festes que aposta per la gra-
tuïtat dels concerts, encara 
que no descarten que en pro-
peres edicions puguen venir 
artistes del panorama estatal. 

“Però la nostra festa major és 
això que fa la seua gent, no és 
allò que ve, li dones un xec i 
se’n va”, va matisar. 
D’altra banda, el regidor va 
reivindicar que el pregó i la 
proclamació de les pubilles 
és “l’acte dels actes”. “És un 
acte de moltíssima importàn-
cia i rellevància, que si en lloc 
de fer-se a Tortosa, una ciutat 
de prop de 40.000 habitants, 
es fes a Barcelona, a un parc 
com el la Ciutadella, segura-
ment seria notícia continua-
da al canal 3/24”, va dir. 

Tortosa va donar el tret de 
sortida el passat dissabte, 24 
d’agost, al programa d’actes 
de les Festes de la Cinta 2019, 
que se celebren del dijous 29 
d’agost al dilluns 2 de setem-
bre. Va ser amb el tradicional 
acte de proclamació de la 
reina i la reina infantil. Tot 
seguit, imposició de les ban-
des i les insígnies de l’orde de 
l’Atxa a totes les pubilles i les 
pubilletes. El pregó de la Cin-
ta 2019 va anar a càrrec del 
president de l’associació de 
veïns del barri de Santa Clara 
durant 30 anys, Manolo Car-
dona, qui va demanar conser-
var la memòria històrica i el 
patrimoni de la ciutat. “Dóna 
la impressió, moltes vegades, 
que tot el patrimoni que te-
nim aquí a Tortosa és molt i 
molt bonic, però començant 
per mi i acabant per tota la 

gent, penso que mai hem si-
gut conscients del que tenim, 
mai”, va assegurar Cardona. 
“Sempre ens agrada allò que 
veiem de fora, però el d’aquí 
em dóna la sensació, i sense 
ànim de crítica, que mai hem 
valorat en realitat el que te-
nim aquí”, va insistir el pre-
sident veïnal. 
Per la seua banda, l’alcaldes-
sa de Tortosa, Meritxell Roi-
gé, va convidar les pubilles a 
viure les festes amb intensi-
tat. També va fer un reco-
neixement a totes les entitats 
que estan representades i va 
destacar la vitalitat de la gent 
jove de la ciutat.  X.LL.

‘Sempre ens agrada 
allò que veiem de fora’

Manolo Cardona. // AJUNTAMENT DE TORTOSA.

Tomàs, el dia del pregó. // AJUNTAMENT DE TORTOSA.

G.M. / S.A.
TORTOSA

 MUNICIPIS

 El regidor de Festes rebutja alguns comentaris 
que l’organització de la Cinta ha rebut a les xarxes

 Reivindica el model que aposta per la gratuïtat, 
però no descarta grans concerts de pagament

Mira el
vídeo
en este
enllaç
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Es reactiva el front d’alcaldes
 Els ajuntaments contraris al dipòsit de 

Riba-roja volen una reunió urgent amb Calvet
 Estan ‘profundament molestos’ amb el govern 

català per la seua incapacitat d’aturar el projecte

El front d’alcaldes de la Ribera 
d’Ebre i del Segrià que s’opo-
sen al dipòsit de residus in-
dustrials de Riba-roja d’Ebre 
van emetre el 20 d’agost un 
comunicat conjunt per tornar 
a denunciar que les obres del 
macroabocador no estan aca-
bades, i que seguiran lluitant 
per intentar aturar el projec-
te. A la nota, els alcaldes re-
corden que van presentar un 
recurs contenciós adminis-
tratiu perquè consideren que 
una part del procediment està 
mal fet. Així, apunten que al-
tres abocadors propers van 
tenir sentències anul·latòries 
per causes semblants. 
Els electes també van afirmar 
que se senten “profundament 

molestos” per la incapacitat 
del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat d’aturar el 
projecte, que titllen de “bar-
baritat” perquè no respon a 
les necessitats d’abocament 
de residus industrials de la 
Ribera d’Ebre i el Segrià. De 
fet, van anunciar que ja ha-
vien demanat una reunió 
urgent amb el conseller de 
Territori, Damià Calvet, des-
prés que manifestés en una 
entrevista a l’Agència Cata-
lana de Notícies (ACN) que 
veu “molt complicat” aturar 
la posada en funcionament de 
l’abocador. “És un abocador 
que no respon al model terri-
torial que volen alguns alcal-
des i el Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre, però com a 
Govern no podem prevaricar 
ni fer actes arbitraris. Si hi 
ha adequacions i tot està ben 

resolt no puc decretar que no 
funcioni”, va defensar el con-
seller Calvet.
En este sentit, els alcaldes 
van lamentar haver sabut a 
través dels mitjans el resultat 
de la inspecció que va fer la 
Generalitat a les instal·la-
cions de l’empresa Lestaca. 
Els alcaldes, que no descarten 
cap tipus d’acció d’aquí en en-
davant per aturar el projecte, 
també van recordar que re-
presenten 13 dels 14 ajunta-
ments de la Ribera d’Ebre, a 
més d’Almatret, Maials i Llar-
decans. Per tant, van assen-
yalar que recullen un ampli 
consens del territori, i que les 
darreres manifestacions de 
l’alcalde de Riba-roja, a través 
d’un article d’opinió en un 
diari, “no aporten res a un de-
bat intel·ligent i sensat sobre 
el futur” del territori. 

Gustau Moreno
LA TORRE DE L’ESPANYOL

Alguns dels alcaldes contraris a l’abocador. // ACN.

DIPÒSIT DE RIBA-ROJA D’EBRE

 MUNICIPIS

La presidenta del Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre, 
Gemma Carim, va afirmar que 
no han rebut “bones notícies”, 
després de la inspecció que 
tècnics de la Generalitat van 
realitzar al juliol a l’abocador 
de Riba-roja d’Ebre. Carim va 
dir que, tot i que el 17 de ju-
liol acabava el termini de la 
llicència ambiental per fer les 
obres, l’informe assenyala que 

“sembla que l’abocador estarà 
enllestit en temps i forma”. En 
aquest sentit, Carim va lamen-
tar que el Govern no hagi atu-
rat l’abocador. Així, va afirmar 
que estan “decebuts i tristos”, i 
que confien en el jutjat per pa-
ralitzar el projecte. 
De fet, els alcaldes contraris a 
l’abocador de Riba-roja d’Ebre 
han rebut amb malestar les 
paraules del conseller Damià 
Calvet que, en una entrevista 
a l’ACN, descarta poder aturar 
la construcció del dipòsit. L’al-
calde de la Torre de l’Espanyol, 

Joan Juncà, va explicar també 
que se senten “decebuts i en-
ganyats”, i que consideren que 
tota la feina feta conjuntament 
amb el Departament ha estat 
una pèrdua de temps. 
En canvi, des de l’Ajuntament 
de Riba-roja d’Ebre, el regidor 
de Promoció Econòmica i 
Medi Ambient, Lluís Busom, 
va defensar que amb el dipòsit 
gairebé enllestit és el moment 
de “restituir” la imatge del po-
ble i la Ribera d’Ebre, que s’ha 
vist degradada per les campan-
yes en contra de l’abocador. 

Carim: ‘Estem decebuts amb la Generalitat’
Cinta Bonet
MÓRA D’EBRE

La presidenta de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim. // C21. 
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Comencen la primera variant 
 La Generalitat inicia les obres de la primera 

fase la circumval·lació de la C-43 a Gandesa
 El primer tram abasta menys d’un quilòmetre i 

suposa una inversió d’uns 2,8 milions d’euros

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha iniciat les 
obres de la primera fase de 
la variant de la C-43 a Gan-
desa. Es tracta d’una obra 
llargament reivindicada, que 
hauria de permetre descon-
gestionar la mobilitat al nu-
cli urbà de la Terra Alta, amb 
connexió amb la futura va-
riant de la carretera N-420, 
alhora que habilita l’accés al 
polígon industrial “La Pla-
na”, com va voler destacar 
l’alcalde de Gandesa, Car-
les Luz. Aquest primer tram 
de la variant abasta uns 900 
metres i la inversió prevista 
és d’uns 2,8 milions d’euros. 
La previsió és que les obres 
estiguin enllestides durant el 

primer trimestre del 2020. 
Pel que fa a la segona fase, Luz 
va admetre que dependrà del 
pressupost de la Generalitat. 
De fet, el mes d’abril passat, 
durant una visita a Gande-
sa, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvat, 
va confirmar que ja havien 
licitat les obres de la prime-
ra fase del projecte de la va-
riant de la C-43. La primera 
fase de les obres contempla 
la construcció d‘una roton-
da a l’entrada de la C-43, que 
permetrà un millor accés 
dels camions al polígon. En 
el cas de la segona fase, Cal-
vet va garantir que el govern 
estudiarà amb l’Ajuntament 
de Gandesa totes les opcions 
que millorin aquest traçat. 
A banda, Calvet també va 
aprofitar la seva visita a Gan-
desa per reclamar al govern 

de l’Estat una solució per la 
variant de l’N-420 al seu pas 
per la població, pendent des 
de fa més de 10 anys.
En aquest sentit, el senador 
d’ERC per Tarragona i exal-
calde de Gandesa, Miquel 
Aubà, va expicar al setembre 
del 2018 que el secretari 
d’Estat d’Infraestructures, 
Pedro Saura, s’havia com-
promès a adjudicar la redac-
ció d’un nou estudi d’impac-
te ambiental de la variant de 
l’N-420. Segons Aubà, el 
compromís de Foment era 
realitzar l’estudi per poder 
iniciar les expropiacions el 
més aviat possible.  

Cinta Bonet 
GANDESA

Mira el
vídeo
en este
enllaç

L’alcalde de Gandesa, Carles Luz. //  C21.

L’Ajuntament d’Ulldecona 
està a punt d’acabar les obres 
de millora de la urbanització 
del carrer Major, en l’accés 
des de Tortosa. El projecte 
global té un pressupost to-
tal de més de 91.700 euros, 
i preveu la millora del pavi-
ment i de l’enllumenat, així 
com la reparació de la xarxa 
de clavegueram dels carrers 
Amposta i Pare Palau. L’alcal-

dessa d’Ulldecona va desta-
car que l’actuació servirà per 
renovar i dignificar una de les 
entrades principals de la po-
blació. Núria Ventura també 
va detallar altres obres que 
s’estan fent a Ulldecona, com 
ara la millora del paviment 
del carrer Miquel Querol. Se-
gons l’alcaldessa, després de 
les Festes Quinquennals tam-
bé es farà l’arranjament del 
carrer Pare Palau, del carrer 
Amposta i d’altres vials. 
D’altra banda, Ventura es va 
referir a les obres de la sego-

na fase de la rehabilitació in-
tegral de l’edifici de l’antic 
molí com a oficina de turis-
me. L’actuació inclou l’adap-
tació del segon pis per fer-hi 
diverses activitats, així com 
la millora dels accessos amb 
la instal·lació d’un ascensor. 
El projecte té un pressupost 
de més de 410.500 euros.    

Operaris al carrer Major d’Ulldecona. // ARXIU C21.

Ulldecona enllesteix les obres de l’accés 
des de Tortosa i prepara altres carrers
G.M. 
ULLDECONA
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Quan les obres són un homenatge

Deltebre ha començat les 
obres de l’embarcador fluvial 
David Casanova Arques, que 
s’ubicarà als baixos del pont 
Lo Passador. El nom de l’em-
barcador homenatja el jove 
de 29 anys que va perdre la 
vida la nit del 20 d’agost del 
2017, quan intentava salvar 
un altre noi que s’estava ofe-
gant al riu, durant la festa 
major de Deltebre. L’Ajunta-

ment preveu acabar les obres 
durant el darrer trimestre 
d’enguany, amb un pressu-
post de poc més de 151.000 
euros, i tot comptant amb 
una subvenció de 126.000 eu-
ros del Grup d’Acció Local de 
Pesca (GALP) Mar de l’Ebre. 
Segons el tinent d’alcalde de 
Territori, Francisco Castro, 
l’embarcador és una de les fa-
ses de desenvolupament de 
l’eix central del Delta, amb el 
Centre Fluvial Delta i el pro-
per Parc Fluvial del Delta. 
L’embarcador, amb uns 60 

metres de llargada, permetrà 
donar cabuda a una quinzena 
d’embarcacions. L’alcalde, 
Lluís Soler, també ha desta-
cat que, a més de ser un punt 
de referència per a les em-
barcacions que naveguen per 
l’Ebre, també ha de ser un 
punt de dinamització de 
l’economia del municipi. 

El primer any de funciona-
ment de l’aparcament Lli-
bertat de l’Ametlla de Mar ha 
registrat més de 59.000 esta-
cionaments. Situat a l’antic 
solar de les Escoles Velles, 
l’aparcament permet apar-
car amb més facilitat al cen-
tre urbà del municipi. L’al-
calde de l’Ametlla de Mar, 
Jordi Gaseni, ha fet una va-
loració molt positiva. “Po-
dem veure que està ple, so-
bretot a l’estiu, que és quan 
més falta ens feia a l’Ametlla 
de Mar aquesta facilitat de 
poder venir al nucli urbà i 
poder estacionar”, ha ass-
senyalat l’alcalde, tot recor-
dant que es tracta d’un espai 

molt cèntric que fins ara 
sempre estava pendent d’al-
gun gran projecte. De fet, 
l’aparcament ja compta amb 
740 abonats. Per ser-ne 
usuari cal tenir una vincula-
ció amb el municipi, com ara 
estar empadronat, ser con-
tribuent o tenirhi- una acti-
vitat empresarial. Gaseni 
també ha explicat que aquest 
estiu també s’ha habilitat un 
altre aparcament a la zona 
de Roques Dorades.  C.B.

Més de 59.000 
estacionaments en 
un any al pàrquing 
Llibertat de la Cala

Jordi Gaseni, al pàrquing Llibertat. // CANAL 21 EBRE.

Una recreació virtual del nou embarcador. // CEDIDA.

G.M. / X.LL.
DELTEBRE

 MUNICIPIS

 Deltebre ha començat a construir l’embarcador 
fluvial David Casanova Arques, mort el 2017

 Les obres tenen un pressupost de poc més de 
151.000 euros, als baixos del pont Lo Passador
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SALUT

L’hospital de Tortosa ja pot fer 
vols nocturns amb helicòpter

 La nova helisuperfície del Verge de la Cinta permet 
utilitzar a les nits l’helicòpter medicalitzat del SEM

 Amb una inversió de 182.000 euros, Salut 
preveu un centenar d’usuaris potencials cada any

El Departament de Salut va 
presentar el 6 d’agost la nova 
helisuperfície de l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta 
(HTVC), que podrà utilitzar 
l’helicòpter medicalitzat el 
Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) en horari nocturn. 
Les obres han suposat una in-
versió de 182.000 euros. El 
nou heliport té una nova pista 
d’aterratge de formigó armat, 
amb una àrea d’aproximació 
final i d’enlairament de ma-
jors dimensions, de 20 per 20 
metres. A més, s’ha construït 
una xarxa d’enllumenat i aba-
lisament de la pista, que per-
metrà operar amb vols noctur-
ns. La directora de Salut a les 
Terres de l’Ebre, Mar Lleixà, 
va destacar la importància de 
les millores a l’heliport. “És 
un dia per celebrar, perquè el 
que fem és apropar l’expertesa 
al nostre territori; a més, amb 
els vols nocturns, el que fem 
és apropar tots aquests cen-
tres referents, així com tenir 
disponibles les nostres unitats 
terrestres mentre s’estan fent 
els vols”, va resumir.
Per la seua banda, el cap dels 
Serveis Especialitzats del 
SEM, Josep Maria Soto, va 
afirmar que la nova helisu-
perfície és una infraestructura 
“absolutament estratègica”. 
Segons Soto, la implantació 
dels vols nocturns permet una 
major equitat de l’accés al sis-
tema públic de salut, així com 
millorar el temps de resposta 
del servei d’emergències. De 

la mateixa manera, el respon-
sable del SEM també va con-
firmar que el Departament 
està treballant en l’ampliació 
de la xarxa d’heliports.
Segons Salut, durant el primer 
any d’implantació del vol noc-
turn, fins a 38 pacients greus 
i crítics de les regions sani-
tàries de Tarragona i Terres de 
l’Ebre han estat traslladats de 
nit amb l’helicòpter del SEM, 
amb patologies greus com l’ic-
tus o l’infart. Així, la previsió 
de Salut és que que cada any 
un centenar de persones po-
drien necessitar este servei a 
la regió sanitària de l’Ebre. 
D’altra banda, Lleixà va dir 
que encara s’estan estudiant 
les millores que es poden fer a 
l’heliport de Móra d’Ebre. De 
fet, va recordat que, en reali-
tat, el nou helicòpter per a fer 
vols nocturns des de l’hospital 
de Tortosa té la seua base ope-
rativa a Sabadell. 
Tant la directora de l’hospital, 
Maria José Rallo, com la regi-
dora de Salut de Tortosa, Mò-
nica Ripoll, van sumar-se a les 
felicitacions i als agraïments 
per la posada en funciona-
ment de la nova infraestructu-
ra. La renovada helisuperfície 
de l’HTVC és una de les onze 
helisuperfícies i heliports que 
actualment estan certificats 
pel vol nocturn H24 arreu del 
país. L’’altre heliport certificat 
de la demarcació és el de l’hos-
pital de Reus. 

Una imatge de la presentació dels nous vols nocturns a l’hospital de Tortosa. //  ACN.

Servei d’ambulàncies reforçat durant l‘estiu
El SEM ha reforçat durant l’estiu el seu 
desplegament al territori, concentrant-se 
sobretot a les zones turístiques. El nou 
coordinador del SEM al Camp de Tarrago-
na i les Terres de l‘Ebre, Joan Carles Gó-
mez, va explicar que només a l’Ebre hi ha 
pics de fins a 19 ambulàncies d’urgències 
que funcionen en xarxa i adaptant-se a les 
necessitats de cada moment. 
D’altra banda, quatre anys després de l’ad-
judicació del transport sanitari a l’empresa 
Egara-Lafuente, la directora de Salut a les 

Terres de l’Ebre va afirmar que encara hi 
ha marge de millora. Per això, Mar Lleixà 
va demanar la col·laboració dels usuaris a 
través de la unitat d’atenció al ciutadà. 
Segons Lleixà, hi ha una comissió de segui-
ment que cada dos mesos avalua el servei i 
atén les incidències més destacades. En 
este sentit, va remarcar que Salut vol es-
tar-hi molt damunt del tema. Així, va ani-
mar els usuaris a comunicar oficialment 
qualsevol incident, i no limitar-se a fer les 
queixes per les xarxes socials. 

Gustau Moreno
TORTOSA

S
SOCIETAT

EN UN 11% han xifrat des del grup 
de Treball en Defensa de la Sanitat 
Pública el tancament de llits este 
estiu del 2019 a les Terres de l’Ebre i 
el Camp de Tarragona, el que supo-
sa que més de 130 llits han estat 
fora de servei durant els mesos de 
juliol i agost a la demarcació. Un re-

gistre que reconeixen que és infe-
rior a la d’altres estius, i que coinci-
deix amb les dades facilitades pel 
Departament de Salut, que xifra en 
un 90% els llits oberts este 2019 al 
Camp. A banda, reclamen un reforç 
de l’atenció primària a zones turísti-
ques com la costa de l’Ebre.  A.P.

Més de 130 llits tancats a l’estiu
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El turisme fa reforçar la primària
 El Departament ha tornat a incrementar la 

plantilla del CAP de l’Ametlla durant l’estiu
 L’objectiu és poder atendre tant els veïns com 

els nombrosos turistes que arriben a la costa

El Departmaent de Salut ha 
tornat a reforçar la plantilla 
del CAP de l’Ametlla de Mar 
per aquesta temporada d’es-
tiu. La directora de la Unitat 
Funcional de Gestió Delta, 
Olivia Roig, va explicar que 
l’objectiu és poder atendre 
tant als veïns com els nom-
brosos turistes que arriben 
a la població durant aquests 
mesos. “L’objectiu és facili-
tar l’accés a la sanitat de la 
població turista, per atendre 
unes patologies que són agu-
des, normalment banals; i en 
certa manera el que estem és 
intentant que la població au-
tòctona i local no deixen de 
tenir l’assistència perquè es 
col·lapsa per l’arribada dels 

turistes”, va detallar Roig.
En concret, s’han incorporat 
dos equips de metge i infer-
mera en torn de matí i tarda, 
i també l’atenció al taulell. Un 
reforç que es ve realitzant des 
de fa uns tres anys. “L’Amet-
lla de Mar és una de les po-
blacions que últimament s’ha 
reforçat, perquè abans només 
hi havia un equip. Però des 
de fa uns anys van veure que 
quedava una mica curt per 
atendre tota la demanda, i es 
va ampliar amb dos equips, de 
matí i de tarda”, va relatar.
De la mateixa manera, Roig 
també va afegir-hi que, més 
enllà de l’Ametlla de Mar, 
també s’han reforçat, amb 
major o menor mesura, altres 
CAP dels municipis de la cos-
ta de les Terres de l’Ebre. “El 
reforç es realitza normalment 
a les poblacions de la costa, 

concretament a l’Ampolla, 
Deltebre, Sant Carles de la 
Ràpita, Deltebre i les Cases 
d’Alcanar”, va assenyalar. Se-
gons va dir, el servei s’incre-
menten en funció del nombre 
de turismes que es reben en 
cadascun dels municipis, amb 
un o dos equips. El SEM tam-
bé ha reforçat l’atenció 
d’emergències a l’Ametlla de 
Mar amb una ambulància els 
mesos d’estiu, operativa les 
24 hores del dia, que se suma 
al vehicle d’intervenció ràpi-
da amb base al carrer Goya. 
També cal afegir-hi l’am-
bulància del Servei d’Urgèn-
cies Municipal, que està ope-
rativa durant tot l’any. 

Cinta Bonet 
L’AMETLLA DE MAR

Olivia Roig, directora de la unitat de gestió Delta. //  C21.

SALUT

Salut ha creat a Tortosa una 
unitat funcional per optimit-
zar i millorar l’atenció als ado-
lescents amb problemes greus 
de consum de substàncies. La 
nova unitat del Centre de Sa-
lut Mental Infantil i Juvenil i el 
Centre d’Atenció i Seguiment 
a les Addiccions operen des 
del 3 de juny amb protocols 
de tractament compartit, con-
sultories i distribució de flux 

de pacients, i està formada per 
professionals de salut mental 
i d’addiccions. La directora 
de Salut a l’Ebre, Mar Lleixà, 
ha explicat que s’han coordi-
nat dos serveis que ja existien 
per separat. El centre atendrà 
patologies psiquiàtriques in-
fantils i juvenils, a menors de 
18 anys, i també trastorns cau-
sats per consum greu de subs-
tàncies. Segons Salut, la unitat 
funcional millorarà la detecció 
de conductes de risc i permetrà 
desenvolupar estratègies d’in-
tervenció precoç. 

També s’oferirà un programa 
de tractament especialitzat, in-
tensiu, immediat i eficaç per a 
adolescents amb problemes 
d’addicció o patologia dual: ad-
dicció i trastorn. L’any passat, 
el Centre d’Atenció i Segui-
ment a les Addicions va aten-
dre 28 adolescents amb proble-
mes de consum de tòxics com 
ara l’alcohol o el cànnabis. 

Atenció integrada a les addiccions i salut mental
Gustau Moreno
TORTOSA

La directora de Salut, Mar Lleixà. // CANAL 21 EBRE.
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Gemecs de plaer

Audiòfons amb connectivitat bluetooth
CADA DIA la tecnologia 
avança moltíssim i, com no, 
també en el món dels audiò-
fons,  tot millorant els pro-
ductes i buscant  la màxima 
comoditat de l’usuari. 

PERÒ, en què consisteixen 
els audiòfons amb bluetooth?

AQUESTS audiòfons incor-
poren connectivitat via blue-
tooth, de manera que es pot 
vincular els audiòfons amb 
el telèfon mòbil, gràcies a les 
aplicacions desenvolupades, 
amb l’objectiu de facilitar el 
dia a dia de les persones amb 
pèrdua auditiva. 

AQUESTA connectivitat 
proporciona solucions a si-
tuacions que fins ara eren un 
problema, com ara entendre 

una conversa a través del te-
lèfon, entendre la televisió...
tot i ser usuaris d’audiòfons. 
A través de la connectivitat 
bluetooth l’audiòfon es vin-
cula directament al mòbil, a la 
televisió o a qualsevol aparell 
o aplicació sonora de forma 
sense fils, de manera que fun-
ciona com un auricular. Però, 
a més a més, també compen-
sant la pèrdua auditiva amb 
una qualitat immillorable del 
so. Un exemple seria connec-
tar la televisió als audiòfons a 
través de bluetooth, cosa que 
evita haver de pujar el volum 

a nivells molestos per les per-
sones que ens acompanyen. 
Un altre gran avantatge és 
rebre les trucades: el teu au-
diòfon t’avisarà i la conversa 
arribarà a l’usuari a través de 
l’audiòfon, amb una gran mi-
llora de la intel·ligibilitat de la 
conversa.

TAMBÉ pots escoltar música 
o la ràdio a través dels audiò-
fons, sempre amb l’ajuda de 
l’aplicació del mòbil, és clar. 
Et podràs posar  música i  es-
tar còmodament per casa, ja 
que el bluetooth permet una 

distància d’abast de fins 15 ó 
20 metres.

EXISTEIXEN aplicacions 
específiques a cada audiò-
fon, per exemple l’app Easy-
control  per als audiòfons 
de Bernafon, que, a més de 
connectar-los a la televisió, 
et permet pujar o abaixar el 
volum dels audiòfons, canviar 
de programa, comprovar el 
nivell de bateria... La mateixa 
aplicació inclou  un micròfon 
com a ajuda addicional en 
situacions dificultoses d’es-
colta, com ara una reunió. I a 
més, inclou tecnologies que et 
permeten buscar i localitzar 
on has deixat els audiòfons en 
cas de pèrdua dels mateixos.   

SI DESITGEU més informa-
ció sobre els audiòfons amb 

connectivitat o teniu qualse-
vol dubte, no dubteu en con-
tactar amb nosaltres. Com 
sempre, estarem encantats de 
poder-vos atendre.   

ISA GIMENO ARASA

AUDIÒLOGA

LA COMUNICACIÓ és un 
pilar fonamental a tenir en 
compte perquè les relacions 
de parella funcionin i perdu-
rin. I passa el mateix amb la 
comunicació sexual. No és 
el mateix cridar, xiuxiuejar, 
que esbufegar o quedar-se 
en silenci! Cada persona es 
comunica d’una manera dife-
rent en el sexe, i la seva prò-
pia vocalització pot ser des 
de paraules i exclamacions 
de diferent intensitat, fins 
a sons realitzats amb la res-
piració, augmentant la fre-
qüència i/o esbufegant entre 
les dents. Missatges que ens 
aporten molta informació, 
si sabem interpretar-los co-
rrectament. En el sexe es-
coltar i expressar-se correc-
tament són claus perquè el 
plaer no trobi obstacles.

GEMEGAR és un primer 
pas per ser capaços d’expres-
sar-nos i dir a la nostra pa-
rella el que necessitem quan 
estem al llit. Un petit gemec 
de plaer explica que el «pro-
cés» va pel bon camí, sense 
necessitat de dir cap parau-
la. I un desacord li demos-
trarà que alguna cosa no està 
agradant. Els gemecs són una 
part més de la comunicació 
en les relacions sexuals. La 
vocalització, durant el sexe, 
és una forma de dir a la teva 

parella el que t’agrada i el 
que no; és a dir, es relacio-
na amb l’obtenció del plaer 
al llit. No sempre els gemecs 
es relacionen amb l’orgasme. 
En alguns casos anticipen 
un orgasme i altres vegades 
simplement es produeixen 
com una forma d’interacció 
amb la parella. Els esbufecs 
formen part de les relacions 
sexuals, com un element co-
municatiu més, indiquen la 
vivència del goig i el seu ni-
vell d’intensitat i de plaer.

ELS GEMECS es provoquen 
de manera natural per l’esti-
mulació, acceleració del pols 
i els canvis de respiració a 
causa de l’excitació. Els mo-
viments corporals amb una 
altra persona, també solen 
afectar la nostra respiració. 
Per tant, en un sexe més vi-
gorós i apassionat, és proba-
ble que els gemecs augmen-
tin en volum i en intensitat, 
per la fogositat i l’impacte 
entre els cossos. Els gemecs 
de plaer són senyals inequí-
vocs que alguna cosa ens 
agrada. Per tant, són eines de 

comunicació per a transme-
tre missatges com “no paris” 
o “segueix tocant-me aquí”, 
sense necessitat de dir-ho 
explícitament. Donar ànims 
també és una de les missions 
dels gemecs i és un magnífic 
reforç perquè l’altra part es 
creixi, i en sentir seguretat, 
ofereixi més plaer seguint 
pel mateix camí. Per tant, cal 
parlar, perquè un bon gemec 
transmet: “Ho estàs fent bé!”

ELS GEMECS són un com-
plement molt important de 
les relacions sexuals per la 
seva capacitat d’excitar al 
que els escolta. Que la nos-
tra parella gemegui és senyal 
que s’ho està passant bé, fet 
que augmenta la nostra exci-
tació i també és un indicador 
de la proximitat del clímax, 
ja que els gemecs varien en 
velocitat i sonoritat en fun-
ció del ritme de la còpula. De 
vegades, orienta a les pare-
lles per fer coincidir els seus 
orgasmes. Els gemecs poden 
aparèixer de manera incons-
cient quan estem assaborint 

el plaer, però sovint es poden 
fer servir de manera engan-
yosa, per fer creure a l’altre 
que estem arribant a l’orgas-
me, per així acabar com més 
aviat millor, quan la relació 
sexual és avorrida o no estem 
gaudint. 

jA CONEIXEM els efectes 
beneficiosos dels gemecs, 
però hi ha també altres punts 
de vista. Hi ha persones que 
cridar o gemegar durant l’ac-
te sexual els pot resultar ver-
gonyós i opten per reprimir 
aquest impuls. És evident 
que a la intimitat també hi 
ha diferències de persona-
litat i preferències. Ara bé, 
si una persona no emet cap 
so, no vol dir que no s’ho 
passi bé, però sí que és cert 
que la parella ho tindrà més 
difícil per saber si els seus 
moviments, carícies i besets 
estan donant bons resultats. 
L’efecte contrari també pot 
resultar contraproduent; és 
a dir, quan es crida en excés, 
ja que això pot fer perdre la 
concentració de l’amant. I un 
altre efecte col·lateral a l’es-
tiu, que amb la calor obrim 
portes i finestres de bat a bat, 
és que els nostres veïns po-
dran esbrinar quina és exac-
tament la nostra freqüència 
sexual. 

LA DECISIÓ la tens tu: pots 
reprimir la sensació de plaer 
serrant les dents per no 
deixar escapar cap soroll i 
ser discret, o pots deixar-te 
portar, perquè tu i la teva pa-
rella gaudiu d’un sexe plaent 
i una mica més sonor... geme-
gant! 

TONI PONS

FARMACÈUTIC 

I PROFESSOR
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Més de 94.000 euros de solidaritat
 La plataforma Rebrotem amplia la campanya 

solidària per als més afectats per l’incendi
 El repte és poder assolir 250.000 euros, i ja 

preparen actes i concerts durant la propera tardor

La plataforma solidària Re-
brotem ja porta recollits més 
de 94.000 euros per a les 
persones més afectades per 
l’incendi forestal de la Ribe-
ra d’Ebre, les Garrigues i el 
Segrià. Un foc que, després 
de cremar durant 11 dies, va 
acabar afectant més de 5.000 
hectàrees de boscos i de con-
reus. La campanya de Rebro-
tem preveu recaptar 250.000 
euros, i per això ha ampliat 
el termini previst al portal de 
micromecenatge Goteo. Fins 
ara, el projecte de Rebrotem 
compta amb més de 1.400 
cofinançadors, que poden 
fer aportacions d’entre 10 i 
5.000 euros, a canvi de di-
verses recompenses, com ara 

ampolles d’oli solidari, sama-
rretes, plaques metàl·liques 
o l’apadrinament d’hectàrees 
de territori afectat. A més, la 
plataforma ha programat la 
realització de diversos actes 
solidaris arreu del territori, i 
també concerts a la tardor. 
Rebrotem va iniciar el 12 
d’agost, a la Torre de l’Espan-
yol, una sèrie d’assemblees als 
pobles afectats, per explicar 
la seua iniciativa solidària, 
i detallar com es destinaran 
els diners, i quins són els 
projectes futurs. La Torre de 
l’Espanyol és, precisament, el 
poble on va començar l’incen-
di, la tarda del 26 de juny. Tot 
seguit, Rebotrem també havia 
previst fer assemblees a Vi-
nebre i la resta de poblacions 
afectades. La plataforma ha 
fet una crida per captar més 
voluntaris i aconseguir que 

l’incendi de la Ribera d’Ebre 
no caigui en l’oblit durant els 
propers mesos.
Per la seua banda, l’alcalde de 
la Torre de l’Espanyol, Joan 
Juncà, ha fet una valoració de-
finitiva de l’afectació de l’in-
cendi forestal al seu municipi. 
Juncà ha detallat que, més en-
llà de la granja amb 200 cor-
ders, el foc va acabar calcinant 
més de 200 hectàrees del ter-
me de la Torre. En concret, un 
centenar d’hectàrees de con-
reu, tot i que Juncà ha remar-
cat que el poble no té grans 
pagesos afectats com sí que 
tenen altres pobles de la zona.
A més, l’alcalde ha celebrat 
l’anunci de la Generalitat que 
s’ampliarà el regadiu en dues 
noves zones. Això permetrà 
reconvertir la zona cremada 
de la Torre de l’Espanyol, de 
secà a regadiu. 

Gustau Moreno
LA TORRE DE L’ESPANYOL

Un moment de l’assemblea a la Torre de l’Espanyol. // C21.

INCENDI DE LA RIBERA D’EBRE

L’alcalde de la Torre de l’Es-
panyol, Joan Juncà, ha remar-
cat que, tot i la “desgràcia” 
que suposa que l’incendi de la 
Ribera d’Ebre comencés a la 
Torre de l’Espanyol, han tingut 
la sort de rebre la solidaritat 
d’iniciatives com la de la pla-
taforma Rebrotem. Sobretot, 
tenint en compte la lentitud de 
les administracions a l’hora de 
donar respostes. De fet, Juncà 

ha tornat a demanar un canvi 
de xip a Catalunya, per atendre 
millor les necessitats del món 
rural. Així, l’alcalde ha recor-
dat que el Departament d’Agri-
cultura té poc més d’un 1% del 
pressupost de la Generalitat.
Precisament, el sindicat Unió 
de Pagesos (UP) ha valorat 
com a insuficient la proposta 
de mesures urgents per als pa-
gesos afectats per l’incendi que 
va fer la conselleria d’Agricul-
tura a finals de mes de juliol. 
Les mesures inclouen la neteja 
de la fusta cremada i una línia 

de crèdits de 5 milions d’euros, 
els interessos dels quals aniran 
a càrrec del Departament. 
Però el sindicat ha mostrat el 
seu descontent amb la propos-
ta, ja que no contempla els ajuts 
per compensar les pèrdues de 
renda de la pagesia professio-
nal que tenen danys significa-
tius en la producció d’enguany 
o en els propers anys. En este 
sentit, reclamen a la Genera-
litat un decret llei de mesures 
que assegurin la continuïtat de 
les explotacions agràries. En-
tre les primeres mesures anun-

ciades per Agricultura, també 
es contempla una inversió de 
3,5 milions d’euros per esten-
dre el reg de suport a tota la 
xarxa afectada per l’incendi.
Més contudents són des del 
sindicat ASAJA Lleida, que li-
dera els pagesos que cada diu-
menge han tallat la carretera 
C-12 al seu pas per Flix. El 18 
d’agost, uns 200 pagesos van 
participar en el tall i alguns van 
mostrar pancartes demanant la 
dimissió de la consellera Jordà. 
Denunciaven així que ningú 
del Departament els rebés amb 

motiu de la marxa lenta que 
van fer fins de Lleida a Barce-
lona el  dimecres 14 d’agost.
Finalment, la consellera Jordà 
va visitar Flix el 30 d’agost i va 
anunciar que durant la primera 
setmana de setembre han de 
començar els treballs de res-
tauració dels terrenys forestals 
afecatts per l’incendi, amb una 
inversió directa de 2,2 milions 
d’euros. A més, va dir que els 
titulars d’explotacions afecta-
des tindran prioritat si volen 
sol·licitar ajuts a la competiti-
vitat el 2010.  

Malestar per la lentitud d’Agricultura
G.M. / S.A. / ACN
LA TORRE DE L’ESPANYOL / FLIX
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Avís per la ‘massificació eòlica’
 La plataforma i l’Ateneu Popular la Pastora 

denuncien la passivitat del Consell Comarcal
 Afirmen que alcaldes, consellers i Generalitat 

seran responsables de les noves implantacions

La Plataforma en Defensa de 
la Terra Alta i l’Ateneu Po-
pular la Pastora han emès un 
comunicat conjunt, després 
de la reunió que van mantenir 
el 13 d’agost passat amb la DO 
Terra Alta i el nou govern del 
Consell Comarcal. La troba-
da havia de servir per valorar 
com encarar la problemàti-
ca de la massificació eòlica, i 
per això demanen que el nou 
govern de la Terra Alta es 
comprometi a defensar la mo-
ció que es va aprovar durant 
l’anterior mandat. Així, de-
manen que el govern de Neus 
Sanromà faci passes clares en 
este sentit, des de reunir-se 
amb les empreses promotores 
i també exigir responsabili-

tats als càrrecs de la Generali-
tat amb competències en este 
àmbit, fins iniciar els proce-
diments legals per aturar els 
nous projectes. 
De fet, els dos col·lectius exi-
geixen tenir a l’abast la infor-
mació i saber l’estat de tra-
mitació de tots els projectes 
de noves centrals eòliques, ja 
que durant els darrers mesos 
s’han conegut noves trami-
tacions que afectarien gaire-
bé tots els pobles de la Terra 
Alta. Així, denuncien la “pas-
sivitat” del Consell Comarcal 
a l’hora de posar-se a treba-
llar per aturar la construcció 
de nous parcs eòlics, i també 
recorden que la consellera 
d’Empresa i Coneixement es 
va comprometre a reubicar 
els projectes aprovats a la 
ZDP de la Terra Alta, amb la 
redacció d’una nova llei. 

Però la plataforma i l’Ateneu 
Popular la Pastora denuncien 
que les promotores continuen 
la mateixa estratègia que ja va 
provocar una primera massi-
ficació eòlica, tot demanant 
els permisos de les obres a di-
ferents ajuntaments i també 
recuperant uns projectes que 
poden arribar a multiplicar el 
nombre de centrals eòlics de 
la comarca. Els dos col·lectius 
rebutgen el joc partidista i ad-
verteixen que els càrrecs 
electes dels ajuntaments, del 
Consell Comarcal i del go-
vern català seran responsa-
bles de la implantació de més 
aerogeneradors. També ape-
l·len a la mobilització de la 
comarca per avançar, debatre 
i construir polítiques i un mo-
del allunyat dels interessos de 
les grans empreses, sinó enfo-
cat en la gent i pel territori. 

G.M.
GANDESA

Una imatge d’arxiu d’un parc eòlic de la Terra Alta. // ACN.

PARCS EÒLICS
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El matí del 22 d’agost va ser 
caòtic a les línies R15 i R16, que 
uneixen les Terres de l’Ebre 
amb Barcelona. Des de les 8.30 
i durant tot el matí, la circula-
ció de trens es va veure inte-
rrompuda des de les entre 
l’Hospitalet de l’Infant i Mont-
roig del Camp, per una avaria 
que va provocar falta de sub-
ministrament elèctric en este 
tram. Segons va informar Ren-

fe, hi havia dos trens aturats a 
l’Hospitalet de l’Infant, una in-
cidència que va afectar els 
trens de la línia R16 i també de 
Llarga Distància del Corredor 
Mediterrani. Renfe va gestio-
nar un servei alternatiu per ca-
rretera entre Cambrils i Van-
dellòs, mentre que Protecció 
Civil va activar en fase d’alerta 
el pla Ferrocat. Tot seguit, tam-
bé es va anunciar un servei al-
ternatiu per carretera entre 
l’Hospitalet de l’Infant i 
l’Ametlla de Mar. Alguns viat-
gers no van amagar la seua in-

dignació. A més, a esta situació 
calia afegir-hi les afectacions 
superiors a 60 minuts per una 
incidència a les instal·lacions 
de l’estació de Barcelona Sants. 
Cap a les onze del matí, Roda-
lies ja apuntava que les afecta-
cions ja eren superiors a 90 mi-
nuts per la incidència a les 
instal·lacions a l’estació de Bar-
celona Sants. 

Un altre caos ferroviari per avaries a l’R16
G.M.
TORTOSA

Alguns dels usuaris afectats, a l’Hospitalet de l’Infant. // ACN.

Mira el
vídeo
en este
enllaç



Setembre 2019 // 25cop d’ull

El costat fosc de depurar els rius

La millora de la qualitat de 
l’aigua dels rius, gràcies a l’ex-
pansió de les depuradores ur-
banes, ha tingut també efectes 
no desitjats en els ecosistemes 
fluvials. Així ho certifica un 
estudi dels investigadors de 
l’IRTA, el biòleg Carles Ibàñez, 
i del CSIC-CREAF, l’ecòleg Jo-
sep Peñuelas, publicat aquest 
mes d’agost a la revista ‘Scien-
ce’. Argumenten que la major 
transparència de les aigües flu-
vials no sempre significa un re-
torn a unes condicions ambien-
tals idònies del riu. Això passa, 
precisament, al tram final de 
l’Ebre, on a principis del 2000 
es va detectar un canvi sobtat 
de la transparència de l’aigua 
per la disminució del fòsfor: un 

escenari que ha provocat l’ex-
pansió extraordinària de ma-
cròfits i l’aparició de la plaga de 
la mosca negra, que prolifera en 
aquestes plantes aquàtiques.
A finals del anys 80, l’aigua de 
l’Ebre es veia perfectament 
com una “una sopa verda”, 
segons recorda Ibàñez. La 
gestió del riu, que havia expe-
rimentat ja un primer canvi a 
partir de la construcció dels 
embassaments al tram final 
dels anys 60 –que va suprimir 
crescudes i va limitar l’arriba-
da de sediments-, es veuria 
modificada, novament, amb la 
millora en la gestió de les ai-
gües residuals urbanes dèca-
des després. La posada en 
servei de depuradores per a 
les gran ciutats riberenques 
de l’Ebre, arran l’aprovació de 
la directiva europea d’aigües 
residuals als anys 90, així com 

un major control de l’ús de 
fertilitzants en l’agricultura, 
també va permetre posar fre a 
aquests elevats nivells de 
contaminació orgànica. Les 
depuradores, segons l’investi-
gador del centre de l’IRTA de 
Sant Carles de la Ràpita, són 
altament eficients a l’hora de 
reduir el fòsfor, i no tant el ni-
trogen. Això ha contribuït, de 
forma decisiva, a donar un as-
pecte molt més transparent a 
l’aigual del riu. Precisament, 
el tram final de l’Ebre és un 
clar exemple en aquest sentit, 
segons apunten els mateixos 
investigadors. Així, des de 
principis de segle la trans-
parència de l’aigua ha aug-
mentat en paral·lel amb la re-
ducció del fòsfor. L’estudi ha 
comparat dades de rius i es-
tuaris principalment euro-
peus i dels Estats Units.  

 Una vista de l’Ebre al seu pas per Tortosa. // G.M.

ACN
TORTOSA

 Un estudi constata que rius com l’Ebre pateixen 
efectes indesitjats per la depuració de les aigües

 L’explosió de macròfits i la plaga de la mosca 
negra té a veure amb la disminució del fòsfor

 SOCIETAT 
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Allau de mascotes abandonades
 Progat denuncia l’abandonament de més d’un 

centenar de gats a Tortosa des del gener
 Arca també ha recollit, des de principi d’any, uns 

165 gossos, amb una mitjana de dos gossos a l’estiu

L’associació Progat ha denun-
ciat que des del mes de gener 
s’han abandonat més 110 gats 
a Tortosa. La seva portaveu, 
Dora Casadó, ha explicat que 
la falta de conscienciació fa 
que molta gent deixi els gats a 
les colònies habilitades en di-
ferents punt de la ciutat. Ca-
sadó ha remarcat que aquests 
no són punt de recollida, sinó 
punts d’alimentació per als 
gats del carrer. 
Casadó ha volgut deixar clar 
que Progat no rep cap tipus 
d’ajuda per part de l’Ajunta-
ment de Tortosa, i que tant 
des de l’associació com des 
de protectores com Arca s’es-
tan ocupant de molts animals 
perquè la ciutadania no con-

fia amb El Corralet, l’empresa 
que s’encarrega de la gestió 
de la gossera municipal. 
De fet, Casadó ha explicat 
que El Corralet tampoc com-
pleix amb el servei contractat 
i deixa animals desemparats. 
Així, des de Progat conside-
ren que l’Ajuntament de Tor-
tosa es va equivocar adjudi-
cant el servei a El Corralet. 
Casadó també denuncia que 
el consistori no està complint 
amb la normativa d’abando-
nament d’animals.
La realitat és que el nombre 
de gossos i gats que són aban-
donats durant l’any, i en espe-
cial en època de vacances, no 
disminueix. Arca Protectora 
Internacional, ara ubicada a 
Aldover, ha recollit durant els 
mesos d’estiu una mitjana de 
dos gossos diaris. A aquesta 
elevada xifra se sumen les en-

trades de gossos i gats provi-
nents d’altres poblacions que 
són portats a l’associació, se-
gons diuen, perquè els ani-
mals pertanyen a les localitats 
on l’empresa responsable de 
la recollida dels animals és El 
Corralet. Aquesta entitat, si-
tuada a Vinaròs i Tortosa, ha 
rebut diverses denúncies per 
presumpte maltractament 
animal i mala gestió, un fet 
que ha generat desconfiança a 
molts ebrencs. Des de princi-
pi d’any, Arca ha recollit 165 
gossos i més d’un centenar de 
gats. Com la majoria d’asso-
ciacions, depenen per sobre-
viure dels seus socis i de mol-
tes de les activitats que fan 
durant l’any per poder cobrir 
les despeses veterinàries, 
mantenir en condicions el re-
fugi, o comprar aliment i me-
dicació, entre d’altres. 

Cinta Bonet / Natàlia Barraguer
TORTOSA / ALDOVER

Uns gats en una colònia de Tortosa. // ACN.

ANIMALS

 SOCIETAT

La plaça de l’Ajuntament d’Am-
posta va ser l’escenari, el 19 
d’agost al vespre, de la lectura 
del manifest fundacional de 
Tots Som Poble, una entitat 
contrària a la celebració de fes-
tes amb bous. El col·lectiu s’ha 
constituït legalment com asso-
ciació, perquè la gent d’Ampos-
ta prengui consciència que els 
actes taurins són un maltracta-
ment animal, i que sobretot el 

bou embolat o el bou capllaçat 
impliquen crueltat. Un dels so-
cis fundadors, Ximo Alemany, 
va explicar que centraran la 
seua activitat en aconseguir 
que l’Ajuntament deixe de fi-
nançar actes taurins amb mo-
tiu de la festa major.
Amposta es considera la ca-
pital dels bous a les Terres de 
l’Ebre. Però, segons Tots Som 
Poble, la diversió no hauria de 
ser a costa del patiment dels 
animals. La presidenta de l’en-
titat, Neus Mangrané, va afir-
mar que parlar de deixar de 

fer bous a Amposta ha sigut un 
tema tabú durant molts anys. 
Mangrané va assenyalar que 
Tots Som Poble aplega gent 
anònima que des de fa temps 
pensava que cal acabar amb els 
actes taurines a les festes d’Am-
posta. Amb tot, ha advertit que 
les administracions són les que 
tindran l’última paraula.  

Tots Som Poble: prou a les festes amb bous
Gustau Moreno
AMPOSTA

La lectura del manifest de Tots Som Poble. // J.DOMINGO.
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Ajudar els infants de Txernòbil
 L’entitat ‘És per tu’ busca famílies d’acollides per 

acollir xiquets i xiquetes de la zona contaminada
 Segons l’OMS, per cada mes aquí, la seua 

esperança de vida augmenta de 12 a 16 mesos

Millorar la salut dels xiquets 
i xiquetes. Aquest és el prin-
cipal objectiu de l’associació 
‘És per tu’, una ONG amb seu 
a Barcelona que organitza des 
de fa més de 20 anys viatges 
i estades a Catalunya perquè 
els nens i nenes ucraïnesos 
afectats per les radiacions de-
rivades per l’explosió nuclear 
de Txernòbil puguin recupe-
rar les seves defenses i evitar 
així possibles malalties futu-
res originades per la radioac-
tivitat. La coordinadora de 
l’entitat a les Terres de l’Ebre, 
Elisa Nofre, ha explicat que 
la finalitat principal de l’as-
sociació és buscar famílies 
d’acollida. “Volem acollir el 
màxim de xiquets i xiquetes 

de la zona contaminada de 
Txernòbil”, ha remarcat. “Fa 
30 anys va haver-hi l’explo-
sió i estem parlant d’una zona 
molt rural que hauria d’es-
tar abandonada, però la gent 
no va fer-ho perquè hi havia 
molta pobresa”, ha recor-
dat Nofre, que assenyala una 
dada de l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS): per 
cada mes que passen fora de 
la zona contaminada, la seua 
esperança de vida augmenta 
de 12 a 16 mesos. “En realitat, 
busquem famílies per allar-
gar-los la vida”, ha conclòs.
Aquestes estades es realitzen 
durant les festes de Nadal, 
quan estan aproximadament 
un mes, i a l’estiu, quan vénen 
principalment els mesos de 
juliol i agost. Les famílies vo-
luntàries han de fer-se càrrec 
de les despeses del vol i de la 

manutenció dels infants du-
rant aquest període de temps. 
Maijo Vila és una de les famí-
lies d’acollida de les Terres de 
l’Ebre que ha col·laborat per-
què enguany 62 xiquets i xi-
quetes puguin sortir d’Ivan-
kiv i de les aldees situades a 
pocs quilòmetres de la cen-
tral nuclear. Segons ha expli-
cat, aquest és el cinquè any 
que acull a Tetiana i assegura 
que és una experiència que et 
canvia la vida. Segons la coor-
dinadora de l’associació ‘És 
per tu’ a les Terres de l’Ebre, 
actualment el principal ob-
jectiu és aconseguir més ca-
ses d’acollida i que aquestes 
tinguin continuïtat. 

Natàlia Barraguer
LA SÉNIA

Tres xiquetes que passen l’estiu a la Sénia. // C21.

ONG

El Departament d’Agricultu-
ra ha multat tres pagesos de 
l’hemidelta dret de l’Ebre per 
no comunicar a les adminis-
tracions que havien trobat ca-
ragols maçana als seus cultius, 
i que van optar per combatre’l 
amb mitjans propis. Les san-
cions són de 3.000 euros cadas-
cuna, ja que advertir de l’exis-
tència d’exemplars d’aquesta 
plaga als arrossars és “obligato-

ri” i es considera una falta molt 
greu no fer-ho, ja que posa en 
risc les tasques de confinament 
i eradicació que s’estan fent. 
L’amenaça més gran ara, jus-
tament a l’hemidelta dret on 
la plaga està confinada, és que 
s’infectin desguassos que es 
consideren néts, i arribin pos-
tes a nous camps. 
Agricultura recorda als page-
sos que quan es comunica la 
presència de caragol maçana 
als arrossars, s’actua ràpida-
ment i “sempre garantint el 
conreu normal de la collita de 

l’arròs”. El protocol d’actuació 
és posar malles a l’entrada i la 
sortida de canals i desguassos 
per evitar-ne la propagació a 
l’exterior, i es “monitoritza” 
mentre es fan tractaments amb 
saponina, de vegades fins a tres 
cops en una mateixa campan-
ya, tot a càrrec del pressupost 
destinat pel mateix Departa-
ment a lluitar contra la plaga. A 
l’hemidelta dret, la presència 
de cargol poma l’any passat va 
disminuir lleugerament amb 
relació a l’anterior, per sota de 
les 90 hectàrees afectades. 

Multats per no avisar del caragol maçana
Redacció / ACN
AMPOSTA

Imatge d’arxiu d’una posta d’ous de caragal poma. // ACN.
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EL CELLER La Botera de Batea ha 
estat escollit per a dur un projecte 
experimental d’embotellament de 
vi. Es tracta d’una criança del vi en 
una àmfora petita dins del mar, du-
rant sis mesos. Aquest procés d’ela-
boració parteix de les inquietuds de 
diverses persones amb perfils dife-

renciats. Implica innovació i oferir 
el producte en un format diferent, 
i amb una qualitat ideal per als pa-
ladars del consumidor. El projecte 
experimental parteix d’embotellar 
el vi en àmfores petites a Batea, i 
posteriorment es deixaran reposar 
sota el mar al Delta.  J.DOMINGO.

Criança en àmfora, sota el mar

PAGESIA

La meitat d’olives i un 10% menys de 
raïm per la sequera i l’onada de calor

La producció d’oli a les Terres de 
l’Ebre pot caure més de la mei-
tat aquesta campanya, segons el 
sindicat agrari Unió de Pagesos 
(UP). El sindicat estima que la 
manca de pluges a la primavera 
i a l’estiu comportarà pèrdues 
significatives, sent el Baix Ebre 
i el Montsià les comarques més 
castigades. El responsable de 
sectors agraris d’Unió de Page-
sos, Rafel Verdiell, ha lamentat 
que aquesta pèrdua de pro-
ducció en el sector de l’olivera 
s’arrossega des de fa cinc anys. 
Davant d’aquesta situació, UP ha 
reclamant mesures per pal·liar-
ne els efectes. En aquest sentit, 
el sindicat demana per a les ex-
plotacions del Baix Ebre i del 
Montsià ajuts directes basats en 
les pèrdues, préstecs bonificats 
en els interessos i amb amortit-
zacions de capital a càrrec de 
l’administració, a més d’exemp-
cions fiscals com en l’IBI de 
rústica (amb compensació del 
Ministeri d’Hisenda als ajunta-
ments), reduccions en les cotit-
zacions de la Seguretat Social, i 
una adequació de la fiscalitat la 
pèrdua d’ingressos patida per la 

pagesia que tributa sota el siste-
ma d’estimació directa del IRPF. 
A més, Unió de Pagesos també 
demana que l’administració fa-
ciliti l’accés al reg per garantir la 
viabilitat de les explotacions.
A banda, els pagesos també han 
demanat un “consum respon-
sable” perquè es consumeixin 
olis d’oliva verges i extra verges 
catalans. Els verges i extraver-
ges són els únics amb propietats 
beneficioses per la salut, segons 
diversos estudis. Cal tenir en 
compte que la reducció de la 
producció, sumada a la caiguda 

del preu en origen que pateix el 
sector, pot portar a l’abandona-
ment dels oliverars menys ren-
dibles, però que tenen un gran 
impacte ambiental, paisatgístic 
i, alhora, fan de tallafocs en cas 
d’incendis forestals, com s’ha 
demostrat enguany en l’incendi 
de la Ribera d’Ebre. 

Menys raïm a la Terra Alta 
D’altra banda, La producció de 
raïm a la Terra Alta caurà en-
tre un 10 i un 15% respecte a la 
campanya anterior. L’onada de 
calor d’aquest estiu és un dels 

principals motius d’aquesta da-
vallada. Una de les varietats que 
perdran més producció és pre-
cisament la carinyena, afectada 
per la calor. Al Pinell de Brai ja 
han començat a tallar una de les 
varietats més primerenques, el 
chadonnay, però la verema ha 
començat amb força els últims 
dies d’agost. Això representa 
que la campanya comença deu 
dies més tard que al 2018, quan 
es va avançar per condicions cli-
matològiques. Amb tot, la vere-
ma s’allargarà un mes i mig, un 
període en què la comarca tre-

ballarà intensament per recollir 
els fruits de tot un any.  Enguany 
es preveu recollir uns 34 milions 
de quilos, d’una qualitat òptima.

Preus més baixos
Tot i així, a les portes de l’inici 
de la verema, alguns dels prin-
cipals compradors catalans de 
vinya han anunciat una baixada 
del preu del raïm, que es podria 
situar en un 10% menys que en 
la campanya anterior. Davant 
d’això, UP ha alertat que aques-
ta reducció no és justificable, i 
que posaria en perill la viabili-
tat de moltes explotacions de 
la comarca. Així ho va explicar 
Marc Paladella, responsable de 
la vinya i del vi d’UP a la Terra 
Alta. Segons Paladella, el prin-
cipal comprador de vinya de la 
Terra Alta és la DO Catalunya, 
que adquireix un 70% del total 
de la collita, respecte al 30% 
que es queda a la DO Terra Alta. 
En aquest sentit, Paladella va 
remarcar que els cellers de la 
comarca no han anunciat cap 
baixada en el preu. 

Sílvia Alarcón
CAMARLES / BATEA

La producció de raïm a la Terra Alta caurà entre un 10 i un 15 per cent. // C21.
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Ercros contamina menys l’aire
 La fàbrica de Tortosa retalla l’índex d’emissions 

un 20% respecte la mitjana dels últims cinc anys
 La companyia també informa que el seu centre 

de Flix va tancar el 2018 sense cap accident laboral

La collita de sal a la punta de 
la Banya, al delta de l’Ebre, va 
començar el 26 d’agost amb 
la previsió d’assolir 90.000 
tones, una xifra lleugerament 
inferior a l’any passat. Segons 
Infosa, l’empresa que explota 
les salines de la Trinitat, els 
darrers mesos de sequera no 
han reparat del tot els greus 
efectes de les fortes pluges de 
la tardor, i per això es preveu 
que “no serà un any bo”. 

En canvi, la qualitat del pro-
ducte no es veurà afectada 
per les condicions climatolò-
giques, com tampoc en la ca-
tegoria de la flor de sal que es 
manté en la mitjana de les úl-
times campanyes, amb unes 28 
tones. És una sal molt especial 
perquè es regula de forma ma-
nual i artesanal, i costa molt de 
produir. L’empresa treballa la 
producció de flor de sal des de 
fa 12 anys. 
Infosa exporta un 70% de la 
sua producció, que es destina 
majoritàriament als usos in-
dustrials en un 80%. Però si es 

té en compte l’ús indirecte del 
producte en la indústria ali-
mentària, la xifra destinada al 
consum humà s’eleva al 50%. 
Només el 20% de la sal que es 
produeix al delta de l’Ebre es 
destina a la venda directa en 
grans superfícies.
Els principals mercats d’ex-
portació de la sal d’Infosa se-
gueixen sent França i els Estat 
Units, però també Alemanya, 
Regne Unit, Hongria o el Nord 
d’Àfrica. Infosa preveu tancar 
aquest exercici amb una factu-
ració similar a la de l’any pas-
sat, d’uns 13 milions d’euros. 

La companyia Ercros ha in-
format que la seu fàbrica de 
Tortosa va reduir un 20% el 
seu índex d’emissions el 2018 
respecte de la mitjana dels 
últims cinc anys, i un 9% res-
pecte de l’any anterior. Aquest 
índex mesura les substàncies 
emeses a l’aire i a l’aigua i els 
residus generats. Segons l’em-
presa, aquest registre és un 
fidel reflex del compromís 
d’Ercros amb el medi ambient 
i la sostenibilitat. En el conjunt 
d’Ercros, l’índex d’emissions 
directes de gasos d’efecte hi-
vernacle va disminuir un 11%, 
mentre que l’índex d’emissions 
totals s’ha reduït en un 15,5% 

en termes homogenis respecte 
del 2017. 
El centre de Tortosa pertany a 
la divisió de química intermè-
dia d’Ercros, i és l’únic produc-
tor d’Espanya i quart del món 

de pentaeritritol i dipentare-
ritritol, que són uns productes 
utilitzats en l’elaboració de pin-
tures, tintes d’imprimir i lubri-
cants. També produeix formiat 
sòdic -usat en la indústria dels 

adobats i com anticongelant 
en els aeroports-. En aquest 
centre s’ubica el departament 
de recerca i desenvolupament 
(R+D) de la divisió de quími-
ca intermèdia. La fàbrica de 
Tortosa està inscrita al regis-
tre europeu EMAS (Eco-Ma-
nagement and Audit Scheme). 
Així mateix, té homologat el 
seu sistema de gestió del medi 
ambient, segons la norma ISO 
14001: 2015; de la qualitat, se-
gons la norma ISO 9001: 2015, i 
de la prevenció, segons l’estàn-
dard OHSAS 18001: 2007. 
Ercros està adherida volun-
tàriament des de 1994 al pro-
grama Responsible Care, 
que busca aconseguir que les 
empreses químiques, en el 
desenvolupament de la seua 
activitat, assoleixin millores 

contínues en relació amb la 
seguretat i la protecció de la 
salut dels seus treballadors, la 
protecció de les persones i les 
instal·lacions, el medi ambient, 
la tutela del producte, la comu-
nicació i transparència.

Sense accidents a Flix
D’altra banda, la fàbrica d’Er-
cros a Flix no va tenir cap acci-
dent amb o sense baixa entre el 
personal propi en 2018, motiu 
pel qual aquest centre ha rebut 
el premi Seguretat Feique 2018, 
que atorga la Federació Em-
presarial de la Indústria Quí-
mica Espanyola a les empreses 
de més de 50 treballadors. El 
centre de Flix pertany a la divi-
sió de derivats del clor d’Er-
cros, i es dedica a la producció 
de fosfat dicàlcic. 

Redacció
TORTOSA

Redacció / ACN
SANT CARLES DE LA RÀPITA

QUÍMICA

Una imatge d’arxiu de la collita de sal al Delta. // C21.

Una imatge de la fàbrica d’Ercros a Tortosa. // CEDIDA.

La collita de sal serà d’unes 90.000 tones



cop d’ull30 // Setembre 2019  

La concessió del tram de l’au-
topista AP-7 entre Alacant i 
Tarragona s’acaba el 31 de des-
embre d’enguany, tot i que per 
aixecar els peatges del tram en-
tre Tarragona i la Jonquera els 
conductors encara hauran d’es-
perar una mica més, fins al 31 
d’agost del 2021. Siga com siga, 
l’alliberament de l’AP-7 en este 
primer tram de l’anomenada 
autopista del Mediterrani tin-
drà una primera conseqüència 

que alguns ajuntaments ja han 
començat a calcular: l’impacte 
sobre els comptes municipals.
El Periódico Mediterráneo ha 
publicat diversos casos d’ajun-
taments que ja han fet números. 
En el cas de Peníscola, el consis-
tori deixarà de rebre uns 
153.000 euros, diners que pro-
cedeixen de la recaptació de 
l’impost de béns immobles 
(IBI) que fins ara abonava l’em-
presa concessionària per les 
seues instal·lacions. L’AP-7 dis-
corre per sis quilòmetres del 
terme de Peníscola, i a la super-
fície cal sumar-hi els vials i el 

peatge. Per la suea banda, Vi-
naròs calcula que deixarà d’in-
gressar uns 288.000 euros. El 
primer en advertir de la davalla-
da d’ingressos va ser l’Ajunta-
ment de Vila-real, que ha xifrat 
en 180.000 euros el que deixarà 
de rebre el consistori. Alcalà de 
Xivert és una de les poblacions 
més afectades per la mesura: 
pel terme municipal d’esta po-
blació del Baix Maestrat trans-
corren 16 quilòmetres de l’AP-7, 
i el consistori deixarà de perce-
bre uns 388.000 euros. A les co-
marques de Castelló, el total se-
ria de 2,5 milions d’euros.           

Redacció
PENÍSCOLA

Els diners que deixaran de rebre els municipis

Un any després del tancament 
llampec a l’edifici de les De-
legacions a Tortosa, el movi-
ment veïnal que reclama la 
gratuïtat total de l’autopista 
AP-7 ha tornat a acusar el go-
vern català de treballar a favor 
de les grans empreses i d’obli-
dar-se dels interessos de la 
ciutadania. El portaveu veïnal, 
Llorenç Navarro, ha tornat a 
fer una crida a la mobilització, 
per revertir la situació. De fet, 
ha insistit a acusar la Genera-
litat de pressionar per implan-
tar la vinyeta: pagar per circu-
lar per autovies i autopistes. 
Segons Navarro, el govern de 
l’Estat també busca “privatit-
zar” l’autopista AP-7, un cop 

que acabi l’actual concessió. 
El portaveu veïnal ha fet es-
tes declaracions després que 
mitjans com El País hagin pu-
blicat que el govern espanyol 
estudia aplicar un minipeatge 
o “peatges tous” per poder cir-
cular per les autovies. 
El moviment AP-7 Gratuïta 
Ja! defensa l’aixecament dels 
peatges com a solució a l’alta 
sinistralitat de l’N-340, però 
també rebutja la possible apli-
cació de la vinyeta i les roton-
des que s’estan construint a la 
carretera entre l’Hospitalet de 
l’Infant i les Cases d’Alcanar. 
En canvi, denuncien que no 
s’han garantit els accessos des 
de l’actual autopista als muni-
cipis del territori, ni tampoc el 
tercer carril de l’AP-7.
Actualment, el col·lectiu veï-
nal fa un tall mensual a la ca-

rretera. A l’agost ha sigut a les 
Cases d’Alcanar, i durant el se-
tembre serà a Amposta.

FACUA, també en contra
D’altra banda, també l’organit-
zació de consumidors FACUA 
ha rebutjat el possible cobra-
ment de peatges tous en auto-
vies que ha plantejat el Minis-
teri de Foment, per costejar-ne 
el manteniment i per l’impac-
te ambiental. L’entitat critica 
que si tothom paga la mateixa 
quantitat per transitar per les 
carreteres, la mesura acabarà 
perjudicant els que tenen un 
menor poder adquisitiu. 

AP-7

Cap a una via ràpida privatitzada?

Llorenç Navarro, davant del peatge de l’Aldea.  // C21.

Gustau Moreno
L’ALDEA

 AP-7 Gratuïta Ja! rebutja la vinyeta que proposa
la Generalitat i els ‘peatges tous’ de Foment

 Acusen la classe política de voler afavorir les 
grans empreses per quan acabi l’actual concessió

 ECONOMIA
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L’autopista AP-7 al seu pas per l’Ametlla de Mar.  // ACN.
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Alcanar va posar en valor els 
seus orígens amb una nova jor-
nada de portes obertes al jaci-
ment de Sant Jaume-Mas d’en 
Serrà. Va ser el diumenge 25 
d’agost, tot coincidint amb la 
finalització de la 22a campanya 
d’excavacions. El professor de la 
Universitat de Barcelona (UB) i 
coordinador de les excavacions, 
David Garcia, va afirmar que les 
diferents campanyes han con-
firmat la qualitat del jaciment 
de la Primera Edat del Ferro. 
De fet, la jornada ha sigut l’únic 
moment de l’any en què s’ha po-
gut contemplar l’assentament 
de la Primera Edat de Ferro, on 
enguany han descobert el que 
sembla una capella a dintre del 
palauet. “Comencem a pensar 
que és una hipòtesi bastant fo-
namentada. El que tenim, per 
primera vegada, és un espai de-
dicat a les accions de caràcter 
sagrat. Possiblement, una pe-
tita capelleta dintre de la casa. 
Després de 22 anys de treball, 
encara no havíem trobat cap 
estructura que ens parlés d’un 
element tan important com és 
l’àmbit religiós”, va explicar el 

coordinador de les excavacions.
En aquesta campanya també 
s’han localitzat materials cerà-
mics diferents dels que s’havien 
tret fins ara. Després d’excavar 
durant un mes, la primera set-
mana de setembre s’iniciarà un 
procés d’un any dedicat a inves-
tigar i processar la informació. 
“Així podem anar elaborant i 
produint coneixement de ma-
nera correcta. La col·lecció ar-
queològica que ha donat i que 
està donant Sant Jaume-Mas 
d’en Serrà no la supera cap al-
tre jaciment; de fet, és la millor 

d’aquest període de la Primera 
Edat del Ferro de tota l’àrea del 
nord-est de la península Ibèri-
ca”, va emfatitzar Garcia.
La campanya d’enguany a Sant 
Jaume-Mas d’en Serrà s’ha divi-
dit en dos fases: l’arqueològica i 
la de restauració, ja que els murs 
dels palauets s’han de conservar. 
De cara al futur, es planteja l’op-
ció d’obrir al públic el jaciment 
durant tot l’any, paral·lelament a 
les excavacions.
D’altra banda, el coordinador 
de les excavacions també va 
detallar que el plom i el vi són 

dos elements essencials del ja-
ciment arqueològic de Sant Jau-
me-Mas d’en Serrà, pel contacte 
entre els fenicis, que buscaven 
el metall, i la població indígena, 
que valorava el vi com un bé de 
luxe. “Els indígenes donaven 
plom i a a canvi rebien el vi, que 
era com l’or, el petroli o els di-
manats avui en dia”, va remar-
car Garcia. 

L’alcalde d’Alcanar, Joan 
Roig, va destacar que, més 
enllà dels propis veïns, en-
guany van ser nombrosos els 
turistes que van participar de 
la jornada de portes obertes 
al jaciment arqueològic de 
Sant Jaume-Mas d’en Serrà. 
En total, van participar-hi 
un centenar de persones. El 
també regidor de Cultura va 
voler posar en valor la feina 
de “l’equip d’arqueòlegs, res-
tauradores i conservadores 
per realitzar, un any més, la 
imprescindible tasca de re-
cuperar el nostre passat més 
remot, i garantir que el mo-
nument es conserve durant 
molts i molts anys encara”.
De moment, les visites com 
la del 25 d’agost són l’única 
oportunitat anual per a visi-
tar el jaciment, en el que Da-
vid Garcia anomena “la Festa 
Major dels Sant Jaumes”, ja 
que l’assentament torna a co-
brar vida, per un dia, després 
de 2.700 anys. Des del 1997, 
el Grup de Recerques en 
Arqueologia Protohistòrica 
(GRAP) de la Universitat de 
Barcelona hi fa campanyes 
d’excavació, anualment i de 
forma ininterrompuda, que 
han pogut confirmar la qua-
litat del jaciment de la Pri-
mera Edat del Ferro.  

Descobert un espai de culte a 
Sant Jaume-Mas d’en Serrà

Un centenar 
de persones 
a la visita 
guiada

C.B. / G.M.
ALCANAR

EL BALLARÍ i coreògraf tortosí Ro-
berto Olivan va estrenar el seu nou es-
pectacle “Socarrel” al festival Ésdansa 
de les Preses, a Girona. Es tracta d’una 
creació junt amb Magí Serra, Vox Bi-
gerri i Laurent Delforge que, amb un 
aforament pràcticament ple, va aca-
bar fent posar a la gent de peu. Des-

prés de l’espectacle, es va fer una tro-
bada col·loqui amb part del públic. En 
aquesta trobada, Olivan va mostrar la 
seva inquietud pel desarrelament a la 
natura que s’està produint i les con-
seqüències que pot tenir per les gene-
racions futures. La 37a edició d’ÉsDan-
sa va rebre 11.000 espectadors.  C.B.

Èxit de Roberto Olivan a Ésdansa

ARQUEOLOGIA

Un moment de la visita guiada al jaciment arqueològic d’Alcanar. // EMILIO ZARAGOZA.
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La vuitena edició d’Eufònic, 
el festival d’Arts Sonores i Vi-
suals de les Terres de l’Ebre, 
aposta per l’electrònica més 
avantguardista i els espec-
tacles audiovisuals interna-
cionals que trenquen amb la 
bidimensionalitat i proposen 
una experiència tridimensio-
nal. Eufònic se celebrarà del 
5 al 8 de setembre, la Ràpita 
serà el centre neuràlgic, i hi 
participaran una cinquantena 

d’artistes, com l’internacio-
nal William Basinski en un 
nou escenari, l’Observatori 
de l’Ebre, o Pye Corner Au-
dio i Alex Augier. També hi 
haurà una nodrida presència 
d’artistes emergents, com ara 
la rapera anglesa Lady Lykez, 
sense deixar de banda les pro-
postes locals, com l’espectacle 
inaugural ‘A vore’, de Sónia 
Gómez & Astrio. El director 
del Festival, Vicent Fibla, tam-
bé ha volgut destacar les pro-
postes en veu femenina. 
A més, també hi haurà ins-
tal·lacions d’Eufònic al Castell 

d’Ulldecona, al Museu de Tor-
tosa i al Centre d’Art Lo Pati, a 
Amposta. Una altra de les no-
vetats d’aquesta edició és l’Eu-
fònic Pro, una jornada i punt 
de trobada per als professio-
nals de la creació i la gestió 
cultural que inclou la música, 
les arts visuals i digitals, i les 
arts escèniques des d’un punt 
de vista multidisciplinari. 

Amposta serà l’escenari, els 
dies 4 i 5 d’octubre, del Video 
Art Game Experience (VA-
GExperience), l’únic esdeve-
niment del país que aborda els 
videojocs des d’una perspecti-
va cultural i artística. A més, es 
tracta d’un projecte que busca 
impulsar i garantir la retenció 
i atracció de talent dins de la 
indústria del videojoc i l’oci 
digital a les Terres de l’Ebre. 
De fet, un dels principals ob-
jecitus és fomentar equips de 
treball disruptius, entre les 
empreses i els centres educa-
tius, per a la producció d’en-
treteniment digital.
Per tant, seran dos dies dedi-

cats a tallers, conferències, 
exposicions i espectacles, amb 
participants de reconeixe-
ment nacional i internacional. 
En la primera edició, els dos 
eixos vertebradors de l’esde-
veniment seran el paper de 
la dona en la indústria del vi-
deojoc i l’arqueologia digital.
El primer dia del VAG, des-
prés de la inauguració al Mu-
seu de les Terres de l’Ebre, els 
assistents podran conèixer 
la persona que està conside-
rada el primer arqueòleg di-
gital, Andrew Reinhard, que 
arribarà des de New York per 
parlar sobre aquest nou camp 
d’estudi. Reinhard va liderar 
l’equip d’arqueòlegs que van 
descobrir els jocs que Atari va 
enterrar al desert el 1983, en-
tre els quals el famós videojoc 

inspirat en la pel·lícula ‘E.T., 
el extraterrestre’. A la nit, la 
Lira Ampostina interpretarà 
la banda sonora del reconecut 
i multipremiat joc Gris.
L’endemà s’impartiran al 
matí quatre tallers i a la tar-
da hi haurà xerrades sobre 
videojocs, o la Game Jam or-
ganitzada pel VAG juntament 
amb ENTI (L’Escola de Noves 
Tecnologies Interactives, cen-
tre adscrit a la Universitat de 
Barcelona). El repte serà dis-
senyar un videojoc en 4 hores.
El VAGExperience és un es-
deveniment per a tots els `pú-
blis, no importa l’edat o l’afi-
ció als  videojocs. La majoria 
de les activitats són gratuïtes, 
tot i que amb places limitades. 
Les reserves poden fer-se a 
través de la pàgina vag.cat. 

GUSTAU MORENO
AMPOSTA

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

VAG

Els videojocs també són cultura
 Amposta celebra a l’octubre un esdeveniment 

que abordarà la indústria i l’entreniment digital
 Un dels ponents convidats és l’arqueòleg que 

ha descobert els jocs enterrats per Atari el 1983

La presentació del festival Eufònic. // XAVI LLAMBRICH.

Andrew Reinhard, arqueòleg digital. // CEDIDA.

L’Eufònic, d’avantguarda i tridimensional

 CULTURA
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Deu dies de festes en honor a la Verge de la Pietat, amb actes 
destacats com el Ball de mantons, bous al carrer, a la plaça i 
embolats, revetlles i concerts. 

 Quinquennals d’Ulldecona    
Del 6 al 15 de setembre

Us recomanem

 Tortosa
‘Tarragona sota el mar’
Del 4 de setembre al 30 d’octubre
Lloc: Campus URV Terres de l’Ebre

 Benicarló
‘Interiors’
Fins al 8 de setembre
Lloc: Mucbe

 La Galera
‘Ceràmica en dansa’
Fins al 15 de setembre
Lloc: Terracota, Centre d’Interpre-
tació de la Terrissa

 Amposta
‘Col·leccionar passions. La famí-
lia Torres-Soriano i la cultura
material dels pastors’
Fins al 22 de setembre
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre

 Benicarló
‘Topologies de l’espai escultòric’
Fins al 22 de setembre
Lloc: Mucbe

 Sant Jaume d’Enveja
‘La meua terra és de colors’ 
d’Emilio Zaragoza
Fins al 28 de setembre
Lloc: Centre d’Interpretació de les 
Barraques del Delta de l’Ebre

 Prat de Comte
‘Construint el territori.
Arquitectura tradicional i
paisatge a Catalunya’
Fins al 30 de setembre
Lloc: Centre de Visitants del Parc 
Naturals dels Ports

 Mas de Barberans
‘Els verds del Montsià’
Fins al 27 d’octubre
Lloc: Museu de la Pauma

 La Fatarella
20è aniversari de la
Fundació el Solà
Fins al 31 de desembre.

MúsicaEspectacles

Fires i Festes

Espectacles

Família

Espectacles

Entorn Exposicions

 La Ràpita, Amposta, Tortosa, Miravet i Ulldecona

Eufònic Festival
Del 5 al 8 de setembre

 Ulldecona

Déjà Vu v. 02 - Mag Edgard
Teatre Orfeó Montsià
Dissabte 21 de setembre, 18h

Espectacle de gran format i estètica gòtica on domina l´elegàn-
cia envoltada d´una inspirada posada en escena. Un renovat 
espectacle fantàstic que insinua i evoca coses impossibles. On 
es barreja el present i el passat, el que és possible i impossible.

 Amposta

Tom Sawyer detectiu
La Lira Ampostina
Dissabte 28 de setembre, 18h

Tom Sawyer s’acaba de comprar per correu un kit de detectiu. 
Rep una invitació de la tieta Sally per a que ell i Huck Leberry 
Finn vagin a passar uns dies a casa seva.  

 Mas de Barberans

Activitat familiar
al Cocó de la 
Gralla
Dissabte 7 de setembre, 17h

Museu de la Pauma
Visita guiada i mini taller de 

pintura rupestre, una proposta 

activa de caràcter cooperatiu, amb 

monitors especialitzats.

 La Palma d’Ebre

10a Festa de
la Jota de la 
Ribera d’Ebre
Dissabte 7 de setembre

Plaça Catalunya
Amb una tarda i vespre per gaudir 

d’aquest ball tradicional i popular 

típic de la comarca. També hi 

haurà mostra de productes locals.

 Amposta
Contalles del Delta
6 i 7 de setembre, 19h
Visita amb tastet gastronòmic per 
descobrir la millor posta de sol 
del Delta, a tocar de la Llacuna de 
la Tancada, vora de la mar i amb 
vistes que arriben fins als Ports i la 
Serra del Montsià.

 Vilalba dels Arcs
justo “Dansa Teatre”
Dissabte 21 de setembre, 19h
En la tardor del 1938, un jove 
sastre vivia en un poblet de la serra 
de Segura. Justo era el major de 
cinc germans, i sempre alegre els 
cantava una cançó. 

Amb el suport de:
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La tonyina és un dels 
peixos blaus que més 
m’agraden. Tenia clar 
que havia de preparar 
escabetx de tonyina i 
vaig buscar entre els 
meus llibres de cuina. 
Vaig fer cap al de la 
Carme Ruscalleda 
“Cuinar per ser feliç” 
i vaig decidir-me per 
fer una adaptació de la 
seva recepta. 
L’escabetx va molt bé 
a l’estiu i els dies de 
Festa Major. Ho tens 
preparat a la nevera i 
pots gaudir d’un dinar 
fresquet quan vols!”

Escabetx
de tonyina

Per Lurdes Sanchís

LA CUINA DEL

DELTA

Paracotes

Ingredients

· 2 ous
· 1 llima ratllada
· 3 cullerades de sucre
· 1 got menut d’anís
· 1/2 kg. de farina
· 1/2 l. d’aigua amb gas
· 1/2 kg. de figues seques rodones
· Mel o sucre
· Oli de girasol

Elaboració
En un bol bateu els ous, el 
sucre i la llima ben ratllada. 
Afegiu el got d’anís i la farina, 
aboqueu el mig litre d’aigua 
en gas. Ho aneu remenant tot 
amb força sense parar per 
evitar que es facen grumolls. 
La pasta ha de quedar al punt, 
és a dir, ni massa espessa 
ni massa clara. Si cal podeu 
afegir una mica més d’aigua. 
Tireu les figues obertes per 
la meitat i ho deixeu reposar. 
Agafeu una paella amb prou 
oli, i l’escalfeu fins que estigue 
molt calent. Amb una cullera 
hi tireu la pasta amb una figa 
al damunt per fregir-les. Un 
cop les paracotes agafen un 
color ros, s’emplaten i es tira 
la mel o el sucre per damunt. 
Com més pasta fiqueu a la 
cullera, més grossa serà la 
paracota.

INGREDIENTS

• Uns 2 kg. de tonyina tallada a 
filets
• 1 porro gran i 2 cebes grosses 
• 3 pastanagues

• 1 cabeça d’alls
• 1 ramet d’herbes
• 75 ml. de vi garnatxa blanca
• 75 ml. de vinagre

• 1 litre d’oli d’oliva VE
• Pebre vermell 
• Uns granets de pebre negre
• Un polsim de pebre mòlt

ELABORACIÓ
1. Tallem el porro a rodanxes, el 
més petites que poguem.
2. Tallem les pastanagues a 
rodanxes i la ceba en juliana.
3. Fem un cop als alls sense pelar. 
4. Salpebrem els talls de tonyina. 
5. Preparem una cassola que no 
s’enganxi. Aboquem un raig ben 
generós d’oli d’oliva VE i fregim 

la tonyina uns 20 segons per cada 
cara, vigilant que no es faci en 
excés. Reservem.
5. A la mateixa cassola i amb el 
mateix oli enrossim la ceba, el 
porro i la pastanaga durant uns 5 
minuts. Ho salem.
6. Incorporem els alls i continuem 
sofregint, vigilant que no se’ns 
cremi.

7. Aboquem a la cassola el ramet 
d’herbes, una culleradeta de pebre 
vermell, la garnatxa blanca, el 
vinagre i l’oli. Ho fem coure durant 
uns 5 minuts a foc mitjà-lent.
8. Preparem un recipient de vidre 
i anem fent capa de ceba i peix 
fins quedar tot ben cobert.  Ho 
guardem a la nevera i ho deixem 
reposar dos o tres dies.

LA CUINA DE L'OLGA

Per segon any, el prestigiós cuiner 
Jeroni Castell, del restaurant Les 
Moles d’Ulldecona, va ser l’encarre-
gat de preparar el Sopar de la Ca-
bra que el 14 d’agost va celebrar-se 
a Bot. El cuiner amb estrella Mi-
chelin va explicar que havia sortit 
del registre habitual, però que ha 

recuperat la recepta de l’estofat 
que feia la seua mare. En total, es 
van cuinar 85 quilos d’espatlla de 
cabra hispànica. Les 200 racions 
es completaven amb una torrada 
d’anxoves i escalivada, i amb una 
coca de xocolate de La Cuina de la 
Lore, de Corbera d’Ebre.  G.M.

Sopar de la cabra a Bot

F
FOGONS
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Benet
“El que més 
m’agrada 
d’aquestes 
dates és el dia 
de Sant Jordi 
amb les roses i 
els llibres.”

PINZELLADES2

Mireia
“Entre d’altres 
coses, he après 
que Rogeli 
Farnós és un 
antic mestre 
que quan es va 
jubilar es va 

dedicar a escriure.”

Adam
“De tota la 
setmana 
cultural el 
que més m’ha 
agradat és el 
bingo amb 
taules de 
multiplicar. Guanyaven gominoles!”

Àlex
“El bingo que 
ens van reparar 
va ser especial, 
perquè va 
ser un bingo 
amb taules de 
multiplicar. 
Vaig xalar molt.”

Nagore
“Una de les 
activitats que 
més m’ha 
agradat és 
el taller de 
medi ambient. 
S’aprenen coses 

que no sabíem.”

Mariona
“El teatre 
d’anglès aquest 
any l’han fet 
al Centre 
Cultural i 
tractava de 
Tarzan.”

Àlex
" Un policia 
ens va 
explicar un 
conte per 
avisar-nos dels 
perills de la 
Internet.”

Cinta
" El teatre de 
Tarzan em va 
agradar molt. 
Era en anglès 
i ho vaig 
entendre tot."

Jonathan
"A l’obra 
de teatre 
hi havia un 
caçador que 
volia matar a 
Tarzan, però 
va salvar-se."

Isabel
"Amb el taller de ciències hem anat a diferents 
classes amb diferents mestres per aprendre un 
munt de coses. De totes elles la que més m’ha 
sorprès és conèixer que és la clorofil·la.”

Isaac
“De tota a setmana cultural que fem a l’Escola 
Jaume Balmes el que més m’agrada és el recital 
de poemes. És un dia molt especial.”

Martina
"El taller de ciències és el que més m’ha 
agradat de totes les activitats. Vam fer un 
experiment per conèixer per què les fulles
són verdes.”

Evelin
“La setmana 
cultural que 
fem a la nostra 
escola és un dia 
molt especial 
per aprendre i 
estar amb tots 

els companys junts.”

ESCOLA JAUME BALMES DE SANTA BÀRBARA 
Aprofitant la Diada de Sant Jordi l’Escola Jaume Balmes 
realitza les Jornades Culturals de l’escola. Durant una 
setmana els alumnes realitzen diferents tallers d’experi-
mentació, plàstics, matemàtics i literaris amb l’objectiu 
que els xiquets i xiquetes puguin aprendre i gaudir. Al 
llarg dels 5 dies els diversos grups formats van rotant per 
poder fer totes les activitats que els professors han 

preparat amb molta il·lusió. Teatre en anglès, bingo amb 
taules de multiplicar o experiments per entendre què és 
la clorofil·la, són algu-
nes de les activitats que 
han dut a terme durant 
aquesta setmana tan es-
perada.    N.B.

Mira el
vídeo
en este
enllaç
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Una setmana per aprendre i xalar
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Partides de molt nivell, bon am-
bient i gran afluència de públic. 
Així va ser la final de la 8a cita 
del torneig Audi Pàdel Series 2019 
que va tenir lloc a les instal·lacions 
Pitch & Putt de Sant Jordi. Un total 
de 44 participants d’arreu de l’es-
tat van competir durant tota una 

setmana per poder classificar-se a 
la gran final. Pel que fa a les com-
peticions, la parella formada per 
Juanjo Parra i Lluís Portugal va 
proclamar-se guanyadora en la 
2a masculina. En 2a femenina, la 
victòria se la van endur Ester Bed-
mar i Sandra Verge.  N.B.

Intens pàdel a Sant Jordi 

CURSES EQÜESTRES

Les curses de cavalls i burros, la 
singularitat de les festes de la Sénia

Les festes majors tenen deno-
minadors comuns, com poden 
ser les nits de ball o les ofrenes 
als patrons. Però alguns muni-
cipis també aprofiten per po-
sar en valor els actes més tra-
dicionals. En el cas de la Sénia, 
unes de les activitats estrella 
són les curses de cavalls i bu-
rros, l’únic lloc de les Terres de 
l’Ebre on se celebra una activi-
tat d’aquestes característiques.
Durant la setmana de festes es 
disputen les categories locals, 
aficionats i juniors. Visitants 
d’arreu de les Terres de l’Ebre i 
del conjunt de Catalunya assis-
teixen a aquestes curses. Però 
els veïns de la Sénia són els 
‘fans incondicionals’ d’aquesta 
activitat. Maria Teresa Blanc, 
veïna de la Sénia, mai es perd 
aquesta cita de la Festa Major 
de la Sénia i considera que “te-
nir les curses de cavalls és un 
distintiu molt important, ja 
que molta gent de pobles veïns 
ve a gaudir d’aquest dia”.
I les curses tenen la part més 
desenfada amb les corregu-
des de burros. Els joves més 

valents de la Sénia pugen dalt 
per tal d’arribar els primers a 
la línia de meta. Selso Blanc, 
presentador de les curses de 
burros de la Sénia, explica que 
“va ser l’any 1997 quan la Sénia 
va recuperar les curses de bu-
rros. És a dir, fa més de 20 anys 
que estem fent aquesta activi-
tat i el més sorprenent és que 
cada vegada tenim més parti-
cipació i públic”.
Amb tot, les curses s’han con-
vertit en un dels principals ac-
tius turístics del municipi. Pau 
Garcia, regidor d’Esports de 
la Sénia, declara que “l’aposta 
va ser ferma perquè el nostre 
poble ha sigut tota la vida de 
cavalls i des de l’Ajuntament 
recolzem al màxim aquest es-
port”.
El dissabte 24 d’agost va tenir 
lloc un dels moments més es-
perats, amb la cursa de cavalls 
de pura sang anglesos. Aquesta 
carrera va marcar el punt i fi-
nal fins a la propera cita a l’hi-
pòdrom Pla del Roquillo, que 
serà per la Fira Gastronòmica.

L’origen de les curses
Per trobar l’origen d’aquestes 
carreres cal remuntar fins a 
l’època dels grecs, ja que van 

ser l’activitat principal de les 
festes de Grècia. Diversos 
passatges testifiquen que les 
carreres de cavalls estaven ja 
molt de moda quan van ser in-
troduïdes en els jocs olímpics.
Durant l’edat mitjana, aques-
ta pràctica es va esborrar del 
mapa i no van reaparèixer fins 
a l’època dels tornejos i de les 
festes cavalleresques celebrats 

sobretot a Europa.
Als nostres dies se’ls deu la 
resurrecció de les carreres als 
anglesos, però des d’un punt 
de vista diferent de l’època 
passada. Antigament, era un 
joc i un mitjà per desenvolu-
par el valor, la força i l’agilitat 
dels lluitadors i dels guerrers. 
En l’actualitat es considera un 
mitjà per millorar l’espècie ca-

vallina i també un mitjà de di-
versió i apostes. 

Un instant de la cursa de cavalls a la Sénia. // FOTO:  JUAN CARLOS LUNA.

Sílvia Alarcón
La Sénia
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Anuncien el nou superordinador Marenostrum 5

Aquest passat mes de juny, la Comissió Europea va 
anunciar que Barcelona és la ciutat escollida com 
a seu per instal·lar un dels superordinadors més 
potents que té previst posar en marxa el projec-
te de supercomputació europeu EuroHPC. La in-
versió econòmica serà considerable, ja que el nou 
Marenostrum 5, nom que se li ha donat seguint la 
línia dels models anteriors, tindrà un pressupost 
proper als 100 milions d’euros, i constituirà la in-
fraestructura de càlcul més alta del nostre país.
Marenostrum és el nom genèric amb el que es co-
neix la sèrie de superordinadors dissenyats pel 
BSC (Barcelona Supercomputing Center) i, fins la 
data, han aparegut fins a 4 versions diferents, amb 
la 5a versió en camí.
El primer Marenostrum va estrenar-se l’any 2004, 
mitjançant un acord entre el govern espanyol i 
IBM, amb una potència de càlcul de 42,35 Tera-
flops (bilions de càlculs per segon). En només 2 
anys, i degut a l’alta demanda de càlculs científics, 
va posar-se en marxa el Marenostrum 2, duplicant 
la capacitat fins als 94,21 Teraflops. Amb l’actua-
lització de l’any 2013, el Marenostrum 3 elevava la 

potència fins als 1’1 Petaflops (multiplicant per 10 
cops la capacitat de càlcul), i només 4 anys des-
prés, al 2017, va aparèixer l’actual Marenostrum 4 
de 13’7 Petaflops, amb una espectacular estructu-
ra de 48 racks, 3.456 nodes, i més de 165.000 pro-
cessadors Intel Xeon Platinum, recolzats amb una 
memòria central de més de 390 Terabytes, tota una 
autèntica bèstia del càlcul matemàtic.
La potència bruta del nou projecte Marenostrum 
5 s’espera que superi els 200 Petaflops i, per tant, 
amb només 4 anys de diferència multiplicarà per 
17 el model anterior (Marenostrum 4). La data 
prevista de posada en marxa està fixada per al pro-
per 31 de desembre del 2020.
Com a curiositat, la llista actual de superordina-
dors més potents del mon està encapçalada pels 
americans Summit, dissenyat per IBM i amb 146 
Petaflops, el segon és el Sierra (94 Petaflops) i tan-
ca el podi el Sunway TaihuLight (xinès) amb 93 
Petaflops. Certament, el nou Marenostrum 5 supe-
rarà la potència de tots aquests superordinadors 
actuals, però s’ha de tenir en compte que per al 
2021 (data d’inauguració), nous superordinadors 

xinesos, americans i europeus el deixaran força 
enrere.  

per Jaume Querol

La nova temporada portarà 
canvis importants a Canal 21 
Ebre. A partir del 12 de setem-
bre, la televisió de referència 
a les Terres de l’Ebre iniciarà 
una nova etapa, marcada per 
un canvi d’imatge gràfica però 
també pel llançament del seu 
nou portal web, així com per 
canvis significatius en la seua 
graella de programació. Uns 
canvis que afectaran també la 
imatge i els decorats d’espais 
clàssics del 21, com ara L’In-
formatiu, el Primera Columna, 
L’Entrellat o el Poliesportiu, 
però també les cares de cadas-
cun d’aquests programes.
Amb la voluntat de reforçar els 
serveis informatius, conside-
rats el buc insígnia del canal, el 

canvi més singificatiu afectarà 
els presentadors de L’Informa-
tiu i del Primera Columna. En 
aquest sentit, els periodistes 
Natàlia Barraguer i Albert Pas-
cual passaran a conduir L’In-
formatiu, que seguirà estre-
nant-se de dilluns a divendres 
a les 20.30 hores. Això implica 
que Cinta Bonet passarà a co-
presentar el Primera Columna 
al costat de Gustau Moreno, 
en la que serà la novena tem-
porada de l’informatiu matinal 
en directe (10.00 hores). Dos 
tàndems per explicar millor tot 
allò que passa al territori.
A banda, un altre canvi im-
porant serà la incorporació 
de Vicky Maigí, que tindrà la 
missió de reforçar la informa-
ció esportiva i de fer-se càrrec 
dels programes Temps Afegit i 
Poliesportiu. Per la seua banda, 
Sílvia Alarcón continua amb el 

magazin de tarda Districte 21, 
amb noves seccions, i seguirà 
sent la referència de Canal 21 
Ebre als programes de la Xarxa 
de Televisions Locals. Final-
ment, l’escriptor Jesús M. Ti-

bau estrenarà una nova tempo-
rada de l’espai cultural Tens Un 
Racó Dalt del Món.
Quant a la nova imatge gràfica, 
el canvi més signficatiu serà el 
nou logo del canal, a càrrec del 

dissenyador Ignasi Barrera. Un 
nou logo que potencia el 21, 
amb una imatge més actual que 
també impregnarà la nova pà-
gina web, disponible a l’adreça 
canal21ebre.cat.  

Canal 21 canvia la pell al setembre
Redacció
TORTOSA

El nou logo de Canal 21 Ebre reforça i emmarca la presència del 21. // CEDIDA.

ULLDECONA està bolcada en 
la preparació de les Festes Quin-
quennals, que se celebraran del 
6 al 15 de setembre. L’alcaldessa, 
Núria Ventura, ha destacat que 
més de 600 persones estan col·la-
borant en l’organització d’unes 
festes que enguany fan 75 anys. 
Segons Ventura, amb el pas del 

temps les festes han evolucionat 
els veïns treballen per convertir el 
poble en un autèntic jardí. S’han 
programat multitud d’actes mu-
sicals i culturals, concerts, espec-
tacles, focs d’artifici, un concurs 
de vaques i no hi faltarà el tradi-
cional ball de mantons, a més de 
la gastronomia local.  C.B.

Ulldecona, per Quinquennals

NOVA TEMPORADA

D
DIVERS
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PROGRAMACIÓ DE CANAL 21 EBRE La televisió d'aquí, feta aquí.
DILLUNS
08.00 Informatiu XAL

09.00 Fem una ullada

09.30 Petits Artistes

10.00 Primera Columna

Les primeres notícies i entre-

vistes amb Gustau Moreno i 

Cinta Bonet. EN DIRECTE.

11.30 L'Entrellat

13.00 Primera Columna

14.30 Fem una ullada

Reviu les festes i actes cul-

turals del cap de setmana a 

les Terres de l'Ebre.

15.30 L'Entrellat

17.00 Primera Columna

18.30 Fem una ullada

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

Amb Albert Pascual i

Natàlia Barraguer.

22.00 Temps Afegit

Amb Vicky Maigí.

22.30 El Partit

Cada setmana, el futbol de 

casa nostra, amb el partit 

de la jornada.

00.30 L'informatiu

DIMARTS
08.00 Informatiu XAL

09.00 L'informatiu

09.30 Temps Afegit

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 Fem una ullada

20.30 L'informatiu

21.00 Poliesportiu

Vicky Maigí 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 municipal, 

que s'emet íntegre.

DIMECRES
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 literari 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

DIJOUS
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 petits 

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

DIVENDRES
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 Fem una ullada

19.00 Connecti.cat XAL

20.00 Fem una ullada

20.30 L'informatiu

21.00 Poliesportiu

21.30 L'informatiu

22.00 L'Entrellat

Albert Pascual condueix la 

tertúlia de referència de les 

Terres de l'Ebre, per analitzar 

l'actualitat.

23.30 Districte 21

DISSABTE
08.00 Fem una ullada

08.30 Petits Artistes

09.00 L'informatiu

09.30 La RDP

Les principals rodes de prem-

sa de la setmana, emeses 

íntegrament.

11.30 Districte 21 (recull)

12.30 Fem una ullada

Reviu les festes i actes cultu-

rals del cap de setmana a les 

Terres 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 Fem una ullada

15.00 Fet Aquí

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.

DIUMENGE
08.00 Fem una ullada

09.30 La RDP

Segona part del recull de les 

rodes de premsa de la sema-

na, emeses íntegrament.

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 cultu-

rals del cap de setmana a les 

Terres de l'Ebre.

15.30 Fet Aquí

16.00 L'Entrellat

17.30 Ple Municipal de 

Tortosa / Fem una ullada

20.00 Fem una ullada

20.30 Recull de notícies

22.00 L'Entrellat

A LA CARTA

Podeu veure tots els

programes, en qualsevol 

moment del dia, al web

canal21ebre.com

 DIVERS

El cinema In-FCTA Bot i la Terra Alta

Bot ha estat per uns dies la 
capital del cinema de l’Ebre 
amb el festival In-FCTA, 
que va celebrar-se del 4 al 
10 d’agost. La tercera edició 
del Festival de Cinema de 
la Terra Alta ha premiat el 
curtmetratge ‘What is love’ 
de Paco Caballero, una cinta 
seleccionada al festival de 
Màlaga, i que ara ha rebut a 
Bot el seu primer guardó. 
Actors com Jorge Sanz, Jordi 
Díaz i Juli Fàbregas, o l’actriu 
Mireia Aixalà, han estat jurat 
del certamen, que va arren-
car ara fa tres anys amb pocs 
recursos i ha sabut créixer 
amb força. Bon exemple n’és 
el concurs de curtmetratges 
professionals, amb més de 
300 títols participants. L’ac-
tor Ivan Massagué, enamorat 
de la comarca, on hi té un 
maset, és el director d’aquest 
festival. “A la tercera va la 

vençuda, tot va començar 
com una agenda d’estiu, amb 
cinema a la fresca al frontó, 
després vam proposar que 
la gent presentés curts de la 
Terra Alta, l’ambient ha anat 
a més i enguany hem arribat 
a visionar 350 curts profes-
sionals, inclosa una pel·lí-
cula que protagonitzo, ‘El 
año de la plaga’”, va afirmar 
Massagué en declaracions 
a l’ACN. “Hi ha hagut molta 
ambició en la programació i 
estem morts d’èxit; està fun-
cionant, ho estem fent bé”, va 
afegir-hi. De fet,  ja rumien 
en la pròxima edició. “Es va 
inflant i no sé cap a on va, jo 
guardo a la butxaca tots els 
suggeriments que se’m fan, 
vull que es consolidi, orien-
tant-lo com a festival de ci-
nema nacional”, va apuntar 
l’actor. 
L’acte de cloenda va congre-
gar un nombrós públic al re-
cinte a l’aire lliure habilitat a 
la zona esportiva de Bot, 
també amb foodtrucks i mú-

sica en directe en un am-
bient molt familiar, tot cons-
tatant que es tracta d’una 
iniciativa en la qual el poble 
s’hi ha bolcat. També s’hi 
van lliurar guardons a la 
trentena de curts amateurs 
fets per veïns del territori, 

per mantenir l’esperit que va 
originar el certamen. En la 
categoria amateur, s’ha pre-
miat com a millor curtme-
tratge ‘Tres d’abans’, d’Am-
paro Amaro, Clàudia Vidal i 
Montse Barrobés. També el 
públic va triar el seu favorit, 

i el curt ‘A mi mateix’ va ser 
el guanyador.  

Ivan Massagué, amb els membres del jurat. // ACN.

Gustau Moreno
BOT

 El festival organitzat per l’actor Ivan Massagué 
creix i aconsegueix implicar bona part de la comarca

 El curmetratge ‘What is love’, de Paco Caballero, 
s’emporta enguany el primer premi del jurat
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de l’heliport  p20

 La plataforma de la 
Terra Alta carrega contra 
la classe política pel risc de 
massificació eòlica  p24

 Progat i Arca denuncien 
un increment de mascotes 
abandonades a la zona de 
Tortosa: més de 100  i 165 
gossos des del gener  p26
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imatge, nou portal web i 
nova temporada amb 
canvis, a partir 
del 12 setembre p38
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