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El Parlament demana 
prohibir els correbous

 Els municipis que celebren festes amb bous 
reaccionen amb la creació d’un front unitari

 Els quatre ebrencs i 13 diputats més voten en 
contra de la proposta de resolució dels comuns
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POLÍTICA

LA SEGONA trobada institucional 
d’ERC a les Terres de l’Ebre, celebrada el 
13 de setembre a la Ràpita, va servir per 
començar a preparar una resposta “fer-
ma i contundent” a la sentència del Tri-
bunal Suprem pel judici de l’1-O, que po-
dria arribar la primera quinzena 
d’octubre. En declaracions a Canal 21 

Ebre, l’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi 
Gaseni, va valorar que “res tornarà a 
serà igual” després de la sentència. Això 
sí, sense voler donar detalls, Gaseni va 
assenyalar que la resposta institucional 
ha de ser potent però consensuada amb 
la resta de partits independentistes i en-
titats del territori.  C.B.

Gaseni: ‘Després, res serà igual’

JUDICI DE L’1-O

El sobiranisme es prepara per una 
resposta conjunta a la sentència

 Òmnium i l’ANC es coordinen amb els partits per 
decidir quines accions es faran a les Terres de l’Ebre

  Carme Forcadell i la resta de ‘presos polítics’ 
coneixeran la resolució del Suprem este octubre

Els partits i les entitats inde-
pendentistes de les Terres de 
l’Ebre fa setmanes que es pre-
paren per donar una respos-
ta contundent i unitària a la 
sentència de l’1 d’Octubre, que 
previsiblement serà condem-
natòria. Dolors Roó, presiden-
ta d’Òmnium Cultural a les 
Terres de l’Ebre, afirma que, si 
la sentència no és absolutòria, 
els ebrencs han d’estar pre-
parats per a una mobilització 
conjunta. Per la seua banda, el 
tortosí Joaquim Vallès, mem-
bre del secretariat nacional 
de l’ANC, ha dit que estan aca-
bant de defininr les accions 
que es faran per respondre a 
la sentència, tant al territori 
com a la resta del país. Vallès 
també ha dit que, lamentable-
ment, s’esperen una sentència 
“molt dura” per als encausats 
de l’1-O. En este sentit, ha as-
senyalat que la millor “res-
posta de país” hauria de ser 
reclamar la independència de 
Catalunya, i ha tornat a de-
manar unitat estratègica als 
partits independentistes. “La 
millor resposta que podem fer 
davant d’esta sentència i dels 
presos i exiliats, és tornar a 
reclamar la independència del 
nostre país; el que no podem 
fer és no correspondre a la 
seva dignitat i no fer possible 
allò pel que ells estan a la pre-
só”, ha insistit Vallès.
És el cas de l’expresidenta del 
Parlament, la xertolina Carme 
Forcadell, cessada del seu 
càrrec el 27 d’octubre del 2017, 

just després de la declaració 
d’independència i amb l’apli-
cació de l’article 155 de la 
Constitució. Forcadell porta 
més de 500 dies en presó pre-
ventiva; actualment, al Centre 
Penitenciari de Mas d’Enric, a 
Tarragona. La també expresi-
denta de l’ANC i la resta de po-
lítics de l’anterior govern de la 
Generalitat, així com els líders 
socials Jordi Cuixart i Jordi 
Sánchez, van ser jutjats des 
del 21 de febrer fins a finals de 
juny a la sala segona del Tri-
bunal Suprem, a Madrid. Tots 
ells han continuat privats de 
llibertat a l’espera de la sen-
tència, que es preveu que es 
farà pública abans del 16 d’oc-
tubre. A l’expresidenta se 
l’acusa de rebel·lió, i de posar 
el Parlament al servei violent 
de l’independentisme pels fets 
de l’1-O. Concretament, la Fis-
calia General de l’Estat sol·li-
cita una pena de 17 anys de 
presó. Durant els actes de la 
Diada, el president del Parla-
ment, Roger Torrent, va recor-
dar els presos polítics, i espe-
cialment Forcadell. “És una 
absoluta vergonya absoluta en 
termes democràtics i en ter-
mes de defensa dels drets fo-
namentals que la presidenta 
Forcadell estigui a la presó”, 
va dir. “L’únic que va fer és el 
que hem de fer tots els presi-
dents dels parlaments, que és 
permetre el debat”, va voler 
remarcar Torrent. 

Carme Forcadell, en una imatge d’arxiu. // ACN.

L’expresidenta xertolina del Parlament
Forcadell és nascuda a Xerta, tot i que va 
marxar de ben jove i la seva carrera profes-
sional va desenvolupar-la a l’àrea metro-
politana de Barcelona. L’alcalde de Xerta, 
Roger Aviñó, manté l’optimisme de cara a 
la sentència, tot i les expectatives condem-
natòries. Amb tot, Aviñó ha fet una crida a 
la unitat des de les institucions catalanes.
Forcadell sempre ha mostrat públicament 
el seu compromís pels valor democràtics, 
defensant el valor de la paraula, i és una 
persona de pau i ferma als seus ideals re-

publicans. L’actual presidenta de l’ANC, 
Elisenda Paluzié, defensa que Forcadell ja 
hauria d’estat en llibertat. Mentre no es 
resolgui la sentència, es troba en una cel·la 
individual al mòdul de dones de la presó 
de Mas d’Enric. L’aforament d’aquest mò-
dul és de 60 persones. Ara l’ocupen 51 re-
cluses. Forcadell segueix el programa de 
rutines previstes per a les internes, a ex-
cepció de les activitats de tractament es-
pecialitzat per delicte, ja que encara no 
està condemnada.   J. Domingo.

J. Domingo / G. Moreno
XERTA

Mira el
vídeo
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enllaç
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 El tortosí Joaquim Vallès, dirigent nacional de 
l’ANC, critica l’estratègia dels partits sobiranistes

 Afirma que estan utilitzant els presos com a 
reclam electoral, en lloc de fer efectiu l’1-O

 POLÍTICA 

Sabaté espera que la sentència siga ‘justa’ i ‘no més dura del compte’
“És molt lamentable, ho he 
dit públicament moltes vega-
des. Tant de bo tothom esti-
gués a casa i fent política amb 
normalitat”, va dir a Canal 21 
el subdelegat del govern de 
l’Estat a Tarragona, Joan Sa-
baté. “Això no ha estat possi-
ble perquè han passat coses 
molt grosses”, va afegir el 
tortosí, en relació a la situa-
ció política de Catalunya. 
D’esta manera, Sabaté espera 
que la sentència de l’1 d’Octu-
bre siga justa, i que els encau-
sats que es troben en presó 
preventiva puguen recuperar 

la llibertat: “Jo espero que la 
sentència siga justa, estic se-
gur que ho serà, i que ne-
cessàriament no siga més 
dura del compte; per tant, i 
respectant per suposat la de-
cisió dels jutges, espero que 
el més aviat possible els pre-
sos puguen estar a casa seua, 
amb les seues famílies”. Amb 
tot, Sabaté va lamentar que 
alguns vulguen aprofitar la 
sentència per provocar més 
enrenou, o per guanyar vots. 
“Hi ha gent que està escalfant 
motors, però l’Estat haurà 
d’actuar amb prudència, de-

mocràticament i legalment, 
per evitar que puga afectar 
l’estabilitat del país”, va dir. 
Quant a la possible repercus-
sió electoral de la sentència, 
Sabaté creu que la gent ja té 
molt definida les seues posi-
cions, dintre dels blocs inde-
pendentista i constituciona-
lista. “Hi haurà enrenou al 
carrer, sobretot de grups mi-
noriatis que intenten provo-
car insurreccions i alterar la 
normalitat legal i constitu-
cional de l’Estat de dret, però 
tot això no tindrà més con-
seqüència”, va cloure.  G.M.

‘Els partits no estan fent res’

Joan Sabaté, durant l’entrevista a Canal 21. // ARXIU C21.

El tortosí Joaquim Vallès, mem-
bre del secretariat nacional de 
l’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC), s’ha mostrat molt 
contundent, a l’hora de criticar 
l’estratègia actual dels partits 
independentistes. Durant una 
entrevista a Canal 21 Ebre, el 18 
de setembre passat, Vallès va la-
mentar que els costi tant mante-
nir la unitat d’acció després dels 
fets de l’1 d’Octubre. “Aquesta 
unitat costa, perquè desgracia-
dament els partits independen-
tistes, a partir de l’1-O, han aga-
fat un camí en què han rebaixat 
les seues pretensions de cara a 
la independència i estan més 
pendents d’una efectiva victi-
mització i de la seua hegemonia 
electoral”, va afirmar Vallès, tot 
recordant que l’objectiu funda-
cional de l’ANC no és altra que 

la independència de Catalunya.
Vallès va afirmar, així, que en-
tenia les raons de les persones 
que durant la manifestació de la 
Diada expressaven el seu males-
tar amb els partits sobiranistes. 
Segons va reiterar, els partits es 
van presentar a les eleccions 
del 21-D amb un programa de 
govern i no l’estan complint. 
“En aquelles eleccions que ve-
nien donades pel 155, els partits 
polítics es van presentar amb 
uns programes electorals que 
no estan complint, perquè no 
estan fent res per aconseguir la 
independència de Catalunya”, 
va lamentar Vallès.
De fet, encara va resultar més 
crític quan va acusar els partits 
independentistes d’utilitzar els 
presos polítics de cadascuna de 
les formacions com a “reclams 
electorals”, en lloc de crear es-
tructures d’Estat i de fer efectiu 
el mandat de l’1 d’Octubre: “No 
sabem si estan creant estructu-

res d’Estat, l’únic que veiem és 
que estan aprofitant l’existència 
d’uns ostatges polítics, que 
sempre els estan utilitzant com 
a reclams electorals, i a partir 
d’aquí el que els demanaria és 
que pensin més en el procés, en 
la independència de Catalunya, 
i que mantinguin la unitat que 
ens va fer tan forts l’1 d’Octubre, 
quan vam aconseguir véncer un 
estat tan hostil com l’espanyol, 
que es pensava que no hi hauria 
urnes i que no hi hauria re-
ferèndum”. En este sentit, Va-
llès va recordar que va ser “per 
la força de tots junts”, que la 
victòria va ser possible. “Perquè 
de l’1-O cal recordar dos coses: 
que ja vam votar, i que ja vam 
guanyar”, va sentenciar.  

 Joaquim Vallès, durant l’entrevista. // ARXIU C21.

Gustau Moreno
TORTOSA

Mira el
vídeo
en este
enllaç
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Lluís Soler, nou president de l’ACM 
 L’alcalde de Deltebre, que presentava l’única 

candidatura, ha rebut més del 95% dels vots
 L’objectiu del nou dirigent municipalista és que 

l’entitat siga més útil a ajuntaments i ciutadania

Amb més del 95% dels vots, 
l’assemblea de l’Associa-
ció Catalana de Municipis 
(ACM) va elegir l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler, com 
a nou president de l’entitat. 
Durant el seu discurs, Soler 
va dir que assumeix el repte 
“des d’una gran responsabi-
litat i des de la màxima il·lu-
sió possible, amb la voluntat 
de retornar-ho amb treball 
incansable i amb perseve-
rança”. “Durant els propers 
anys seguirem treballant per 
enfortir l’ACM, des del millor 
del llegat que ens deixeu, i 
amb l’objectiu que aquesta 
entitat sigui cada vegada més 
útil per als ajuntaments i la 
seua gent”, va remarcar Soler, 

que substitueix en el càrrec 
David Saldoni, president des 
del 2018. “Volem seguir sent 
els primers i més propers, i 
necessitem abordar les re-
formes en els sistemes de fi-
nançament per seguir donant 
les màximes oportunitats, 
progrés i benestar a la gent 
del país”, va afegir-hi Soler. 
L’acte de l’ACM va fer-se al 
Palau de Congressos de Giro-
na. El 16 de desembre passat, 
l’executiva del PDeCAT va 
aprovar proposar Soler per a 
presidir l’ACM. Soler forma 
part de l’executiva del PDe-
CAT com a responsable terri-
torial de pactes i acords lo-
cals. L’alcalde de Deltebre va 
presentar la única candidatu-
ra a la presidència, per la qual 
necessitava l’aval d’almenys 
50 presidents d’ens locals as-
sociats de vuit comarques di-

ferents i de les quatre demar-
cacions territorials. Junts per 
Catalunya i ERC s’han repar-
tit l’ACM i la Federació de 
Municipis de Catalunya 
(FMC), de manera que els 
postconvergents decideixen 
la direcció de la primera enti-
tat, i els republicans de la se-
gona, fins ara en mans del 
PSC. Dins de JxCat, pertoca-
va al PDeCAT escollir-ne les 
propostes de nom, de manera 
que el seu president, David 
Bonvehí, i el tortosí Ferran 
Bel, eren els principals nego-
ciadors. Ara un dels objectius 
és fusionar l’ACM i la FMC 
abans del 2023.   

Gustau Moreno
DELTEBRE / GIRONA

Mira el
vídeo
en este
enllaç

Lluís Soler i l’anterior president, David Saldoni. //  ACM.

L’alcaldessa de Tortosa, Me-
ritxell Roigé, ha assegurat 
que serà “més beneficiós” per 
a Tortosa que ella siga la nova 
vicepresidenta de la Diputa-
ció de Tarragona. Roigé ha 
confirmat que entrarà a for-
mar part del govern de la Di-
putació en substitució de l’al-
calde de Deltebre, Lluís Soler, 
que és el nou president de 
l’Associació Catalana de Mu-

nicipis (ACM). Així, Roigé ha 
afirmat que assumeix el nou 
càrrec amb il·lusió, i ha negat 
que el seu nomenament puga 
afectar el bon funcionament 
del municipi. De fet, ha re-
cordat que els alcaldes de Ta-
rragona, Amposta, Vila-seca 
o Salou també formen part de 
la Diputació, on Junts per 
Catalunya governa al costat 
d’ERC. Finalment, també ha 
assenyalat que així tindrà 
més capacitat d’influir en 
l’ens supraminicipal i d’acon-
seguir més inversions per al 

territori, tot posant d’exem-
ple la millora de la carretera 
de Bítem. En canvi, no està 
decidit qui ocuparà la presi-
dència del Patronat de Turis-
me, que fins ara també assu-
mia l’alcalde de Deltebre, ni 
si Roigé deixarà o no la presi-
dència del Consorci d’Aigües 
de Tarragona (CAT).    

Meritxell Roigé, en una compareixença recent. // ARXIU C21.

Roigé: ‘Ser vicepresidenta de la Diputació 
serà més beneficiós per a Tortosa’
C.B. / G.M.
TORTOSA

Mira el
vídeo
en este
enllaç
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ERC vol tornar a ser forta a Madrid

La diputada i el senador 
d’ERC per Tarragona, la 
flixenca Norma Pujol i el gan-
desà Miquel Aubà, van com-
parèixer junts per valorar el 
fracàs de la legislatura i la 
convocatòria de nous comicis 
per al 10-N. Pujol culpar-ne 
Pedro Sánchez, tot lamentant 
la seua “arrogància” i la 
“irresponsabilitat” del PSOE. 
“Han estat incapaços de for-

mar govern”, va dir Pujol, qui 
va afirmar que els republi-
cans continuen estenent la 
mà al diàleg. De fet, Pujol va 
insistir que ERC ha de tornar 
amb força a Madrid per fer 
sentir la veu de l’Ebre i de-
fensar el territori de les 
“agressions”. Així, Pujol va 
recordar que no es va consti-
tuir una comissió d’investiga-
ció sobre el projecte Castor, 
però també la falta d’inver-
sions i, més concretament, la 
caducitat dels estudis de les 
variants de l’N-420 a Gande-

sa i Corbera d’Ebre. Per la 
seua banda, Aubà va fer una 
crida a la participació davant 
el perill del cansament de la 
ciutadania, a causa de les 
quartes eleccions en només 
quatre anys. Tant Pujol com 
Aubà van apuntar que estan 
disposats a tornar a ser els 
candidats ebrencs d’ERC en 
les eleccions del 10-N. 

El centre cívic de Rasquera 
va ser l’escenari,  el dissabte 
21 de setembre, de la trobada 
de càrrecs electes repubil-
cans que va celebrar la fede-
ració de l’Ebre d’ERC. A la 
trobada van assistir-hi els 
regidors, alcaldes, consellers 
comarcals, diputats i càrrecs 
de govern que té el partit a 
les Terres de l’Ebre, amb 
més representació política 
que mai i també com a pri-
mera força al territori des-
prés de les eleccions munici-
pals del maig. L’objectiu de 
la trobada era donar la ben-
vinguda als nous regidors re-
publicans, així com també 
coordinar i enfortir l’acció 
política d’ERC a les institu-
cions locals del territori. En 
este sentit, dos de les ponèn-

cies que van seguir-se amb 
més interès per part dels as-
sistents van ser les de Lluís 
Salvadó i Sus Martí. Per la 
seua banda, el president de 
la federació ebrenca, Alfons 
Montserrat, va explicar que, 
a més a més de donar infor-
mació sobre l’estructura i el 
funcionament del partit als 
nous electes, la trobada tam-
bé els va servir per definir el 
model de territori i de país 
que proposa el partit, així 
com els eixos de treball per 
aconseguir-lo seguint els va-
lors republicans.  J.D. 

Esquerra exhibeix 
múscul amb una 
trobada d’electes

Un moment de la trobada. // ERC-ENDAVANT L’ALDEA.

La compareixença de Pujol i Aubà, a Tortosa. // C21.

C.B. / G.M.
TORTOSA

 Norma Pujol i Miquel Aubà, oberts a repetir com 
a candidats republicans ebrencs al Congrés i Senat

 Comencen la precampanya culpant Sánchez i 
el PSOE de la repetició de les eleccions el 10-N

Mira el
vídeo
en este
enllaç

Mira el
vídeo
en este
enllaç
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‘El 10-N pot ser un error històric’
 El politòleg benicarlando Jesús Gellida creu 

que Sánchez s’arrisca a reviscolar les dretes 
 La incapacitat de donar una resposta política a 

Catalunya, clau en la falta d’acord amb Iglesias

Les quartes eleccions espan-
yoles en només quatre anys, 
convocades per al proper 
10-N, són conseqüència de la 
incapacitat de donar una res-
posta política al conflicte en-
tre Catalunya i Espanya, així 
com del fet que els partits es-
tatals no han assumit la nova 
realitat del multipartidisme, 
en què és necessari assolir 
pactes i formar governs de 
coalició. Així ho creu el poli-
tòleg benicarlando Jesús Ge-
llida: “Hi ha hagut un canvi 
en el sistema de partits, hem 
passat del bipartidisme a un 
nou escenari en què el PSOE 
no ha pogut arribar a acords, 
ni a dreta ni a esquerra”, 
apunta Gellida, que apunta 

que fa mesos que Pedro Sán-
chez està buscant un relat per 
preparar una contesa electo-
ral amb la que creu que millo-
rarà resultats, “per no haver 
de dependre dels vots dels 
partits independentistes”.
Gellida també remarca que 
és curiós com un govern en 
funcions, amb un PSOE en 
precampanya, serà qui haurà 
de gestionar la tensió i al su-
posat “tsunami democràtic” 
que pot provocar la sentència 
del judici de l’1 d’Octubre. “A 
banda, no volien un govern 
amb ministres d’Unides Po-
dem, ja que els poders fàctics 
i les empreses de l’IBEX-35 
han mogut els seus fils perquè 
no volien un executiu amb 
ministres del partit de Pablo 
Iglesias”, assenyala Gellida.
El politòleg creu, però, que 
Unides Podem també es va 

equivocar quan va rebutjar 
l’última oferta de Sánchez. 
Com a mínim, perquè al final 
s’hauria vist si només era un 
farol del PSOE. Amb tot, opi-
na que la jugada podria sor-
tir-li malament a Sánchez, ja 
que el PSOE se’n refia de les 
enquestes prèvies a la repeti-
ció electoral. “Si no hi ha una 
remobilització del vot d’es-
querra, podria pujar l’absten-
ció”, adverteix. Així, segons 
Gellida, serà important veure 
si hi ha ‘efecte Errejón’. Un 
moviment que busca mobilit-
zar els desencantats amb el 
PSOE i amb Unidas Podemos, 
per evitar que aquests vots es 
perdin. Però també alerta del 
possible empat dels blocs 
dreta-esquerra. “Crec que, 
assessorat pels seus analistes, 
Sánchez ha pogut cometre un 
error històric”, conclou. 

Gustau Moreno
TORTOSA

El politòleg Jesús Gellida, a Canal 21 Ebre. // CEDIDA.

ANÀLISI

Les corts espanyoles van que-
dar formalment dissoltes amb 
la publicació al Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE) del decret 
firmat pel rei Felip VI, el 24 
de setembre. Així doncs, ja ha 
començat el compte enrere per 
a la repetició de les eleccions 
del 10 de novembre, davant la 
impossibilitat del PSOE d’in-
vestir de nou Pedro Sánchez 
com president del govern es-

panyol,  en el termini de dos 
mesos a partir de la primera 
votació. De fet, aquesta és la 
segona vegada en la història de 
la democràcia espanyola que és 
el monarca qui dissol les Corts 
i convoca noves eleccions. La 
primera va ser el 2016, quan 
l’aleshores candidat del PP a 
la presidència del govern es-
panyol, Mariano Rajoy, no va 
reunir els suports necessaris 
per a la investidura.  Així, des-
prés que Rajoy, que havia estat 
el guanyador de les eleccions 
del desembre de 2015, declinés 

sotmetre’s a la sessió d’investi-
dura i el líder del PSOE, Pedro 
Sánchez, provés de sumar prou 
suports sense èxit, l’Estat es va 
veure abocat a una repetició 
electoral el juny de 2016.
En aquest sentit, va ser després 
d’aquella situació inèdita, que 
el Congrés dels Diputats va re-
formar la llei electoral per re-
duir el cost i la durada del pro-
cés electoral en casos de 
repetició dels comicis. Per tant, 
la reforma s’aplicarà per pri-
mer cop amb la convocatòria 
del 10-N. Així doncs, el procés 

electoral durarà 47 dies, i no 
54, i la campanya electoral serà 
de només una setmana, de l’1 al 
8 de novembre, en lloc de les 
dos setmanes habituals. A ban-
da, els partits rebran un 30% 
menys de subvencions de l’Es-
tat per a activitats electorals. A 
més, també es rebaixa un 50% 
el topall que poden gastar els 
partits en despeses electorals i 
es redueix a la meitat la distri-
bució del temps gratuït de pro-
paganda electoral als mitjans 
de titularitat pública. Els resi-
dents a l’estranger que seguei-

xin inscrits al cens de resi-
dents-absents no hauran de 
tornar a sol·licitar el vot per 
correu. La reducció de la dura-
da del procés electoral accelera 
els terminis per presentar can-
didatures. Finalment, les for-
macions polítiques tenien fins 
al 29 de setembre per presen-
tar coalicions, i fins al 7 d’octu-
bre per presentar candidatu-
res. El 14 d’octubre les Juntes 
Electorals Provincials procla-
maran les candidatures, que 
s’oficialitzaran amb la publica-
ció al BOE l’endemà, dia 15. 

La campanya durarà només d’una setmana
Redacció / ACN
TORTOSA
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L’empresa pública Ports de la 

Generalitat invertirà 2,5 MEUR 

als ports ebrencs entre les actua-

cions finalitzades enguany i les 

iniciades aquests dies. Els projec-

tes se centren a impulsar les ac-

tivitats pesquera i comercial, fo-

mentar la integració port-ciutat i 

potenciar la mobilitat sostenible. 

El gerent de Ports de la Genera-

litat, Joan Pere Gómez Comes, 

ha explicat: “Invertim 2,5 milions 

d’euros per integrar les façanes 

marítimes a les poblacions, mi-

llorar els accessos i la mobilitat  i 

impulsar les activitats pesquera i 

comercial”.  

Aquests últims mesos, s’han po-

sat en servei nous trams de pas-

sejos marítims a l’Ametlla de Mar, 

l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpi-

ta, i també s’ha potenciat el moll 

pesquer a la Ràpita. Actualment, 

s’estan reordenant els sectors 

pesquers als ports de Deltebre i 

les Cases d’Alcanar, i s’està millo-

rant el moll comercial a la Ràpita. 

Nous espais d’ús ciutadà
Als nous passejos marítims dels 

ports de l’Ametlla de Mar, l’Am-

polla i Sant Carles de la Ràpita 

s’han canviat els paviments, el 

mobiliari urbà, l’arbrat, la sen-

yalització i l’enllumenat públic 

que ara funciona amb tecnolo-

gia LED per potenciar l’eficiència 

energètica. 

El passeig de l’Alguer de l’Amet-

lla de Mar s’ha urbanitzat. L’ac-

tuació ha permès millorar els ac-

cessos i incorporar nous espais 

per a la ciutadania com ara, una 

nova plaça amb grades i zones 

per a activitats ciutadanes. Tam-

bé s’ha potenciat la mobilitat a 

peu i la rodada, s’ha restaurat el 

vial i s’ha eixamplat la vorera que 

va del port a la platja de l’Alguer. 

El passeig marítim de l’Ampolla 

s’ha modernitzat per potenciar 

la mobilitat i la relació port-ciu-

tat, reforçant el seu caràcter 

ciutadà. A més, el moll de l’an-

tic contradic s’ha millorat per 

impulsar els xàrters nàutics i 

l’espai com a punt de referència 

ciutadana. 

Al passeig de Sant Carles de la 

Ràpita s’ha creat un itinerari per 

a vianants, un vial, una rotonda 

i una zona d’espera per als visi-

tants al costat de la llotja. S’ha 

fet una nova plaça pública i un 

espai-jardí de passeig. A més, 

durant aquest trimestre  es pre-

veu renovar la passarel•la d’ac-

cés a les instal•lacions de Sant 

Carles Marina.

 
Potenciar l’activitat pes-
quera
Ports ha finalitzat una actuació 

al port de la Ràpita aquest any i 

n’han iniciat dues més al setem-

bre. Gómez Comes ha dit que 

”l’objectiu és potenciar l’activitat 

pesquera dels ports ebrencs per 

continuar posicionant-la com 

un sector primari cabdal per al 

país”. 

A Sant Carles de la Ràpita s’ha 

millorat el moll pesquer i s’ha 

equipat amb escales de salva-

ment, nous norais i defenses de 

cautxú reciclat per potenciar la 

reutilització de productes. Així 

mateix, s’ha dotat de càmeres 

de videovigilància i enllumenat 

LED.

A Deltebre s’han iniciat obres 

per redistribuir els espais a la 

zona de pesca del port fluvial de 

Deltebre per evitar interferèn-

cies entre operatives i integrar 

millor la dàrsena pesquera al 

seu entorn. També es canviarà 

l’espai per a l’amarratge de les 

embarcacions.

A les Cases d’Alcanar s’està re-

ordenant la dàrsena pesquera 

del port per redistribuir els di-

ferents espais als efectes  de 

garantir millor servei als usuaris 

i millorar les condicions operati-

ves del sector pesquer.

Adequació del moll comer-
cial 
El moll comercial del port de la 

Ràpita s’està adequant per trans-

formar-lo en un moll polivalent 

que pugui donar cabuda a dife-

rents activitats, com ara les dras-

sanes, garantint l’operativitat de 

les diferents activitats en un marc 

de qualitat.

D’altra banda, durant el darrer tri-

mestre es preveuen començar a 

instal•lar els nous punts  de recàrre-

ga de vehicles elèctrics als ports de 

l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Sant 

Carles de la Ràpita, Deltebre i les 

Cases d’Alcanar. El gerent de Ports 

ha explicat que “treballem per 
mitigar el canvi climàtic amb 
actuacions per fomentar l’estal-
vi energètic com ara, l’enllume-
nat LED, les plaques solars, les 
torretes de subministrament 
de serveis telegestionades, i 
la mobilitat sostenible amb els 
punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics, entre altres”.

Els ports ebrencs rebran 2,5 milions 
d’inversió pública

El nou tram de passeig marítim al port de l’Ampolla El nou passeig de l’Alguer a l’Ametlla de Mar

El moll pesquer de la Ràpita, un cop renovat Vista aèria del port de les Cases d’Alcanar

 PÀGINA ESPECIAL 
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EL DELEGATde la Generalitat ha 
donat per fet que la via del recurs 
contenciós administratiu serà l’única 
manera d’aturar la posada en funcio-
nament el dipòsit de residus indus-
trials de Riba-roja d’Ebre. Pallarès ha 
reconegut que el govern no pot fer-hi 
més per aturar el projecte, sense cau-

re en la prevaricació. “És molt compli-
cat; si s’atura realment serà a través 
dels jutjats”, ha sentenciat Pallarès en 
declaracions a Canal 21 Ebre. Segons 
el delegat, es tracta d’un projecte de 
fa més de vuit anys, i la Generalitat i 
el territori han volgut aturar-lo només 
des de fa uns vuit mesos, quan van 

crear-se el front institucional i la pla-
taforma Ribera Digna. Per això, Pa-
llarès ha afegit que el govern ha ha-
gut de fer una sèrie de tràmits 
administratius per no cometre un de-
licte de prevaricació, i que, “malaura-
dament, ha arribat un moment en 
què no s’ha pogut fer res més”.   G.M.

Pallarès creu que només el jutjat aturarà l’abocador

Contra el canvi climàtic, actuem-hi 
també des de l’àmbit municipal 
EL CANVI CLIMÀTIC és 
una realitat de la qual no po-
dem defugir. I ens afectarà 
cada vegada més si no l’atu-
rem. En un territori com el 
nostre, on tenim espais natu-
rals tan fràgils com el Delta de 
l’Ebre i hem batallat en llui-
tes com les antitransvasistes, 
es fa encara més necessària 
la implicació en la posada en 
marxa de mesures per comba-
tre els efectes devastadors del 
canvi climàtic. Estem davant 
una emergència social i es fa 
necessari actuar.

TOT TIPUS d’institucions, 
organismes i entitats socials 
-algunes, del nostre territori- 
es van sumar a la Vaga Mun-
dial del Clima del passat 27 

de setembre. Movem Tortosa, 
com no podia ser d’una altra 
manera, també hi vam parti-
cipar. El manifest fet públic 
a nivell mundial un parell de 
mesos abans ho deixava ben 
clar: l’actual crisi climàtica i 
energètica és el resultat d’un 
model de producció i consum 
que ens posa en risc com a hu-
manitat i que s’acarnissa amb 
els més vulnerables. Milions 
de persones corren perill de 

mort i moltes espècies es veu-
ran abocades a l’extinció si 
no es posen en marxa accions 
immediates i contundents per 
intentar revertir la situació.

CAL EMPRENDRE, doncs, 
una revolució de costums, 
d’accions, mentalitats i prio-
ritats. Però aquesta revolució 
no s’ha de fer des de dalt. O 
només des de dalt. És impres-
cindible que també la comen-

cem des de baix. És a dir, des 
dels nostres municipis i les 
nostres llars. Per això, Movem 
Tortosa, el principal grup de 
l’oposició a l’Ajuntament de 
la capital del Baix Ebre, vam 
creure oportú portar al ple-
nari municipal una propos-
ta per animar el consistori a 
sumar-se a les institucions 
que ja han decidit declarar 
l’emergència climàtica i pas-
sar a l’acció. Ja hi ha un punt 
de partida, que és el Pla d’Ac-
ció per l’Energia Sostenible. 
Cal revisar-lo i ampliar-lo, 
per adaptar-lo als nous reptes 
sorgits en els dos anys trans-
correguts des de la seua apro-
vació. 

TORTOSA hauria de tenir 

també una Taula Local sobre 
la Mitigació i l’Adaptació al 
Canvi Climàtic, justament per 
fer allò que escrivia unes lí-
nies més amunt: cal aconse-
guir la implicació de tota la 
ciutadania per anar crear uns 
nous hàbits i maneres de fer 
que ens permetin a tots i a to-
tes aportar el nostre granet 
d’arena per intentar frenar els 
efectes desastrosos que el 
canvi climàtic està generant al 
nostre planeta. En aquesta 
taula hi haurien d’estar repre-
sentades el major nombre 
possible d’entitats i organitza-
cions de la ciutat. I els acords 
que en surtin haurien de ser 
vinculants, per evitar que les 
propostes i els acords acabin 
sent només paper mullat. 

JORDI JORDAN

PORTAVEU DE MOVEM TORTOSA

Apreteu
“AMICS dels CDR, apreteu, 
feu bé d’apretar”. Paraules 
textuals del president Torra 
l’1 d’octubre de 2018. Liber-
tad Digital, que no es carac-
teritza pas per donar suport a 
l’independentisme, va traduir 
aleshores aquelles paraules 
com “presionad, hacéis bien 
en presionar”.

GAIREBÉ un any després 
han detingut un grup de per-
sones independentistes, rela-
cionades amb els CDR, acu-
sades de tenir explosius, o de 
tenir les eines per fabricar ex-
plosius, i planejar atemptats. 
Tot i ser un cas sota secret de 
sumari, hem vist imatges, mi-
tjans i polítics han parlat fins 
i tot de goma2, i no ha faltat 
qui se hagi recordat les pa-
raules del president. Apreteu, 
de l’inexistent verb apretar. 

TOT I RECONÈIXER que 

no entén el català, la subdi-
rectora de La Razón, Pilar 
Gómez, al programa de Fa-
rreras, dins de l’espectacle 
mediàtic al voltant de les 
detencions, va utilitzar les 
paraules del president per 
relacionar-se-les amb les de-
tencions, acusant-lo d’irres-
ponsable.

LA DIPUTADA de Ciuta-
dans, Lorena Roldán també 
les va utilitzar al Parlament, 
anant més enllà i relacio-
nant-les amb prémer el gallet. 
De fet, en el seu discurs, entre 
“o sea” i altres floritures ora-

tòries, fins i tot va atrevir-se 
a mostrar una fotografia de 
l’atemptat d’ETA a la caserna 
de Vic. Marxa Rivera, marxa 
Arrimadas, però amb Carri-
zosa i Roldan tenim assegura-
da la crispació al Parlament, 
no patiu.

APRETEU, del verb apretar. 
Amigues i amics manipula-
dors, o desconeixedors de la 
llengua, acudiu a l’Optimot, 
que és un servei molt interes-
sant, i fins i tot divertit per les 
seves piulades a Twitter. Si 
feu un petit exercici cercant 
apretar en aquest servei,  veu-

reu que el president no parla-
va pas de disparar pistoles ni 
res d’això. Si us fa mandra fer-
ho, us en faig cinc cèntims. 

SI QUAN apretar significa 
que s’exerceix pressió sobre 
un objecte parlarem de pré-
mer, pitjar, polsar o tocar.  
“Amics dels CDR, premeu, 
feu bé de prémer”, o “pitgeu, 
feu bé de pitjar”. Aquesta és 
l’opció de Lorena Roldan.  Si 
volem dir que “apretem algú”, 
com que el forcem per fer al-
guna cosa, aleshores parla-
ríem de collar, pressionar, 
obligar, constrènyer o forçar. 
“Amics dels CDR, pressioneu, 
feu bé de pressionar”. Aques-
ta és l’opció òbvia i de sentit 
comú. Quan “el vent apreta”, 
sobretot al nostre territori, 
que “apreta” molts cops l’any, 
és que “bufa més fort”, o que 
“s’ha intensificat”. I podríem 
seguir... 

ÉS EVIDENT que la mani-
pulació de les paraules és a 
l’ordre del dia de la política, i 
dels mitjans, que fan política 
disfressats d’informadors. La 
descontextualització de les 
paraules s’utilitza sovint per 
atacar el rival polític, d’un i 
altre costat. Amb la llengua ja 
veieu que a més, la traducció 
amb mala fe de les paraules, 
permet ubicar escenaris de 
violència allà on no n’hi ha 
hagut mai en els anys que la 
gent porta sortint al carrer.

PER CERT, a l’Ebre també 
ens apreta quan tenim una 
necessitat important d’anar al 
servei per no fer-nos-ho a so-
bre. I la veritat, quan veig el 
nivell polític d’alguns partits i 
de la premsa espanyola, 
m’apreta, i molt. 

MANEL ZAERA

INFORMÀTIC I MÚSIC
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54.676 PERSONES, que 
són 630 més que el mateix 
trimestre de l’any passat, 
són el nombre d’afiliats a 
la Seguretat Social a les 
Terres de l’Ebre durant el 
segon trimestre del 2019. 
La dada pertany al Butlle-

tí d’Anàlisi de la Conjuntu-
ra Local de les Terres de 
l’Ebre, que publica la URV. 
Un informe que constata 
que l’economia ebrenca 
continua creixent, però 
que la dessaccelració tam-
bé ha arribat al territori.  
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EDITORIAL

Caldrà dialogar amb el territori pels correbous
EL PARLAMENT ha aprovat una proposta de resolu-
ció del grup Catalunya En Comú Podem, en què s’insta 
la Generalitat a fer canvis en la regulació de les festes 
tradicionals amb bous i en la normativa de protecció 
dels animals. Per entendre-ho clar i català, demanen 
que les diferents modalitats de correbous es deixin de 
celebrar a tot el país. També a les Terres de l’Ebre, que 
des d’un punt de vista animalista es veuen com una 
anomalia, 10 anys després de l’abolició de les corrides 
a Catalunya. L’incident a Vidreres, amb 18 ferits quan 
un bou va saltar la tanca de protecció, ha estat deter-

minant per decantar l’opinió pública i la classe política 
del país cap a la prohibició dels correbous. I els fets 
d’Amposta, quan un bou capllaçat va envestir un cotxe 
i una moto durant les últimes festes, tampoc han aju-
dat la causa taurina en les darreres setmanes.
Al Parlament, els partits van donar llibertat de vot i el 
resultat va ser clar a favor de la proposta de resolució: 
50 vots a favor, 17 en contra i 61 abstencions. Tot i que 
es tracta d’un resultat no vinculant, la realitat és que el 
Parlament ha començat un camí en què no es pot igno-
rar el sentiment d’un territori que fa anys que reivin-

dica que les festes amb bous formen part no només de 
la seua cultura popular, sinó també de la seua identi-
tat. El PDeCAT, ERC i el PSC parlen de formar un 
front comú en defensa d’estes festes tradicionals, i la-
menten que la votació del Parlament es produís sense 
tenir en compte el territori. Així, si no volem que el 
debat es contamine i aboque en tensions i conflictes 
innecessaris, cal establir un diàleg sincer amb tots els 
sectors implicats a les Terres de l’Ebre, en què es puga 
parlar de la identitat i la tradició, però també del res-
pecte pels animals, protagonistes de la festa.  

L’efecte Errejón
LA POLÍTICA espanyola 
no ha superat la revàlida de 
setembre i el bloqueig de 
la investidura ha abocat al 
país a una nova convocatòria 
electoral on el partit d’Iñi-
go Errejón està decidit a sa-
csejar el tauler polític. Les 
quartes eleccions espanyoles 
en només quatre anys convo-
cades per al proper 10-N són 
conseqüència de la incapaci-
tat de donar una resposta po-
lítica al conflicte entre Cata-
lunya i Espanya, així com del 
fet que els partits estatals no 
han assumit la nova realitat 
del multipartidisme, en què 
és necessari assolir pactes 
de governabilitat o formar 
governs de coalició. La no 
investidura obre una eta-
pa d’incertesa en la política 
espanyola a les portes de la 
sentència del judici de l’1-O, 
fa esclatar la majoria de la 
moció de censura i dóna una 
nova oportunitat a la dreta i 
a l’extrema dreta que es de-
bat en com afrontar les no-
ves eleccions. L’estratègia 
del president en funcions, 
Pedro Sánchez, ha estat arti-
culada per a guanyar el relat 
en uns nous comicis. Portar 
al límit les negociacions amb 
Unidas Podemos i el seu pos-
terior fracàs va traslladar 
la pressió cap al PP i Ciuta-

dans i, aquests últims, van 
oferir facilitar la investidu-
ra desdient-se, un cop més, 
del que havien defensat amb 
anterioritat. Una clara acció 
de màrqueting dels d’Albert 
Rivera per intentar deixar 
enrere la seva darrera crisi 
interna i repuntar en les en-
questes. És amb aquest pa-
norama on Errejón presen-
ta la seva candidatura com 
alternativa al bloqueig i a 
l’abstenció, i com a garantia 
per a que es formi un govern 
progressista.

LA IRRUPCIÓ de Más País, 
amb Errejón al capdavant, 
rivalitza directament amb 
Unidas Podemos, però no 
només, i fa trontollar algunes 
de les seves aliances territo-
rials, com és el cas de Com-
promís, o de les confluèn-
cies, com amb Equo. Sense 
recursos econòmics ni es-
tructura de partit més enllà 
de la Comunitat de Madrid, 
la seva única opció és aliar-
se en els diferents territo-

ris amb partits ja existents. 
Aquest salt a la política es-
tatal de l’exfundador de Po-
demos té molt d’interès pel 
que fa a la reestructuració de 
les forces d’esquerres i pel 
que concerneix al futur dels 
morats i del seu líder. Al res-
pecte, la candidatura d’Erre-
jón és conseqüència directa 
de la inexistent democràcia 
interna de Podemos, de la 
seva burocratització, dels 
seus híper-lideratges, del 
clientelisme orgànic i de les 
seves purgues internes. Una 
situació que ha portat els de 
Pablo Iglesias a ser assimi-
lats als partits tradicionals i 
a ser atrapats per la realpo-
litik, traïnt els seus principis 
fundacionals.

LA NOVA política s’ha ins-
titucionalitzat, ha oblidat 
els carrers i s’ha convertit en 
un espectacle mediàtic on, 
des dels partits, es prioritza 
el màrqueting polític. És en 
aquest context on Errejón 
millor es mou i és el moment 

en què, l’ex-número dos de 
Podemos, busca maximitzar 
vots posant en marxa la seva 
pròpia maquinaria de guerra 
electoral. En aquest sentit, 
serà important veure quin és 
l’abast real de l’efecte Erre-
jón en el panorama polític 
estatal, si aquesta expansió 
de Más Madrid es concreta 
també a Catalunya i quina és 
la seva proposta per resoldre 
el conflicte democràtic so-
biranista. Cal recordar que, 
tot i la guerra de xifres, la 
Diada de l’11 de setembre va 
tornar a ser multitudinària, 
mostrant el poder de con-
vocatòria del moviment in-
dependentista tot i estar en 
una fase de resistència front 
a la repressió i de desorien-
tació política, amb l’únic 
horitzó clar de la sentència 
de l’1-O –però sense saber 
com afrontar-la–. Más País 
no pot obviar la qüestió ca-
talana ja que aquesta és, 
realment, el problema es-
panyol. Així doncs, la qües-
tió nacional polaritzarà una 
campanya on Sánchez s’ha 
sumat a la demagògia anti-
catalana amenaçant d’apli-
car qualsevol article de la 
Constitució si la Generalitat 
desobeeix. En aquesta situa-
ció l’equidistància no és una 
opció. Errejón busca mobi-

litzar l’abstenció i, sobretot, 
aconseguir els suports dels 
desencantats amb el PSOE 
i amb Unidas Podemos per 
evitar que aquests vots es 
perdin després de l’espec-
tacle dantesc que han ofert, 
tant Sánchez com Iglesias i 
els seus equips, durant unes 
negociacions on els acords 
programàtics i les polítiques 
socials pel bé comú han que-
dat soterrades darrere d’un 
joc de cadires. El cansament 
ciutadà i la desafecció políti-
ca poden fer que l’abstenció 
sigui la guanyadora indiscu-
tible de les eleccions però, 
també, el malestar i la indig-
nació poden transformar-se 
en vots cap a un nou actor 
polític, que ja marca la pre-
campanya i que està disposat 
a revolucionar la política es-
panyola.

EN LA CAMPANYA perma-
nent en la que s’ha instal·lat 
la política espanyola, amb un 
Estat ingovernable a les por-
tes d’una nova tardor calenta 
i amb els fantasmes de la 
dreta i de l’extrema dreta ex-
pectants, l’efecte Errejón 
serà una nova divisió de l’es-
querra, una sonada traïció o 
una oportunitat per sumar? 
Després del 10-N, tindrem la 
resposta. 

JESÚS GELLIDA

POLITÒLEG 

I INVESTIGADOR 

SOCIAL

 OPINIÓ 
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     OPINIÓ

A la recerca d’oportunitats

Els primers 100 dies de les noves maneres 
de governar de l’alcalde d’Amposta

CADA COP són més els 
alumnes ebrencs que opten 
per continuar els seus es-
tudis postobligatoris fora 
de les Terres de l’Ebre. I és 
que, posats a pensar, si no 
vols dedicar-te a l’adminis-
tració d’empreses, l’educa-
ció o la infermeria, no tens 
cap altre remei que marxar 
a la ciutat.
El principal motiu del des-
poblament dels municipis 
es troba en la falta d’opor-
tunitats laborals. Els joves 
marxen a les ciutats en cer-
ca d’oportunitats de for-
mació i de treball. A més, 
l’aïllament d’alguns pobles 
i les mancances en infraes-

tructures de comunicació 
ens dificulta el retorn al po-
ble. D’aquesta manera, en el 
mapa demogràfic dels mu-
nicipis ebrencs sempre ten-
deix a predominar la fracció 
de població de la tercera 
edat.

AIXÒ ENS PORTA a pre-
guntar-nos: “Què som per a 

la resta de Catalunya i per 
als polítics de les nostres te-
rres?”

ÉS EVIDENT que les Terres 
de l’Ebre sofrim un menys-
preu per part de la Catalun-
ya central que només se’n 
recorda de nosaltres quan 
s’acosten eleccions o quan 
pensen en fer vacances a 

l’estiu. Per a pagar, venir 
a buscar vots o enviar-nos 
allò que no vol ningú, som 
catalans de primera divisió, 
però per a ficar-nos fàbri-
ques i mitjans per a no haver 
de marxar juguem sempre 
últims, o directament ja no 
juguem.

PER QUÈ no tenim fàbri-
ques? Per què tenim tan 
poca oferta formativa?

A QUI hem de donar culpa? 
Als polítics de les nostres 
terres, als de la Catalunya 
central o als altres? Perquè 
o bé als nostres no els es-
colten o els nostres només 

veuen els seus càrrecs com 
a trampolins. Les Terres 
de l’Ebre sempre hem estat 
menyspreats, però no obs-
tant això som diferents de 
la resta. Tenim un parlar, 
una cultura, una mentalitat 
diferent, fent-nos valdre. 
Apostem més per nosaltres 
mateixos.

PERQUÈ som ebrenques i 
ebrencs, aquest és el nostre 
segell d’identitat, i no hi ha 
res millor que lluitar per la 
pròpia identitat i defen-
sar-la. Creixem! 

XAVI LLAMBRICH

ESCRIPTOR

ELS PRIMERS cent dies de 
govern són temps suficient 
per poder fer una primera 
valoració del que està sent el 
segon mandat d’Adam Tomàs 
al front de l’alcaldia d’Am-
posta. Una nova manera de 
governar totalitària, sense 
precedents al nostre Ajun-
tament democràtic, perquè 
des del primer moment està 
tenint una actitud de menys-
teniment cap a l’oposició. La 
nova majoria absoluta l’està 
utilitzant per apropiar-se de 
l’Ajuntament, fent i desfent 
al seu caprici. Per a l’alcalde 
el concepte de majoria abso-
luta és sinònim d’exclusió.
 
ALLÒ QUE no es va atrevir 
a fer perquè venien elec-
cions, no fos cas que el per-
judiquessin, ara ho ha por-
tat a la pràctica de manera 
autoritària i sense cap tipus 
de consens amb la resta de 
grups polítics, com ha estat 
el cas de la modificació del 
ROM (Reglament Orgànic 
Municipal), que és aquella 
norma bàsica de la que ens 
dotem per tal de tenir una 
relació fluïda entre govern i 
oposició. L’està modificant 
sense acord, fixant les regles 
del joc a la seva mida, sent 
una mordassa per limitar els 
drets dels regidors de l’opo-
sició. L’alcalde ha obert un 

nou escenari que és el d’obs-
taculitzar-nos el poder fer la 
tasca d’oposició. Fins i tot, 
l’oposició ja no tenim la pos-
sibilitat de fer convocar un 
ple en cas de produir-se irre-
gularitats per part de l’equip 
del govern municipal.

ARRAN d’una carta enviada 
per l’alcalde ens assaben-
tem que ha decidit aturar 
la subvenció que es donava 
a la quota de la contribució 
(IBI) del primer habitatge. 
Subvenció que va decidir 
donar, tot i tenir des d’un 
principi l’advertiment de 
secretaria i intervenció que 
estava cometent una irregu-
laritat i que va utilitzar com 
a reclam en campanya elec-
toral. Aquesta irresponsabi-
litat ha portat a que l’Ajun-
tament d’Amposta estigui 
sent investigat per l’Oficina 
Antifrau de Catalunya per 
un presumpte supòsit irre-
gular de fons públics. El nos-
tre grup ja va advertir que 
aquesta era una decisió equi-

vocada per part de l’equip de 
govern municipal, ja que no 
afavoria a tota la ciutadania 
i a més obligava a fer la de-
claració de la Renda, pel sol 
fet de demanar aquesta sub-
venció, a tots aquells que no 
estaven obligats a fer-la. Li 
recordem una vegada més 
que la rebaixa de l’IBI ha de 
ser per a tothom i no fer dis-
criminacions en funció dels 
seus interessos partidistes, i 
que per una vegada apliqui la 
coherència i aquests diners 
que es deixaran de donar a 
manera de subvenció, siguin 
destinats a una reducció real 
de l’IBI a tota la ciutadania.

A L’ALCALDE d’Amposta 
cent dies li han donat per a 
molt. A tot l’anteriorment 
exposat, cal afegir que Am-
posta ja no compleix amb el 
principi d’estabilitat pres-
supostaria, la Regla de la 
Despesa, que significa que 
l’Ajuntament aquest any gas-
tarà més del que ingressarà. 
També ha revocat, de mane-

ra unilateral, al representant 
del Poble Nou elegit en vota-
ció popular pels seus propis 
veïns, sorgit d’una proposta 
democràtica en la que tots hi 
vam estar d’acord en l’ante-
rior mandat. En política no 
tot s’hi val, per molta majo-
ria absoluta que tingui. Per 
això hem de deixar clares 
les regles del joc que deter-
mina la democràcia i no de-
cidir segons la conveniència 
de qui governa, perquè ara 
ha nomenat a dit a un regi-
dor del seu govern. Un al-
tre fet a considerar és que 
l’equip de govern s’ha aug-
mentat el sou un 10% més, 
mentre que als regidors de 
l’oposició ens han baixat un 
28% la quantitat econòmica 
que percebrem per assistir 
a plens i comissions. Un fet 
inaudit que mai havia passat 
a l’Ajuntament d’Amposta. 
Sempre hem defensat que 
els servidors públics, tant els 
que estan al govern com els 
de l’oposició, han de perce-
bre una remuneració econò-
mica justa i d’acord a la res-
ponsabilitat del càrrec que 
ocupen.

ELS SOCIALISTES d’Am-
posta ens comprometem a 
seguir de prop l’acció de go-
vern, i davant d’alguna irre-
gularitat, ho criticarem i se-

rem insistents, però també li 
oferim mà estesa per arribar 
a grans acords en temes im-
portants, perquè des de 
l’oposició també farem ciu-
tat, anant tots a una, govern i 
oposició, en benefici de la 
gent. Està en les mans de 
l’alcalde aprofitar aquesta 
oportunitat, perquè té l’obli-
gació de governar per a to-
thom. L’atur i les desigual-
tats no caben en l’Amposta 
que nosaltres volem, per 
això ens tindrà al seu costat 
a l’hora d’impulsar iniciati-
ves per tal de reduir l’atur i 
pal·liar la pobresa. Però tam-
bé estarem especialment 
alerta perquè el govern mu-
nicipal no faci males pràcti-
ques. Hem de ser ferms a 
l’hora de garantir que el nos-
tre consistori sigui transpa-
rent i honest. L’alcalde ja no 
pot adoptar aquella posició 
victimista que va dur durant 
els passats quatre anys i que 
no es corresponia amb la 
realitat, ja que disposava de 
majoria absoluta i no depe-
nia de l’oposició. 

FRANCESC MIRÓ

PORTAVEU DEL PSC D’AMPOSTA
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Volem una Tortosa neta
EL 19 DE FEBRER de febrer 
de 2013 el PSC de Tortosa 
posàvem en marxa la cam-
panya “Xeic. Pos com tenen 
Tortosa!”. Es tractava d’una 
acció amb la que volíem 
conscienciar el govern de la 
brutícia, deixadesa, foscor i 
manca de manteniment de 
l’espai públic de Tortosa i els 
seus pobles. Els ciutadans i 
ciutadanes ens van fer arri-
bar fotografies que denuncia-
ven situacions insostenibles, 
algunes de les quals encara 
no s’han solucionat. La cam-
panya es va anar renovant i 
reactivant i ha estat en fun-
cionament fins ara.

AQUESTA va ser una de les 
nostres primeres accions de 
tot un seguit de denúncies 
que el grup municipal de PSC 
de Tortosa ha venint fent de 
manera continuada fins al 
moment. Rodes de premsa, 
mocions, precs i preguntes al 
ple, xarxes socials i altres for-
mes de denúncies han carac-
teritzat la nostra eterna lluita 
en defensa de la neteja i del 
manteniment de la ciutat i de 
l’espai públic, i així ho conti-
nuem i ho continuarem fent.

PERQUÈ Tortosa té un im-
portant problema amb la ne-
teja i el manteniment, un pro-
blema que pensàvem que se 
solucionaria amb el nou con-

tracte i que veiem que no ha 
estat així. El 2 d’agost de 2018 
va entrar en funcionament el 
nou contracte de neteja, al 
que el grup socialista, des de 
la nostra oposició propositi-
va i responsable, i legitimats 
per les propostes que ens van 
acceptar, vam donar suport al 
govern de PDeCAT i els Re-
publicans de Tortosa, en tant 
en quant creiem que era un 
contracte que incorporava 
les nostres aportacions, que, 
donada la seva durada de 10 
anys, podria arribar a ser la 
fórmula per una possible re-
municipalització de part o de 
tot el servei en un futur, i per-
què suposava un projecte de 
ciutat i, com sempre hem de-
fensat, als socialistes sempre 
ens trobaran al costat dels 
projectes de ciutat, però sen-
se que això suposi mai un xec 
en blanc. De fet, des de l’en-
trada en vigor del contracte 
el nostre grup ha demanat 
explicacions sobre multitud 
de temes que contemplava, 
coma ara els 32 projectes que 
s’havien de presentar en el 
primer mes; la relació de per-

sonal i la plantilla, les noves 
màquines, els nous conteni-
dors, etc. i que fins ara encara 
no hem rebut.

SI BÉ ÉS CERT que al prin-
cipi es va notar certa millora 
en el servei, ara per ara, un 
any després, és un clam per 
part de la ciutadania que això 
no funciona i els tortosins i 
tortosines tornen a queixar-
se dels mateixos o de més 
problemes, perquè realment 
és cert que Tortosa està molt, 
molt bruta, que no s’està 
complint el contracte i que 
cal una solució de manera 
immediata, sobretot després 
d’aquest estiu ja que sembla 
ser que després de la cam-
panya electoral l’empresa 
s’ha relaxat.

SOBTA MOLT que en el 
passat ple els Republicans 
de Tortosa presentessin una 
moció exigint la millora del 
servei de recollida de residus 
i neteja viària i el compli-
ment del contracte. Ells, que 
han estat governant durant 
12 anys al costat del PDe-

CAT i que van ser els artífexs 
d’aquest contracte, un con-
tracte que van defensar com 
a govern amb uns socis als 
que ara no els han donat ni 
100 dies de gràcia. Ells, que 
davant de totes les nostres 
continuades demandes i de-
núncies, mai ens van donar 
la raó.

ELS REPUBLICANS de 
Tortosa són responsables 
directes de l’incompliment 
d’aquest contracte, per tant 
ara no s’hi val a excusar-se 
en què ells no hi eren, perquè 
ells eren govern, ells van de-
fensar el contracte i ells eren 
conscients dels incompli-
ments i no van fer res per po-
sar-hi remei. Han vist la llum 
ara que no estan al govern?

DES DEL PSC, en la nos-
tra lluita constant en favor 
del manteniment de l’espai 
públic, hem continuat de-
manant explicacions sobre 
la situació actual, i agraïm 
la resposta per part del go-
vern respecte de les accions 
fetes i que s’estan fent, però 
no podem acceptar de cap 
manera la situació actual. 
Com ja he dit, els contractes 
s’han de complir i, si no, es 
prenen mesures. I no s’hi val 
a dir que es complexen en la 
mesura del possible, com va 
fer un membre dels Republi-

cans de l’antic govern. No-
saltres recolzarem i estarem 
al costat de totes aquelles 
accions que el govern hagi 
de prendre contra l’empresa 
per solucionar aquest tema, 
des d’obrir expedients disci-
plinaris pels incompliments 
fins a una possible resolució 
del contracte, tal i com hem 
sempre manifestat al plenari 
i al sí de les comissions in-
formatives. En aquests 100 
dies de govern s’ha posat de 
manifest que el nou govern té 
damunt de la taula alguns te-
mes que són un clam per a la 
ciutadania i que requereixen 
de solucions: el contracte de 
la neteja i la recollida de re-
sidus, el contracte de l’enllu-
menat públic o la necessitat 
de nous models de la Fesa del 
Renaixement i de les Festes 
de la Cinta.

EL QUE ESTÀ CLAR és que 
Tortosa no pot continuar 
com està, els ciutadans ho de-
manen a crits i cal actuar de 
manera immediata i urgent i 
posar solució a aquest greu 
problema que afecta, i molt, a 
la seva vida diària. Tortosa és 
la nostra prioritat i els torto-
sins i tortosines ens tindran 
sempre al seu costat i des del 
PSC continuarem liderant la 
lluita per la neteja, la cura i el 
manteniment de l’espai pú-
blic.  

ENRIC ROIG

PORTAVEU DEL PSC 

DE TORTOSA

 OPINIÓ 

On és la unitat?
POLÍTICS, partits, entitats 
sobiranistes, taules de debat, 
tertúlies… No hi ha dia que no 
sentim a parlar de la paraula 
“unitat” en algun d’aquests 
espais. Però, al final, quan 
arriba l’hora de la veritat, la 
unitat acaba sent una altra 
d’aquestes cortines de fum. 
La mel que posen als llavis 
dels devots votants indepen-
dentistes per després acabar 
desdient-se de tot plegat, ar-
güint que era una jugada mes-
tra. 

I CLAR, arriba un dia en 
què la gent, la ciutadania del 
carrer, n’acaba fins al capda-
munt d’estar escoltant i ob-
servant com es barallen entre 
ells els diferents partits inde-
pendentistes per la senzilla 

raó de voler manar i impo-
sar-se uns més que els altres.

600.000 persones, aquesta és 
la xifra de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona respecte a l’as-
sistència a la manifestació de 
la Diada de l’11-S. Està clar, i 
no cal ser gaire expert per 
veure-ho, que està força lluny 
del milió o del milió i mig de 
catalans que s’havien arribat 
a mobilitzar en anteriors edi-
cions.

L’ANC i Òmnium Cultural en 
culpen els partits i, aquests, 
l’unionisme i els mitjans de 
comunicació. El sector unio-
nista i els seus mitjans afins 
han estat i hi seran sempre 
i no han resultat ser mai els 
detonants de l’èxit o del fra-

càs d’una manifestació. Per 
tant, utilitzar arguments així 
no és res més que emprar una 
fal·làcia per evitar assumir 
la realitat que tens al davant 
dels nassos i, això, ho han fet 
tots tres partits independen-
tistes.

LA MANIFESTACIÓ de la 
Diada s’ha vist perjudicada 
per les picabaralles entre par-
tits que han oblidat que eren 
republicans i independentis-
tes, entre partits que deien 
néixer del poble per acabar 
canviant el rumb com qualse-
vol partit de quadres i entre 
partits que encara ara no sa-
ben com es diuen.

EL MÓN sobiranista està 
fragmentat i molt malmès per 

culpa dels exilis i de les pre-
sons. Els nous líders no ho 
són gaire i les ganes d’anar 
junts per fer projectes es van 
acabar quan alguns van voler 
prioritzar les butaques per 
davant del bé del país.

NI LA TARDOR va ser ca-
lenta, ni el tsunami serà de-
mocràtic, ara bé, la marea 
està pujant de nivell i el dic de 
contenció no resistirà gaire.

I LA MOSTRA de tot pegat 
és aquesta minva en la parti-
cipació de la Diada, una mena 
de càstig del poble envers els 
polítics per no haver sabut 
estar a l’altura de les circum-
stàncies i haver jugat al pò-
quer. I això no vol dir que se’n 
faci la lectura interessada que 

en faran els diaris unionistes 
i els partits del 155, perquè 
la gent, encara que no hagi 
sortit a la Plaça Espanya, des 
de casa seva hi seguia sent. I 
hi continuarà sent si veu que 
se l’escolta, que quan vota i 
arrisca la seva vida en treu un 
benefici o que el seu partit fi-
del avança cap a l’assoliment 
de la independència amb fer-
mesa i no només amb parau-
les buides que s’endú el vent.

PER TANT, en lloc de dir 
cent cops al dia que hem 
d’anar junts i que cal unitat, 
val més que comencin a do-
nar fruits d’allò que predi-
quen i no ho solucionin tot 
amb uns nous comicis. 

IRENE LÓPEZ.  ESTUDIANT DE PERIODISME I CIÈNCIES POLÍTIQUES
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MOVEM portarà a debat en el proper 
ple municipal una moció que demana 
a l’Ajuntament mesures davant l’actual 
situació d’emergència climàtica, perquè 
Tortosa no es quede al marge en la lluita 
contra el canvi climàtic. En concret, de-
mana impulsar i revisar el Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible aprovat al setembre 

del 2017, i crear una Taula Local sobre la 
Mitigació i l’Adaptació al Canvi Climà-
tic. També proposen més espais per als 
vianants, fomentar l’ús de mitjans de 
transport no contaminants, avançar 
en l’economia local i de proximitat, i fer 
campanyes educatives i d’informació so-
bre l’emergència climàtica.  C.B.

Tortosa i l’emergència climàtica

TORTOSA

Primer bany de realitat de Roigé
 Movem, ERC, Ciutadans i la CUP bloquegen 

l’ampliació del teatre auditori Felip Pedrell 
 Només el PSC dóna suport a Junts, que afirma 

que seguirà treballant per executar el projecte

Movem Tortosa, ERC-Tor-
tosa Sí, Ciutadans i la CUP 
van frenar el 24 de setembre 
l’ampliació de l’auditori Felip 
Pedrell, un dels projectes més 
importants del mandat per al 
govern en minoria de Junts 
per Tortosa. Els 11 vots dels 
quatre grups de l’oposició van 
imposar-se als 10 vots que su-
maven el govern de Junts i el 
PSC, que de nou tornava a fer 
costat a Meritxell Roigé. Amb 
motiu d’un ple extraordinari, 
havien d’aprovar-se una modi-
ficació urbanística i també una 
operació d’endeutament que 
ascendia a 1,7 milions d’euros. 
Però el projecte va quedat blo-
quejat, cosa que va desfermar 
les crítiques de Roigé cap als 
grups que no li havien donat 
suport. El projecte preveia la 
construcció d’una nova sala 
amb capacitat per a 300 per-
sones, en una nova ala a l’es-
querra de l’edifici actual, per 
completar les dues sales que 
ara per ara té l’equipament. 
Per tant, es tracta del primer 
revés important que el govern 
tortosí rep  en este mandat.
Per la seua banda, el porta-
veu de Movem, Jordi Jordan, 
va carregar contra Roigé per 
les formes amb què volia tirar 
endavant l’ampliació de l’au-
ditori. El principal argument 
dels de Movem va ser que cal 
una inversió “planificada i 
ordenada”. “Estem a favor de 
l’ampliació de l’equipament, 
però aquí al ple no estem de-
batent el contingut, sinó que 
estem debatent les formes”, 
va insistir-hi Jordan. “Tortosa 
l’hem de construir entre tots”, 
va argumentar, tot recordant 

al govern municipal de Junts 
que ja no té majoria al consis-
tori i que, per tant, cal escoltar 
més les propostes i opinions 
de l’oposició. Jordan, que va 
demanar al govern de Roigé 
que rectifique, va remarcar 
que els regidors de Movem no 
havien rebut tota la informa-
ció necessària -demanada ver-
balment i per escrit- per poder 
fer una valoració correcta d’un 
projecte que té un cost econò-
mic tan elevat. Segons Jordan, 
Movem no podia avalar una 
operació d’1,7 milions d’eu-
ros sense saber concretament 
com es distribuirà la inversió. 
“S’està fent tot de forma pre-
cipitada, sense un debat real 
entre els diferents grups polí-
tics i sense debatre amb la ciu-
tadania”, va lamentar. 
També va ser molt clar el por-
taveu d’ERC-Tortosa Sí. En re-
sum, Xavier Faura va dir que 
el seu grup no podia donar un 
“xec en blanc” al govern de 
Junts, sense tenir detalls del 
projecte i un full de ruta defi-
nit per valorar si l’operació hi-
potecarà les finances de 
l’Ajuntament en els propers 
anys. “Els recursos municipals 
són finits i Tortosa ha d’em-
prendre actuacions com 
l’arranjament de voreres, 
l’obertura de la ciutat al riu o 
la rehabilitació de les mura-
lles, abans que ampliar l’audi-
tori”, va dir. “Apostar per la 
cultura no implica la cons-
trucció d’un equipament de 
prop de dos milions d’euros, 
sinó l’exercici d’activitats cul-
turals amb un fil conductor”, 
va remarcar Faura. 

Una imatge del ple del 24 de setembre. //  JOAQUIM DOMINGO.

Un acte de responsabilitat o pals a les rodes?

El portaveu de Ciutadans, Miquel Albacar, 
que abans del ple ja sabia tenia la clau per 
fer decantar la balança sobre el projecte, 
va optar finalment per rebutjar la pro-
posta del govern de Roigé. Així, Albacar 
va afirmar que l’operació d’endeutament 
era una decisió “precipitada”, i va apostar, 
de fet, per incloure una partida per l’am-
pliació de l’auditori en el proper pressu-
post municipal, que Roigé encara ha de 
negociar amb els altres grups. Per la seua 
banda, el portaveu de la CUP, Xavier Ro-
dríguez, li ha dir a Roigé que és una “alcal-
dessa feble”, i li ha retreure que no hagués 
buscat el consens amb l’oposició.
“Em sento absolutament decebuda, evi-
dentment trista”, va afirmar l’alcaldessa, 
que va acusar els grups de l’oposició de 
menystenir el projecte d’ampliació de l’au-

ditori. Fins i tot va dir que les propostes 
d’inversions culturals que li havien sugge-
rit alguns grups de l’oposició eren “patèti-
ques”. En este sentit, els va acusar de no 
voler que siga l’actual govern de Junts qui 
puga portar a terme una ampliació que, en 
realitat, “ningú ha qüestionat”. Visible-
ment molesta, va recriminar als republi-
cans que ara s’hagin desdit de les vota-
cions fetes durant el mandat anterior, i 
que estiguen posant “pals a les rodes” a un 
projecte “tan necessari per a la ciutat”. 
També va fer-ho el portaveu del PSC, En-
ric Roig. “Han paralitzat un projecte molt 
important, que cap de vostès va qüestio-
nar ni en l’anterior mandat ni en campan-
ya electoral”, va lamentar Roigé, que abans 
d’aixecar la sessió va dir que el seu govern 
seguirà treballant per fer-lo possible.  

G.M. / C.B.
TORTOSA

Mira el
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Roigé troba una via per l’auditori

El govern de Meritxell Roigé 
no ha llançat la tovallola del 
projecte per ampliar el teatre 
auditori Felip Pedrell. Només 
dos dies després que el ple 
frenés el projecte amb els 
vots de Movem, ERC-Tortosa 
Sí, Ciutadans i la CUP, Roigé 
va comparèixer per anunciar 
que han decidit fragmentar 
l’operació de finançament en 
diverses anualitats. De fet, un 

dels arguments que va esgri-
mir l’oposició per rebutjar 
el projecte és que l’Ajunta-
ment no havia d’endeutar-se 
de cop per finançar les obres 
amb un crèdit de més d’1,7 
milions d’euros.
Roigé va dir que tornarà a 
portar el tema al ple, amb 
una amortització de deute de 
300.000 euros que li ha de 
permetre signar, sense ne-
cessitat dels vots de l’oposi-
ció, un nou crèdit de 215.000 
euros, així com replantejar 
l’obra i dividir-la en dos 

anualitats. Roigé va afegir-hi 
que, després d’una primera 
ronda de consultes, confia en 
el suport de la resta de grups. 
Però, tot i així, va criticar que 
tombessin el finançament 
per forçar la derrota del go-
vern, amb l’objectiu que es 
visualitzés la seua feblesa. 
“No he escoltat cap ‘no’ al 
projecte. Tots m’han mostrat 
la seva voluntat d’apro-
var-lo”, va dir. Per contra, va 
reburjar les acusacions de 
l’oposició sobre la manca de 
voluntat de consens i d’infor-

mació al voltant del projecte. 
“Mai anteriorment havia ex-
plicat tantes vegades un pro-
jecte a algú”, va assegurar. A 
banda, Roigé va detallar que 
portarà al ple una amortitza-
ció “voluntària” de deute de 
300.000 euros, gràcies al ro-
manent de tresoreria acumu-
lat de l’exercici anterior. 
Això és que li hauria de per-
metre, d’acord amb les seues 
atribucions com alcaldessa, 
subscriure un crèdit de 
215.000 euros per a este 
exercici, sense necessitat de 

comptar amb el vots de l’opo-
sició. “Reduirem l’endeuta-
ment per sobre del que ens 
hem d’endeutar”, va insis-
tir-hi, tot apuntant que a fi-
nals d’anys plantejarà una 
nova amortització. Segons 
Roigé, amb la maniobra de 
l’oposició s’ha perdut una 
setmana, però la idea és po-
der començar les obres en-
guany i continuar-les durant 
el 2020. En l’horitzó, la cele-
bració de Tortosa com a Ca-
pital de Cultura Catalana, 
durant l’any 2021. 

El primer trimestre de 2020. 
Aquesta és la data en què es 
preveu que estigui enllesti-
da la plaça de la Catedral de 
Tortosa. Així ho ha afirmat 
l’alcaldessa, Meritxell Roigé, 
qui ha detallat que actual-
ment es treballa en els mi-
cropilotatges per poder de 
sustentar la plaça.
Les obres, licitades per un 
import d’,7 milions d’euros a 
l’empresa Benito Arnó, con-
sisteixen en el cobriment i 
museïtzació de les restes ar-
queològiques del lloc on 
s’ubicarà la nova plaça de la 
Catedral. La plaça serà un 
mirador cap al riu Ebre, 
mentre que les restes ar-

queològiques quedaran en 
un nivell inferior i es podran 
visitar. El projecte és dels ar-
quitectes Olga Felip i Josep 
Camps. A banda, un altre 
projecte que es preveu exe-
cutar el 2020 és la rotonda 
d’accés al poble de Jesús des 
de la C-12. Tot i la incertesa 
sobre l’aprovació dels pres-
supostos de la Generalitat 
per a l’any vinent, Roigé s’ha 
mostrat convençuda que 
l’obra tirarà endavant.  C.B.

Les obres de davant 
de la Catedral, per 
al primer trimestre 
de l’any 2020

Les obres a la plaça de la Catedral. // G.M.

G.M. / C.B.
TORTOSA

 El govern municipal fragmenta el finançament 
per intentar ampliar el teatre Felip Pedrell

 L’Ajuntament amortitzarà un deute de 300.000 
euros per poder signar un crèdit de 215.000 euros
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Ultimàtum de Faura per la neteja
 El republicà adverteix que l’Ajuntament ha de 

resoldre els problemes del servei abans de Nadal
 El govern municipal ja ha fet requeriments a

Acciona i farà campanyes de conscienciació

Abans de Nadal, l’Ajuntament 
de Tortosa haurà d’haver re-
solt les deficiències que s’han 
detectat al servei de neteja 
viària i recollida de la brossa, 
i obligar l’empresa Acciona 
a complir el macrocontracte 
que va adjudicar-li per 22,9 
milions d’euros en 10 anys. 
Això és el que ha exigit el re-
publicà Xavier Faura, qui ha 
donat al govern de Junts per 
Tortosa un temps gràcia per-
què solucione la falta de ne-
teja i els problemes detectats 
amb el nou contracte per a la 
recollida de residus. Durant 
una entrevista a Canal 21, 
ha assegurat que si el servei 
continua igual de malament, 
tornaran a presentar una mo-

ció per incrementar el règim 
sancionador o per iniciar la 
resolució del contracte. 
De la mateixa manera, el re-
publicà ha rebutjat que el go-
vern municipal haja atribuït 
la situació del servei de neteja 
a un increment de l’incivisme. 
Segons Faura, no és just cul-
par la ciutadania de l’incom-
pliment del macrocontracte, 
i ha reiterat que l’Ajuntament 
ha de fer comlir el contracte a 
l’empresa. També ha advertit 
que no acceptaran una revi-
sió del preu del servei, amb el 
seu conseqüent encariment, 
a canvi de les millores que es 
necessiten a la neteja. 
El ple de l’Ajuntament va 
constatar el 9 de setembre la 
punxada del nou servei de re-
collida de residus i neteja, just 
un any després de la seua en-
trada en vigor. Tots els grups 

van aprovar una moció 
d’ERC-Tortosa Sí perquè 
l’Ajuntament faci complir el 
contracte a Acciona, després 
dels problemes que s’han 
agreujat durant els mesos 
d’estiu. Sobretot, en l’àmbit de 
la recollida de la brossa, amb 
el servei desbordat i imatges 
recurrents de contenidors a 
vessar, o directament amb les 
escombraries per recollir, da-
munt de la vorera o escampa-
des per terra. El regidor de 
Serveis, Domingo Tomàs, va 
admetre les deficiències del 
servei, i va assegurar que l’em-
presa ja ha rebut requeriments 
per part de l’alcaldessa, que ha 
parlat amb els responsables 
“estatals” d’Acciona. Tot i això, 
Tomàs va fer una crida al ci-
visme, i va assegurar que du-
rant esta tardor es faran cam-
panyes de conscienciació. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Un contenidor a vessar, el 7 de setembre. // G.M.

TORTOSA

Xavier Faura ha recriminat a 
Junts per Tortosa que durant 
l’últim ple ordinari votés al cos-
tat dels partits del 155, el PSC i 
Ciutadans, per evitar la retira-
da de la simbologia franquista 
del municipi. Tot i que es trac-
tava d’una moció del grup de la 
CUP, el portaveu d’ERC-Tor-
tosa Sí va remarcar que és un 
fet “molt greu” que el govern 
de Meritxell Roigé rebutgés la 

proposta quan el país es troba 
a les portes de la sentència de 
l’1 d’Octubre. “No podem per-
metre que davant d’una moció 
100% política, com és la retira-
da dels elements franquistes, el 
grup de Junts per Tortosa vote 
alineats amb el 155; i que no es 
venguen sopars de duro, per-
què la llei de Memòria Històri-
ca, que per cert va promulgar 
un govern del PSOE i el PSC de 
Tortosa va votar-hi en contra, 
és d’obligat compliment, més 
enllà del catàleg que ha de fer 
l’Ajuntament perquè ens ho 

marca la mateixa llei”, va dir.
Durant els dies posteriors al 
ple, el tema ha provocat una 
forta topada entre Junts i Es-
querra. Fins al punt que des 
del partit de Roigé, a través de 
les xarxes socials, han arribat a 
recriminar a ERC que durant 
12 anys no s’han preocupat 
de retirar vestigis franquistes. 
Faura va dir que va sentir “ver-
gonya” i que, potser per coses 
com esta, ERC no ha tornat a 
governar ara amb el PDeCAT.
De fet, va descartar que els re-
publicans puguin entrar en el 

govern amb Roigé, perquè no 
se sentirien “còmodes” 
Per la seua banda, Enric Roig 
(PSC) va voler respondre les 
crítiques que ha rebut el PSC 
per haver rebutjat les mocions 
de la CUP sobre una escola 
bressol municipal i sobre la re-
tirada de simbologia franquis-
ta. Així, va dir que les propos-
tes de la CUP eren “mocions 
trampa”, i va acusar Xavier Ro-
dríguez de “tacticisme polític.” 
A més, Roig va recriminar a 
Faura que digués que Junts ha-
via votat al costat dels partits 

del 155. També li va dir que és 
“una ximpleria” barrejar con-
ceptes, tot recordant que fa uns 
anys Faura defensava no reti-
rar el monument franquista. 
“Què passa, que ara Faura ha 
vist la llum i abans no la veia?”, 
va preguntar-se Roig, just 
abans de llegir unes declara-
cions del republicà en una ter-
túlia a Ràdio Ebre, de fa uns 
anys, en què considerava que 
retirar el monument de la Ba-
talla de l’Ebre era una despesa 
innecessària perquè forma 
part de la història de Tortosa. 

Topada per la retirada dels símbols franquistes
G.M.
TORTOSA
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‘ERC pot obrir l’aixeta del canvi’
 El portaveu de Movem anima els republicans 

a fer possible un govern d’esquerres a Tortosa
 Jordan veu un acostament del PSC a Junts i 

pregunta si Roig vol ser ‘un segon Monclús’

El portaveu de Movem, Jor-
di Jordan, ha animat el grup 
d’ERC-Tortosa Sí a “obrir 
l’aixeta del canvi” al muni-
cipi. Durant una entrevista a 
Canal 21 Ebre, Jordan va re-
cordar als republicans que el 
canvi és possible, i que con-
tinua estant a les seues mans 
fer-lo realitat. De fet, va va-
lorar que Xavier Faura haja 
deixat clar que els republi-
cans no pensen incorporar-se 
al govern de Meritxell Roigé, 
en minoria des de les munici-
pals. Segons Jordan, encara 
hi ha diverses fórmules per 
propiciar el canvi que la ciu-
tadania va reclamar a través 
de les urnes: “He de recordar 
que el canvi és possible, si 

ERC i el senyor Faura ho aca-
ben decidint; només desitjo i 
espero que els partits que van 
defensar canvi a les últimes 
eleccions s’allunyen del tacti-
cisme polític i de l’estratègia 
més interna, que pensin en 
el bé comú de Tortosa i que 
compleixin amb la voluntat 
majoritària de la ciutadania”.
Jordan va remarcar que el 
canvi seria “divers i plural”, i 
va tornar a estendre la mà als 
altres grups per fer-lo efectiu. 
“Si ERC obre l’aixeta del can-
vi, el canvi arribarà al nostre 
Ajuntament, perquè ja arriba 
en vots i en partits que el de-
fensen”, va dir Jordan. 
Amb tot, el portaveu de Mo-
vem va posar de manifest que 
el portaveu del PSC, Enric 
Roig, sembla molt obert a inte-
grar-se en el govern de Roigé. 
Segons Jordan, Roig pot arri-

bar a convertir-se en un “se-
gon Monclús”, en referència a 
l’exportaveu d’Esquerra, que 
el 2015 va preferir pactar amb 
Ferran Bel en lloc de ser l’al-
calde d’un govern d’esquerres. 
“Roig, i no sé si també el PSC, 
està molt per la voluntat de 
governar amb Roigé, i el que 
pot acabar passant és que es 
convertisca en el segon Mon-
clús de la política tortosina”, 
va advertir. Així, Jordan va dir 
que, si finalment el PSC no en 
tra al govern amb Roigé, hau-
ria de saber representar l’al-
ternativa que teòricament su-
posa el PSC. “És una decisió 
que respecto i que han de 
prendre Roig i el PSC, però a 
mi com a persona d’esquerres 
i progressista em sorprèn i em 
preocupa que estiga flirtejant 
d’una manera clara amb 
Junts”, va concloure. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Jordi Jordan, durant l’entrevista a Canal 21 Ebre. // G.M.

TORTOSA

Enric Roig ha deixat a porta 
oberta a escoltar una proposta 
de Meritxell Roigé perquè el 
PSC es puga incorporar al go-
vern de Tortosa. Tot i que a la 
suma de Junts i del PSC encara 
li faltaria un regidor per tenir la 
majoria absoluta del ple, Roig 
ha deixat clar que estudiarien 
l’oferta per “lleialtat institu-
cional”, i que després hauria 
de ser l’assemblea local la que 

prengués finalment la decisió 
que considerés més oportuna 
per al bé del municipi. Durant 
una entrevista a Canal 21 Ebre.
Amb tot, Roig no va descartar 
influir el govern des de l’opo-
sició, i fins i tot va tornar a 
plantejar un govern de concen-
tració.  “La senyora Roigé té 
un terç dels regidors de l’Ajun-
tament, és una majoria mino-
ritària”, va apuntar. “A partir 
d’aquí, podem treballar con-
juntament totes les forces per 
tirar-lo endavant. Sóc dels que 
va dir que a Tortosa feia falta 

un govern de concentració, i 
em van dir que estava boig”, va 
remarcar el regidor socialista.
Així doncs, Roig va insistir en 
què l’alcaldessa no els ha pro-
posat una entrada del PSC al 
govern municipal, sinó que 
han negociat cada tema de ma-
nera puntual; però també va 
remarcar que els socialistes 
“no guardaran absències”. En 
este sentit, va recordar que 
eren partidaris d’un govern 
d’esquerres, però que Movem 
no ha sabut negociar un govern 
amb el PSC i Esquerra. 

Roig estudiaria una oferta de govern amb Junts
Gustau Moreno
TORTOSA

Enric Roig, durant l’entrevista del 19 de setembre. // C21. 

 MUNICIPIS 



cop d’ull16 // Octubre 2019  



Octubre 2019 // 17cop d’ull



cop d’ull18 // Octubre 2019  

Els ajuts directes a l’IBI, sota sospita

Francesc Miró ha afirmat que 
el govern d’Esquerra d’Am-
posta haurà d’assumir totes 
les responsabilitats, si final-
ment tira endavant la inves-
tigació de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya per aclarir un 
suposat ús irregular de fons 
públics. En concret, l’orga-
nisme investiga l’atorgament 
d’ajuts directes del 25% a 
l’impost sobre béns immo-

bles (IBI), que l’Ajuntament 
ampostí va concedir durant 
el mandat anterior tot i tenir 
els informes contraris de se-
cretaria i d’intervenció. Miró 
ha recordat que el PSC ja va 
advertir que els ajuts directes 
per l’IBI havien de ser per a 
tothom, i no només per als 
que acreditaven les propie-
tats com a primer habitatge.
A més, Miró ha tornat a de-
nunciar que el govern d’Es-
querra d’Amposta els ha reta-
llat un 28% la retribució que 
els correspon al PSC com a 

grup municipal a l’oposició, 
mentre que l’equip de govern 
s’ha apujat els sous un 8%.
De fet,  també ha explicat que 
l’Oficina Antifrau també té 
previst recórrer el nou Regla-
ment d’Orgànic Municipal 
(ROM), arran d’una denúncia 
que, segons ha aclarit, no ha 
presentat el PSC. 

L’Ajuntament de Gandesa 
està decidit a treballar per 
l’energia sostenible. De fet, 
ha enllestit un pla d’acció 
per al període 2019-2023 
que, entre d’altres, preveu 
actuacions per aconseguir 
la transició energètica i fer 
de Gandesa un municipi 
autosuficient energètica-
ment. Amb aquest objectiu, 
es preveu crear una oficina 
d’assessorament energètic 
o fomentar la creació d’una 
comunitat energètica per 
abastir el polígon industrial 
amb renovables.
La gestió forestal és un altre 
dels eixos clau amb què tre-
balla l’Ajuntament de Gan-
desa. Aquest proper 2020 es 
preveu construir una planta 
de assecatge de la fusta que 
s’extregui de la neteja del 

bosc, pressupostada amb 
240.000 euros. L’estella es 
destinarà al centre de calor 
que ha d’abastir l’escola, la 
llar d’infants i la biblioteca, 
i també per escalfar l’edifici 
de l’Ajuntament.
La substitució de l’enllume-
nat públic amb tecnologia 
led o la recuperació de l’eco-
sistema del riu Canaletes 
són altres dels projectes que 
vol impulsar el consistori.A 
més, Gandesa també partici-
pa en un projecte per afavo-
rir el pasturatge extensiu 
que redueix el risc d’incendi 
forestal.  C.B.

Gandesa vol ser 
autosuficient des 
del punt de vista 
energètic

La presentació del pla energètic. // S.A.

Els dos regidors del PSC d’Amposta. // CEDIDA.

G.M. 
AMPOSTA
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 El PSC revela que l’Oficina Antifrau de Catalunya 
investiga subvencions de l’Ajuntament d’Amposta

 Miró detalla que l’organisme vol aclarir 
un suposat ús irregular de fons públics

Mira el
vídeo
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enllaç
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MALTRACTAMENT ANIMAL

Rescaten 21 gossos que malvivien 
en un magatzem d’Alcanar

 Els animals de caça podrien formar part
d’un criador il·legal com el descobert el mes de juliol

 L’Ajuntament d’Alcanar es personarà com
acusació popular en els casos de maltracte animal

Els Mossos d’Esquadra han 
fet un segon decomís de 21 
gossos que estaven en males 
condicions en un magatzem 
sense ventilació a Alcanar. 
En concret, set cadells i una 
majoria de femelles: animals 
de caça que podrien formar 
part d’un altre criador il·legal 
com el que es va descobrir el 
passat més de juliol al nucli 
d’Alcanar-Platja. Els Mossos 
van rebre l’avís de la policia 
local d’Alcanar i van identi-
ficar el propietari, un veí del 
Vendrell amb habitatge en un 
càmping de la població.
Dels animals decomissats se 
n’han fet càrrec diverses pro-
tectores: ARCA Internacional 
n’ha acollit quinze mentre 
que l’Associació Engrescats 
de les Terres de l’Ebre ha fet 
el mateix amb sis. Segons tes-
timonis, els animals estaven 
“plens de paparres i puces 
amb anèmia i desnutrició”. 
Asseguren que “la pudor era 
asfixiant i que els animals 
dormien damunt dels seus 
propis excrements”. De fet, 
una vegada més, les protecto-
res han denunciat la situació 
a través de les xarxes socials, 
tot demanant a la ciutadania 
que denuncien si veuen casos 
de maltractament. Pel que fa 
a l’anterior decomís, amb 17 
gossos abandonats, l’Ajun-
tament d’Alcanar també ha 
anunciat que exercirà d’acu-
sació popular.
La regidora de Salut, Mercè 
Fischer, va ser testimoni d’es-

ta nova troballa després de la 
denúncia de la propietària de 
la nau. Els fets es van produir 
divendres de la setmana pas-
sada. La policia va obrir dili-
gències penals pel delicte de 
maltractament d’animals do-
mèstics, que s’han remès als 
jutjats d’Amposta.

No és la primera vegada
El passat 25 de juliol es va 
destapar un cas de maltrac-
tament de gossos a Alcanar 
Platja on es van decomissar 17 
gossos d’un bungalou que es 
troba a la part posterior d’una 
masia pròxima a la platja del 
Maricel. Els animals estaven 
tancats en gàbies en condi-
cions pèssimes d’higiene, 
sense alimentació ni aigua, i 
exposats a altes temperatu-
res. De fet, van trobar-hi cinc 
gossos més, ja morts. Tres pa-
trulles dels Mossos d’Esqua-
dra, la Policia Local d’Alcanar 
i tres associacions de protec-
ció dels animals (Engrescats 
de les Terres de l’Ebre, ARCA 
–d’Aldover– i aGOSaGATs 
–d’Alcanar–) van participar 
en l’operació de rescat dels 
animals.
En el ple de setembre, el con-
sistori ha aprovat que es per-
sonarà en les diligències prè-
vies obertes al Jutjat 
d’Instrucció Número 1 d’Am-
posta per a l’exercici de l’ac-
ció popular en este cas de 
maltractament animal. 

Situació dels animals el moment de ser rescatats. //  ENGRESCATS.

M.G. / A.P. / G.M.
ALCANAR

S
SOCIETAT

XAVIER PALLARÈS ha fet un pri-
mer balanç de la temporada de 
bous a les Terres de l’Ebre. Tot i els 
incidents a Amposta i Vidreres que 
han tornat a posar sobre la taula el 
debat sobre els actes taurins a Ca-
talunya, el delegat de la Generalitat 
ha apostat per millorar la llei sense 

arribar a la prohibició total. A més, 
ha remarcat que la Generalitat ac-
tua quan detecta alguna infracció 
de la normativa, i que el govern ja 
havia demanat un informe a l’Ajun-
tament d’Amposta després de l’en-
vestida d’un bou capllaçat a un co-
txe i una moto.  G.M.

Pallarès defensa els correbous
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La composició de l’oïda humana
FINS ARA hem parlat de 
què passa quan hi ha una 
pèrdua auditiva, de què es 
tracta i que fem amb una re-
habilitació auditiva, de les 
molestes otitis que es poden 
produir a l’estiu... però no 
hem parlat encara de com 
funciona l’oïda, i és això el 
que explicaré en el següent 
article. 

TOT el complex del sistema 
auditiu el podríem dividir 
en dos parts: el perifèric i el 
central.

EL SISTEMA perifèric està 
format per l’oïda externa, 
oïda mitjana i la interna.

L’OÏDA EXTERNA es 
compon del pavelló auditiu 
(l’orella), el conducte auditiu 
extern i la membrana timpà-
nica, a partir d’aquí ve l’oïda 
mitjana que és una cavitat 
d’aire que conté tres petits 
ossos: el martell, l’enclusa 
i l’estrep, i per últim l’oïda 
interna on es troba la còclea 
que està connectada amb el 
sistema auditiu central. 

ARA jA SABEM un poc de 
quins elements es compon 
l’oïda, ara vaig a explicar, 
breument, el seu funciona-
ment, o com escoltem: 

EL PAVELLÓ auricular o 
l’orella té aquesta forma tan 
peculiar perquè s’encarrega 
de captar les ones sonores 
del nostre entorn, i les orien-
ta cap al conducte auditiu 
extern, les ones sonores 
viatgen a través del conduc-
te auditiu extern fent  vibrar 
la membrana timpànica, i a 
la vegada aquesta vibració 
produeix un moviment a la 
cadena d’ossets transferint 
aquesta vibració fins a la cò-
clea o oïda interna, aquest 
moviment produeix un mo-
viment ondular al líquid que 
hi ha dins la còclea (l’en-
dolimfa) estimulant unes 
cèl·lules microscòpiques  

anomenades cèl·lules cilia-
des; en funció si el so que 
percebem és més agut o més 
greu s’estimularan un grup 
de cèl·lules o unes altres; 
el procés es completa quan 
cada una d’aquestes cèl·lules 
genera un impuls nerviós en 
funció amb el so que ha arri-
bat i aquest conjunt d’impul-
sos viatja a través del nervi 
auditiu fins al còrtex auditiu 
del cervell, on es produeix la 
percepció del so i on aquest 
és analitzat i interpretat.

FINALMENT recordar-vos  
la importància de cuidar l’oï-
da, ja que quan no funciona 
un procés de tot aquest en-
granatge l’altera la totalitat 
de la percepció auditiva. 

ISA GIMENO ARASA

AUDIÒLOGA

 SOCIETAT

Braçalets ‘tocant el cor‘
 La iniciativa de la Lliga contra el Càncer

va dirigida als pacients d’oncologia de l’HTVC
 Els braçalets que han confeccionat els voluntaris 

posen una nota de color als embenats dels malalts

La Lliga Contra el Càncer a les 
Terres de l’Ebre ha començat 
a repartir els braçalets “to-
cant al cor” entre els pacients 
oncològics de l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta. En 
concret, se’n fa entrega als 
malalts de càncer que porten 
un catèter central inserit per 
via perifèrica, coneguts com 
PICC. Este catèter es posa ha-
bitualment al braç durant els 
mesos que dura el tractament 
amb quimioteràpia, i permet 
fer extraccions de sang per a 
anàlisis, tractaments i proves, 
i estalvia punxades i molèsties 
derivades de l’administració 
de determinats fàrmacs. La 
infermera de l’Hospital de 

Dia de l’Hospital Verge de la 
Cinta, Conxa Rodríguez, ha 
explicat que este braçalet, de 
diferents estampats i mides, 
permet substituir la clàssica 
malla blanca protectora d’ús 
hospitalari i treure “serietat” 
als embenaments.
Per la seua banda, el presi-
dent de la Lliga Contra el 
Càncer a les Terres de l’Ebre, 
Francesc Vallespí, ha destacat 
la tasca de les voluntàries que 
fan els braçalets però també 
els coixins que es fan arribar 
a totes les persones operades 
de càncer de mama.
Els braçalets es posen al da-
Vció, són de tela elàstica i 
han estat confeccionats per 
voluntaris i voluntàries de 
la Lliga. A més, són estètica-
ment més agradables que les 
clàssiques malles blanques 

d’ús hospitalari.
Des d’este estiu ja s’han entre-
gat una trentena de braçalets 
“tocant al cor” i un nombre 
similar de coixins.

Petits Valents a Flix
Els dies 14 i 15 de setembre, 
s’ha dut a terme a Flix la Jor-
nada Solidària pels Petits Va-
lents de la Ribera d’Ebre, una 
campanya que busca recaptar 
diners per a la investigació 
del càncer infantil de l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Bar-
celona. Entre els diferents ac-
tes programats, el CAP Flix 
ha participat amb un taller de 
primers auxilis. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Detall d’un dels braçalets. // C21.

SALUT
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Viure el moment
LA VIDA està passant 
ara, però tenim la tendèn-
cia a quedar-nos atrapats 
ignorant amb facilitat el 
moment present. I tu, on 
et trobes ara mateix? Sí, 
et parlo a tu... Al lector 
que està llegint ara mateix 
aquest article. On et tro-
bes ara mateix? Recordant 
temps passats? Anticipant 
el que faràs demà? Mirant 
el mòbil de reüll? O tens 
fixada tota l’atenció en la 
lectura d’aquest article?

SEGUR que estàs fart de 
sentir a dir que el temps 
és relatiu (això ho explica 
Einstein amb les paradoxes 
del temps i l’espai). Certa-
ment la percepció del pas 
del temps és subjectiu i 
depèn del moment. De ve-
gades una hora se’t pot fer 
eterna i en canvi, en altres 
ocasions, aquesta hora s’ha 
passat en un sospir. Depèn 
del teu estat físic i men-
tal, del teu ànim, del que 
agradable o desagradable 
és allò que estàs fent en un 
moment determinat.

TENIM DIFICULTATS 
tenim dificultats per estar a 
aquí i ara, en aquest mateix 
moment, aquí presents. Ara 
pots estar llegint aquest ar-
ticle i de reüll mirant els 
missatges del mòbil que et 
van arribant i pensant on 
has d’anar a les 6 de la tar-
da? O revivint allò que vas 
fer dissabte passar. Potser 
tens gent al voltant que et 
parla, fins i tot pot ser que 
el teu xiquet et reclami 
la teva atenció. El nostre 
cervell el fem treballar en 
massa pensaments paral·le-
ls, s’ocupa de 3 o 4 coses 
alhora, però en realitat no 
s’ocupa de cap”.

EL PASSAT ja no existeix, 
perquè ja ha passat, i el fu-
tur tampoc, perquè encara 
està per arribar. Potser ens 
hem quedat atrapats per 
allò que no ens van donar, 
el seu amor, la seva con-
fiança, la seva aprovació, o 
que esperem aconseguir-ho 
en el futur. Si aconsegueixo 
això o allò altre, em sentiré 
millor? Seré més feliç? Em 
voldran més?... I perdona, 
no estic dient que no pu-
guem mirar a un costat o 
altre de la nostra línia del 
temps, ja que podem neces-
sitar planificar, posar-nos 
metes o objectius a curt, 
mitjà o llarg termini. Po-
dem posar-nos per un mo-
ment nostàlgics i recordar 
amb malenconia, tristesa 
o alegria un moment de la 
nostra vida passada, un fa-
miliar o amic que, ja no hi 
és. No em mal interpretis, 
no estic negant aquests mo-
ments, perquè es donaran i 
són naturals i necessaris 
en nosaltres. Hi ha molts 
moments que ens deixem 
atrapar per aquest passat 
o aquest futur i que ens 
paralitza viure el moment 
present, en realitat l’única 
cosa que tenim de veritat.

UN DELS GRANS proble-
mes que tenim per gaudir 
del moment és que sempre 
estem pensant en el futur, 
quan realment el futur no 
és més que el present per 
venir. És a dir: quan vingui 
aquest futur, probablement 

tampoc ho gaudeixes si se-
gueixes amb la mentalitat 
de preocupar-te pel que ve. 
Algunes persones els cos-
ta molt entendre-ho. A tu 
també et passa? N’hi ha que 
quan estan en un lloc bo-
nic, només pensen a treure 
el mòbil i fer una foto per 
captar el moment i tenir 
un record, per poder mos-
trar-ho més endavant. Però 
l’important no és la foto, 
no és el record en el futur, 
sinó aprofitar el moment i 
gaudir-lo intensament. Per 
què vols fotos? Per després 
viure en el passat? Fes que 
el moment t’ompli intensa-
ment.

VIURE EL PRESENT: 
són paraules molt fàcils 
de dir, però complicades 
de posar-les en pràctica. 
Tots portem uns horaris de 
bòlit, tenim massa obliga-
cions i els nostres pensa-
ments ens distreuen moltes 
vegades i ens impedeixen 
desconnectar i focalitzar 
tota l’atenció en el moment 
present. Comparteixo en 
vosaltres algunes accions, 
que a mi m’han funcionat. 
Cada acció requereix es-
forç, dedicació i un cert 
temps d’adaptació. Canviar 
d’hàbits no és una tasca fà-
cil de fer. Si ets tossut, i vas 
aplicant cada acció diària-
ment, i no desisteixes, veu-
ràs com a poc a poc, els 
resultats van apareixent. 
T’animes a posar-ho en 
pràctica?

ENFRONTA’T ALS pro-
blemes: Si hi ha alguna 
cosa que et preocupa, és 
molt millor que la solucio-
nis ara, perquè si ho deixes, 
la preocupació no marxarà. 
Pren-t’ho com una inver-
sió: pot ser que et costi 
bastant en el moment que 
ho facis, però sigui quin si-
gui el resultat, ja ho hauràs 
solucionat, i alliberaràs la 
teva ment d’aquests pensa-
ments de por.

OBLIDA’T DEL rellotge: 
Si vols viure el moment, 
necessites temps, i això vol 
dir oblidar-se de mirar el 
rellotge, almenys de tant 
en tant. No t’estic dient 
que renunciïs per complet 
a la puntualitat i les teves 
obligacions, però cal que 
aprenguis que no sempre 
has d’intentar controlar el 
temps. Com pots estar gau-
dint del moment, si estàs 
pendent del rellotge?

DEIXA DE FER algunes 
coses: has de saber triar i 
prioritzar No ho pots fer 
tot. Si busques fer moltes 
coses, no només les faràs 
probablement de forma 
incompleta, sinó que com 
estaràs precipitat, és molt 
difícil que puguis tenir el 
temps necessari per estar 
en el moment i experimen-
tar el que estàs fent. Si es-
tàs molt ocupat, sempre es-
taràs pendent del que ve a 
continuació. I si ho penses 
bé, hi ha moltes coses que 
no són tan importants. 

DESCONNECTA EL pi-
lot automàtic: De vegades 
estem en mode pilot au-
tomàtic. Vull dir que estem 
tan submergits en alguns 

pensaments que no parem 
atenció a la tasca que estem 
fent. Et pot passar quan es-
tàs recorrent un camí co-
negut (de vegades fins i 
tot amb el cotxe), o quan 
fas una tasca tan quotidia-
na que els teus gestos es 
van tornar automàtics. De 
fet, quan tornes a la cons-
ciència et preguntes si has 
tancat la porta amb clau o 
qualsevol altre petit detall. 
Això passa perquè deixem 
que la rutina connecti el 
pilot automàtic del nostre 
cervell, i això és molt do-
lent per molts motius. Pri-
mer perquè no ens deixa 
gaudir del present, i segon 
perquè altera la nostra per-
cepció del temps. Els dies 
corren, les setmanes volen, 
i quan arribem al següent 
aniversari, ens preguntem 
com ha pogut ser? 

ELS NENS tenen una per-
cepció del temps molt dife-
rent, en gran part perquè 
estan descobrint noves co-
ses cada estona. Però, què 
podem fer els adults per 
evitar caure en el pilot au-
tomàtic? Hi ha diverses so-
lucions. Una és canviar de 
rutines sovint, provant co-
ses diferents, només per la 
gràcia de canviar. Una altra 
és fixar-nos en petits de-
talls. El recorregut d’una 
gota d’aigua a la mampara 
de la dutxa, la forma d’un 
núvol en el camí a la feina. 
Un lloc nou que han obert al 
barri. Et pots fixar en mol-
tes coses. Si ho fas, és més 
probable que desconnectis 
el pilot automàtic i gau-
deixis més del teu dia. 

TONI PONS

FARMACÈUTIC 

I PROFESSOR
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Joan Alginet ja presideix el COPATE
 La lluita contra els mosquits, mosca negra, les 

escombreries o els boscos, reptes del mandat
 Obre la porta a la incorporació de Junts

al govern, amb ERC, En Comú Guanyem i PSC

La junta general del Consor-
ci de Polítiques Ambientals de 
les Terres de l’Ebre (COPATE) 
va elegir el passat 16 de setem-
bre el deltebrenc Joan Alginet 
(ERC) com a president de l’ens, 
en substitució de l’alcalde de 
Roquetes, Francesc Gas, qui 
n’ocupava la presidència des 
del 2015.  La candidatura d’Al-
ginet va rebre el suport dels re-
presentants d’ERC, PSC i d’En 
Comú Guanyem, mentre que 
els representants de Junts per 
Catalunya es van abstenir. Tot 
i això, Alginet assegurava que 
els republicans exploraran un 
govern d’unitat de totes les for-
ces polítiques. Alginet és llicen-
ciat en Ciències Polítiques i de 
l’Administració per la UAB, ha 

estat tinent d’alcalde i regidor 
de l’Ajuntament de Deltebre 
entre els anys 2011 i 2015 i, ac-
tualment, és el portaveu d’ERC-
Més Deltebre, a més de gerent 
del Grup d’Acció Local Pesquer 
(GALP) Mar de l’Ebre.
Quant als reptes del COPATE, 
Alginet va destacar la lluita 
contra el mosquit al Delta, con-
tra la mosca negra, la recollida 
de residus o la gestió forestal 
arran de l’incendi recent a la 
Ribera d’Ebre. “Uns reptes que 
s’hauran de superar amb esforç 
i complicitat dels alcaldes i al-
caldesses, consells comarcals, 
la Diputació i la Generalitat”, 
assenyalava el nou president 
del COPATE. D’altra banda, la 
millora de l’eficiència energèti-
ca dels pobles i ciutats, la gestió 
del sanejament, o l’impuls de la 
marca Reserva de la Biosfera, 
són les grans oportunitats del 

territori, segons Alginet, que 
també va fer referència al tri-
ple compromís del COPATE. 
“Compromís amb les persones, 
les administracions locals i, so-
bretot, amb el territori. L’autèn-
tic denominador comú de totes 
i tots els que estem aquí”.
La junta general del COPATE 
està formada per 27 represen-
tants, nomenats pels consells 
comarcals ebrencs, 12 dels quals 
a proposta d’ERC; vuit de Junts 
per Catalunya; tres del PSC, tres 
d’En Comú Guanyem i un de 
l’Agrupació d’Electors de Benis-
sanet. Durant els pròxims dies 
el president de l’ens nomenarà 
els vicepresidents i membres de 
la junta de govern. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Joan Alginet abans d’una entrevista a Canal 21. // ARXIU.

POLÍTIQUES AMBIENTALS
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“El primer pas ha de ser no con-
siderar el cranc blau com una 
espècie invasora, perquè si ho 
fem s’impedirà la seua comer-
cialització, i a nivell gastronò-
mic ja està present a la cuina de 
les Terres de l’Ebre”. Això és el 
que ha afirmat el nou president 
del COPATE, Joan Alginet. El 
també gerent del GALP Mar de 
l’Ebre ha reiterat que este crus-
taci és un producte de molta 

qualitat, que algunes publica-
cions estan sVituant al mateix 
nivell que la gamba roja. “El que 
hem de fer és comercialitzar-lo, 
i crear indústries específiques 
com han fet els americans, que 
s’han especialitzat en la mani-
pulació del cranc blau i fan des 
de croquetes a hamburgueses 
amb la seua carn”, ha explicat.
Segons Alginet, el cranc blau ja 
forma part també de la gastro-
nomia ebrenca, i es podria plan-
tejar una indústria de transfor-
mació d’este producte i, fins i 
tot, la seua exportació a països 

com la Xina o els Estats Units, 
on el cranc blau és molt apreciat 
i les seues captures han baixat 
en els darrers anys. De fet, ha 
remarcat que esta espècie ha 
arribat per quedar-se, i ha re-
cordat que per la llotja de la 
Ràpita passen cada dia entre 
1.000 i 1.500 quilos, amb uns 
preus que en les últimes setma-
nes han baixat. 

Què fer amb el cranc blau?
G.M.
TORTOSA

Subhasta de cranc blau a la Ràpita. // ACN.
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Indignats per més parcs eòlics

El delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Xavier Pa-
llarés, ha argumentat que la 
Generalitat està obligada a 
tramitar la declaració d’in-
terès públics dels parcs eòlics 
projectats a Benifallet i Prat 
de Comte o, en cas contra-
ri, incorreria en un possible 
delicte de “prevaricació”. Es 
tracta, segons ha precisat, de 
projectes “antics”, que daten 
de la primera dècada dels 
anys 2000, el termini de tra-
mitació dels quals estava a 
punt d’exhaurir-se. “Una cosa 
és tramitar i l’altra acceptar”, 
ha assegurat, després d’abor-
dar la qüestió en la reunió del 
Consell de Direcció de l’Ad-
ministració de la Generalitat 

a les Terres de l’Ebre. En este 
sentit, Pallarès ha reiterat la 
voluntat del Govern d’evitar 
la “massificació” eòlica en 
comarques com la Terra Alta, 
sense descartar la possibilitat 
de traslladar aerogeneradors 
a altres espais, malgrat la des-
confiança mostrada per em-
presaris i entitats defensores 
del territori.
De fet des d’una d’estes enti-
tats, l’Ateneu Popular la Pas-
tora,  s’ha demanat ‘unitat 
política’ per aturar la massifi-
cació eòlica.
Actualment la comarca 
compta amb nou centrals en 
700 quilòmetres quadrats, el 
que suposa el 25% del total 
de la producció eòlica a Cata-
lunya. Però si s’executen tots 
els projectes previstos, su-
posaria que la comarca con-
centraria el 45% dels parcs 

eòlics. En este sentit, Júlia 
Urgell, membre de l’Ateneu 
Pular, ha defensat que la co-
marca ja ha aportat prou en 
el desplegament d’esta alter-
nativa energètica.
Les dos instal·lacions, de di-
mensions similars, disposa-
rien de nou i vuit aerogenera-
dors, amb una potència 
instal·lada de 34,47 i 33,84 me-
gawatts, respectivament. Tot i 
este relatiu baix nombre, són 
molins de grans dimensions, 
que en el cas de Prat de Comte 
comptarien amb rotors de tres 
pales d’un diàmetre de fins a 
130 metres sobre torres tubu-
lars de 87 metres d’altura.  

 Parc eòlic a la Terra Alta. // ACN.

ACN / S.A. / C.B
TORTOSA

 Malestar a la Terra Alta per la tramitació de dos 
nous parcs eòlics a Benifallet i Prat de Comte

 Entitats demanen ‘unitat política‘ per aturar-los
i Pallarès manté l’oposició a la massificació
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Els alcaldes i diputats d’ERC 
a les Terres de l’Ebre afirmen 
que en la votació de la propos-
ta de resolució Parlament es va 
“menystenir” tot un territori, la 
seva gent, les seves tradicions i 
la seva cultura. El president de 
la federació de l’Ebre d’ERC, 
Alfons Montserrat, ha defensat 
que aquestes regularitzacions 
s’han de fer des del “diàleg”. En 
aquest sentit, demanen la cons-
titució d’una comissió d’estudi 

parlamentària per proposar 
iniciatives legislatives i regla-
mentàries en la regulació de les 
festes amb bous, per eliminar 
el patiment dels animals i mi-
llorar la seguretat de les perso-
nes.  Montserrat ha insistit que 
cal treballar per compatibilitzar 
“tradició i modernitat”, i apro-
fundir amb la llei aprovada el 
2010 per regular les festes amb 
bous. Per la seua banda, l’alcal-
de d’Amposta, Adam Tomàs, ha 
anunciat la convocatòria d’una 
reunió amb els alcaldes dels 
municipis on se celebren festes 
amb bous, per consensuar els 

passos a seguir.
Precisament, l’alcalde de l’Al-
dea, Xavier Royo, del PDeCAT, 
també confia en la força que 
podrà tenir el front institucio-
nal. Royo ha apuntat que ara la 
resolució del Parlament no és 
vinculant, però ha advertit que 
el tema pot desembocar en la 
prohibició total dels bous.
Finalment, L’Agrupació de Pen-
yes i Comissions Taurines de les 
Terres de l’Ebre ha denunciat 
“malestar” per la resolució del 
Parlament, i ha lamentat que els 
partits donessin llibertat als di-
putats a l’hora de votar.           

Cinta Bonet
AMPOSTA

Activen un front institucional pels correbous

El Parlament de Catalunya va 
aprovar el 26 de setembre una 
proposta de resolució presen-
tada per Catalunya En Comú 
Podem, que insta el govern ca-
talà a fer canvis en la regulació 
de les festes tradicions amb 
bous, així com en la normati-
va de protecció dels animals. 
A grans trets, l’objectiu final 
és que les diferents modali-
tats de correbous es deixen 
de celebrar al país. La pro-
posta de resolució recollia la 
iniciativa de diverses entitats 
animalistes que s’han aplegat 
per aconseguir l’abolició dels 
correbous, 10 anys després de 
la prohibició de les corrides a 
Catalunya. Però l’aprovació de 

la proposta de resolució va ser 
possible perquè els grups de 
Junts per Catalunya i d’ERC 
van donar llibertat de vots als 
seus diputats. Els tres diputats 
ebrencs d’ERC, Irene Fornós, 
Lluís Salvadó i Alfons Mont-
serrat, així com la diputada 
democràta Mònica Sales, van 
votat en contra del text. Però, 
finalment, 50 diputats van vo-
tar a favor de la proposta de 
resolució, 17 van votar que no, 
i 61 més s’hi van abstenir.
La mateixa tarda del 26 de se-
tembre, el PDeCAT a les Te-
rres de l’Ebre va manifestar 
el seu suport a la tradició dels 
correbous. Els càrrecs electes 
i orgànics del partit al terri-
tori, i en especial els repre-
sentants dels municipis on es 
realitza esta tradicional, van 
reunir-se d’urgència a Torto-

sa per analitzar la situació. A 
més, des del PDeCAT a les Te-
rres de l’Ebre van demanar als 
alcaldes i alcaldesses del terri-
tori, i als regidors i regidores, 
la creació d’un front comú 
per a la defensa dels corre-
bous. Finalment, des del PDe-
CAT a ebrenc van estendre la 
mà a l’Agrupació de Penyes i 
Comissions Taurines de les 
Terres de l’Ebre, “per sumar 
conjuntament en la defensa i 
manteniment d’una tradició 
plenament arrelada a bona 
part dels municipis ebrencs”.
També va ser ràpida la reacció 
del PSC. El primer secretari 
dels socialistes ebrencs, Ma-
nel de la Vega, va deixar clar 
que estan en contra de la vota-
ció del Parlament, i que defen-
sen els correbous, fins i tot el 
bou capllaçat i l’embolat. 

TRADICIONS

El Parlament sentencia els bous

Una imatge de les festes amb bous a la Sénia.  // E. ZARAGOZA.

Gustau Moreno
TORTOSA

 S’aprova una resolució que insta el govern a 
prohibir totes les festes taurines a Catalunya

 Junts i ERC donen llibertat de vot, i els quatre 
ebrencs rebutgen la proposta dels comuns

 SOCIETAT

La compareixença dels alcaldes d’ERC.  // JOAN ALGINET.
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EL GOVERN espanyol ha aprovat la reducció de la con-
cessió del minitransvasament a Tarragona en un 6%. El Mi-
nisteri per a la Transició Ecològica ha resolt autoritzar fa-
vorablement l’expedient tramitat pel Consorci d’Aigües de 
Tarragona per fer efectiu l’ajust sol·licitat el desembre de 
l’any 2018. Concretament, la concessió passarà dels 100,27 
hectòmetres cúbics anuals als 94,71. Aquesta aprovació 
suposarà un estalvi total de mig milió d’euros del compo-

nent del cànon de derivació que es recapta i s’ingressa a 
l’administració hidràulica, és a dir, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Per a la presidenta del CAT, Meritxell Roigé, la reducció “és 
el resultat de les accions fetes des del Consorci per millorar 
l’eficiència i la reutilització de l’aigua de la xarxa, fet que 
permet no haver de necessitar tota l’aigua que preveu la 
concessió atorgada per la CHE”  ACN.

S’aprova reduïr un 6% el minitransvassament

La variant de Vandellòs del co-
rredor mediterrani es posarà en 
marxa abans de final d’any. Així 
ho va anunciar el ministre de 
Foment en funcions, José Luis 
Ábalos, després de recórrer el 
tram en proves entre les esta-
cions del Camp de Tarragona 
i de l’Hospitalet de l’Infant. El 
projecte, iniciat fa prop de vint 
anys, ha suposat una inversió 
propera als 700 milions d’euros 
–dels quals ja estan executats 
més del 95%. La variant per-
metrà eliminar el darrer tram 
de via única que existia entre 
Barcelona i València, i reduir el 
temps de viatge entre les dues 
ciutats en 30 minuts. Ábalos va 
defensar la necessitat de trencar 
amb l’històric esquema radial 
d’infraestructures i també ha 
subratllat la inversió de l’execu-
tiu espanyol a Catalunya.
El ministre de Foment va super-
visar en persona els treballs de 
la variant de Vandellòs el passat 
17 de setembre. A la nova esta-
ció de l’Hospitalet de l’Infant va 
anunciar que les previsions con-
templen que es pose en marxa 
abans d’acabar el 2019.
Les dues vies de la variant de 
Vandellòs s’han construït ini-
cialment en ample ibèric de 
1.668 mm però amb travesses 
polivalents per moure els raïls a 
l’ample estàndard, de 1.435 mm, 
un cop s’enllestisca el conjunt 
del corredor. També s’ha cons-
truït un canviador de via poc 
abans de la línia d’alta velocitat 
entre Madrid i Barcelona.
Un cop completades les obres 
de la infraestructura i de les ins-
tal·lacions, fins ara trens-labora-
tori d’ADIF i de tipus comercial 
han realitzat proves entre les 
quals destaquen les ausculta-

cions de la via i sistemes d’elec-
trificació, comprovacions de les 
instal·lacions de seguretat, co-
municacions i senyalització, i el 
sistema ERTMS. La planificació 
preveu que durant l’octubre es 
facen les proves de fiabilitat, que 
constitueixen la darrera fase 
abans del procés de formació de 
maquinistes.
En paral·lel, s’està avançant en 
la tramitació administrativa ne-
cessària per a l’homologació de 
la nova infraestructura i el con-
junt dels sistemes, i l’obtenció 
de les autoritzacions precep-
tives per part dels organismes 
competents abans de la posada 
en servei del tram. El nou traçat, 
que és apte per a l’alta velocitat 
i el tràfic mixt de passatgers i 
mercaderies, connectarà el co-
rredor mediterrani des de Van-
dellòs amb la línia d’alta veloci-
tat Madrid-Barcelona-frontera 
francesa i amb la línia d’ample 
convencional a Vila-seca que 

permetrà enllaçar amb el centre 
de Tarragona i la línia de la costa 
cap a Barcelona.
El projecte consta de 64,1 quilò-
metres, amb els ramals de con-
nexió inclosos. Les principals 
infraestructures construïdes 
són el túnel de les Rojales, de 
1.910 metres, i viaductes que su-
men més de nou quilòmetres de 
longitud. També s’han construït 
noves estacions a l’Hospitalet de 
l’Infant i Cambrils.

Una reivindicació justificada
El ministre Ábalos ha subratllat 
que el nou projecte permetrà 
augmentar la capacitat i l’opera-
tiva per a tota mena de trànsits 
en un tram que encara avui és de 
via única i reduir uns 30 minuts 
el temps de viatge per ferroca-
rril entre Barcelona i València.
“Després de tants anys aquesta 
és una demanda històrica que 
aviat serà realitat i que no té 
justificació. En un moment que 

tenim més de 3.000 quilòmetres 
d’Alta Velocitat i trens que van a 
300 quilòmetres per hora, dues 
àrees metropolitanes que aglu-
tinen més del 10% de la població 
de l’Estat i que estan separades 
per poc més de 350 quilòmetres 
encara no disposen d’una con-
nexió ferroviària inferior a tres 
hores”, ha reconegut el minis-
tre, qui ha insistit que la volun-
tat d’apostar per un sistema no 
radial d’infraestructures és “una 
necessitat real”.
L’anunci del ministre ha estat 
molt ben acollit pels represen-
tants del territori, però amb la 
necessària prudència després 
que en els darrers anys les di-
verses dates de posada en ser-
vei anunciades no s’han acabat 
complint.

El conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, aposta perquè un 
consorci com el de l’ATM, 
l’autoritat del transport 
metropolità de Barcelona, 
es faça càrrec de la gestió 
dels ingressos de la futu-
ra vinyeta per circular per 
autopistes i autovies. Du-
rant la seua compareixença 
a la Comissió de Territo-
ri al Parlament, Calvet ha 
recordat que l’ATM és un 
consorci representat per 
diferents administracions 
i operadores, però que “la 
gestió és pública”. El conse-
ller de Territori ha advertit 
que el manteniment de les 
vies d’altes prestacions com 
autopistes i autovies és “in-
sostenible” sense una vin-
yeta, ja que el cost és d’entre 
50.000 i 60.000 euros per 
quilòmetre i any.
En contra de la vinyeta, el 
moviment Prou, AP-7 Gra-
tuïta Ja! que celebra qua-
tre anys de talls continuats 
per reclamar una autopista 
lliure de peatges. “D’aquí a 
104 dies, entre Salou i Ala-
cant, l’AP-7 serà gratuïta 
i pagarem per l’autopista 
amb els impostos, no amb 
un sobrecost”, ha dit Llo-
renç Navarro, portaveu del 
moviment veïnal qui con-
sidera que el conseller està 
fent el “ridícul polític” amb 
la defensa de la vinyeta, ja 
que el que vol és que la ciu-
tadania haja de pagar més 
per poder circular per au-
topistes i autovies.
Navarro ha recordat que 
el proper 31 de desembre 
s’acaba la concessió de l’AP-
7 i que si la Generalitat crea 
una nova taxa, com la vin-
yeta, recorreran als jutjats. 
“Volen que paguem una 
nova taxa per a tota la vida, 
però si ho fan els portarem 
als tribunals”, ha conclòs 
Navarro.  

El corredor del Mediterrani,
en marxa abans de cap d’any 

S’escalfa el 
debat sobre 
la vinyeta

A.P. / G.M. / ACN
L’HOSPITALET DE L’INFANT

INFRAESTRUCTURES

El ministre Ábalos visita les obres. // ACN.

Mira el
vídeo
en este
enllaç



cop d’ull28 // Octubre 2019  

Amiblu, empresa internacional especialitzada en la fabricació de tubs i accessoris en 
PRFV per a la canalització d’aigua de manera sostenible, i amb seu al Polígon Industrial 
La Venta Nova de Camarles, va realitzar el passat 14 de setembre una jornada de portes 
obertes amb motiu del 25è aniversari de la seua fundació.
 
Actualment, Amiblu està en procés d’ampliació de la seua activitat productiva, la qual 
cosa implicarà per al territori la creació de nous llocs de treball.
 
La política d’Amiblu és crear un marc idoni per convertir-se en l’empresa més recone-
guda i respectada en el nostre mercat, superant les expectatives dels clients quant a 
Qualitat, Fiabilitat i Competitivitat, desenvolupant accions per a la consecució del seus 
objectius i fent ús dels seus valors:
• Treball en equip
• Dignitat de les persones
• Formació contínua
• Foment a la creativitat
 
Amiblu agraeix als seus treballadors fer possible el seu creixement tant qualitatiu com 
quantitatiu.

Amiblu, 25 anys

 PÀGINA ESPECIAL



Octubre 2019 // 29cop d’ull

Amiblu, l’empresa interna-
cional especialitzada en la 
fabricació de solucions per 
a la canalització d’aigua 
de manera sostenible, amb 
una seu a Camarles, realit-
zava a meitat setembre una 
jornada de portes obertes 
en motiu del seu 25è ani-
versari. Situada al Polígon 
Industrial la Venta Nova, 
prop de l’N-340, a l’entrada 
del municipi. Amiblu pre-
tén ampliar la seua activitat 
econòmica i, d’esta manera, 
crear nous llocs de treball 
apostant pel territori.
Jordi Bonet, Plan Manager 
de la companyia, explica 
que l’empresa es va iniciar 
en la fabricació de tubs de 

diferents diàmetres grans 
i petits. “Actualment tenim 
dues màquines que fan ca-
nonades de 300 fins a 3.200 
mm de diàmetre i una sec-
ció de fabricació d’accesso-
ris”.
Bonet ha anunciat la previ-
sió “d’una expansió de l’ac-
tivitat amb la instal·lació 
d’una màquina de fabrica-
ció de diàmetres petits i una 
altra anomenada non-circu-
lar”. La incorporació d’esta 
nova maquinària implica 
per a l’empresa una inversió 
de 3 milions d’euros que “ha 
d’ajudar a mantenir l’activi-
tat, establir la continuïtat, i 
la creació de 35 llocs de tre-
ball”. Amb això es preveu 
que a final d’any treballen a 
les instal·lacions de Camar-
les unes 215 persones.
Amiblu és una empresa 

compromesa amb el te-
rritori quant a l’ocupació. 
Per a Jordi Rovira, direc-
tor financer d’Amiblu, po-
der contractar 35 persones 
“és bo per ajudar a baixar 
la taxa d’Atur al territori”. 
Rovira considera que em-
preses com Amiblu “s’han 
d’ajudar a mantenir” pel 
pes important que juguen 
en l’economia de les Terres 
de l’Ebre.
També valoren el potencial 
humà “molt professional en 
tots els departaments” que 
ha fet possible el creixe-
ment qualitatiu i quantita-
tiu de l’empresa. 

Joaquim Domingo
CAMARLES

Celebració de l’aniversari d’Amiblu. // CEDIDA.

EMPRESA
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Amiblu anuncia la incorporació de 35 
persones a la seua fàbrica de Camarles

 ECONOMIA

GUIA DE SERVEIS
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Un miler de temporers explotats?
 UGT denuncia que un miler de temporers a l’Ebre 

estan exposats a l’explotació per part de màfies 
 El sindicat revela l’existència de nombrosos pisos 

pastera i assenyala els sectors dels cítrics i l’arròs

Unió de Pagesos, la Federació 
de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya i l’Associació de Coope-
ratives de l’Oli del Baix Ebre i el 
Montsià no veuen amb bons ulls 
la proposició de llei de protec-
ció de les oliveres monumentals. 
Segons els pagesos, la protec-
ció d’este tipus d’arbres podria 
restringir el conreu i l’activitat 
agrària. Per exemple, asseguren 
que el plantejament actual po-
dria, per exemple, impossibilitar 

el canvi de l’orientació producti-
va o realitzar esporgues severes 
per rejovenir els arbres.
Davant d’això, les tres entitats 
han presentat una bateria de 25 
esmenes als diferents ponents 
dels grups parlamentaris de la 
comissió de Territori del Parla-
ment de Catalunya. L’objectiu del 
text és aconseguir que la protec-
ció de les oliveres monumentals  
siga compatible amb el manteni-
ment de l’activitat agrària al terri-
tori. De fet, les tres entitats hi de-
nuncien les “greus restriccions” 
que pot comportar la proposta de 
Llei per a l’activitat agrària, com 

ara la impossibilitat de modernit-
zar o canviar l’orientació produc-
tiva de les plantacions d’oliverars 
d’aquelles parcel·les que tinguen 
arbres catalogats com a monu-
mentals, així com la impossibili-
tat de realitzar esporgues severes 
per rejoveniment dels oliverars 
monumentals, per millorar-ne la 
fructificació.
La llei, que es va començar a tra-
mitar al mes de març, vol protegir 
les oliveres amb segles d’edat i 
prohibir explícitament la seua 
extracció, trasplantament i co-
mercialització, amb sancions de 
fins a 500.000 euros. 

Al voltant d’un miler de tempo-
rers del camp en situació irre-
gular a les Terres de l’Ebre es-
tan exposats a l’explotació per 
part de xarxes mafioses. Així 
ho ha denunciat la Federació 
d’Indústria, Construcció i Agro 
(FICA) del sindicat UGT, que 
ha constatat també l’existència 
de nombrosos pisos pastera, es-
pecialment a la zona d’Amposta, 
on s’amunteguen els treballa-
dors per dormir en matalassos 
al terra que els poden costar 
120 euros al mes. Tot i assegu-
rar que la Inspecció de Treball 
compleix la seua tasca, els res-
ponsables sindicals han fet una 
crida als treballadors perquè 

denuncien estos casos i eviten 
els abusos que, principalment, 
es viuen al sector del cítric així 
com a l’arròs. Així, assenyalen 
que, a més de no donar-los d’al-
ta a la Seguretat Social, les mà-

fies els retenen part de sou i els 
requisen la documentació.
Segons ha explicat el responsa-
ble del sector agro i manipulat 
de productes hortofructícoles a 
Catalunya d’UGT, Paco Folch, la 

majoria dels treballadors afec-
tats són d’origen indi o paquis-
tanès, com els seus explotadors, 
que actuen com a empresaris 
intermediaris amb els propie-
taris o gestors de les terres. En 
la majoria de casos, expliquen 
des del sindicat, se’ls pot veure 
recollir cada matí els treballa-
dors amb furgonetes en punts 
concrets del territori per tras-
lladar-los fins als camps.
Relata el mateix Folch que els 
responsables d’aquestes orga-
nitzacions solen enganyar els 
seus compatriotes amb anuncis 
i missatges a les xarxes socials 
on atreuen les persones en si-
tuació irregular d’arreu del país 
oferint-los treball, casa i menjar. 
En realitat, ha explicat, “no els 
legalitzen i els tenen amagats 
en pisos pastera” per fer-los 

treballar a estall il·legalment, 
retenint-los, a més, importants 
quantitats dels seus guanys, que 
són per cabassos o per quilos 
recol·lectats.
Segons recorda UGT, els em-
presaris estan obligats a allotjar 
en condicions als treballadors 
que tinguen el seu domicili ha-
bitual a més de 75 quilòmetres 
i que se’ls pot descomptar del 
sou per habitatge i menjar un 
màxim del 25%, evitant que 
acaben cobrant per sota del sa-
lari mínim interprofessional.
Des de la UGT FICA reclamen 
el pagament dels endarreri-
ments als treballadors segons 
l’acord adoptat per la patronal 
i els sindicats, que fixa el preu 
de l’hora a 7,02 euros amb 
efecte retroactiu des de gener 
de 2019. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Sílvia Alarcón
SANTA BÀRBARA

PAGESIA

Olivera monumental. // C21.

Els sindicats denuncien la situació. // CEDIDA.

Recel per la nova llei per protegir les oliveres

 ECONOMIA
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Els organitzadors del Video 
Art Game (VAG) Experience 
ja ho tenen tot a punt per a 
l’únic esdeveniment del país 
que aborda els videojocs des 
d’una perspectiva cultural i 
artística. Les jornades es faran 
els dies 4 i 5 d’octubre a Am-
posta, amb activitats pensades 
per a tots els públics, més enllà 
de programadors o ‘gamers’. 
De fet, es tracta d’un projecte 
que sobretot busca impulsar i 
garantir la retenció i atracció 
de talent de la indústria del 
videojoc i de l’oci digital a les 
Terres de l’Ebre.
De fet, el responsable de co-
municació del VAG, Joan Gar-
cia, ha remarcat que avui en 
dia, amb un ordinador i una 
bona connexió a internet, es 
pot treballar en la indústria 
del videojoc des de qualsevol 
lloc del món. També des de 
les Terres de l’Ebre. “En tres, 
quatre o cinc anys hauríem de 
ser capaços de crear el primer 
hub tecnològic rural del sud 
d’Europa, com a desenvolupa-
dors o bé com a proveïdors de 
la gran indústria del videojoc”, 

ha remarcat Garcia durant 
una entrevista a Canal 21.
Per la seua banda, el director 
del VAG, Valentí Garcia, ha as-
senyalat que la paraula rural 
ha deixat de tenir la conno-
tació negativa que tenia fins 
fa uns anys. D’entrada, es vol 
crear una xarxa de professio-
nals del territori que treballen 
en la indústria del videojoc, 

l’animació 3D i l’art digital.
El programa del VAG Expe-
rience inclou sis conferències, 
tres exposicions, cinc tallers i 
un espectacle musical. Entre 
els ponents destaquen l’ar-
queòleg digital Andrew Rein-
hard i l’historiador Daniel 
García Raso, però també els 
ebrencs Jesús Pelendreu, Jo-
sep Piñol o Paco Rocha, ara es-

tablert a Batea: un artista con-
ceptual que ha treballat per 
a marques com Nike o per a 
sèries tan populars com ‘Black 
Mirror’. 

Núria Morera Pedrola, de 
Benissanet, ha guanyat el 
XXXVII Premi de Narrati-
va Ribera d’Ebre, que con-
voca l’Ajuntament de Vi-
nebre i publica Cossetània 
Edicions, amb la novel·la 
‘El desordre dels cossos’. 
Es tracta d’una novel·la fe-
minista protagonitzada per 
una jove que topa amb el 
gran secret de la seua famí-
lia en un moment d’estan-
cament personal. Morera, 
nascuda l’any 1977, viu a Be-
nissanet i és tècnic de Medi 
Ambient al Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre. 
Escriu esporàdicament en 
mitjans de comunicació 
com el digital Catorze.cat. 
‘El desordre dels cossos’ 
és la seua primera novel·la. 
Durant l’acte de lliurament 
del premi, amb Montse Bar-
deri, escriptora i comissària 
de l’Any Teresa Pàmies com 
a convidada, també es va 
presentar ‘Adellà del riu’, 
de Jordi Gilabert, que va ser 
l’obra guanyadora de l’ante-
rior edició.  

Indústria, cultura i art
dels videojocs, a Amposta

‘El desordre 
dels cossos‘, 
premi Ribera 
d’Ebre

Gustau Moreno
AMPOSTA

LES OBRES al magatzem de Rita, a 
Ascó, han permès descobrir restes d’un 
espai arquitectònic baixmedieval dels 
segles XIV i XV. Durant els treballs van 
aparèixer dos murs de maçoneria de 
morter de calç, dels quals se’n conser-
ven tres filades en alçat i es troben a 
una cota inferior als tres dipòsits loca-

litzats al mes de maig, per la qual cosa 
tindrien més antiguitat. A més, s’han re-
cuperat fragments de ceràmica també 
dels segles XIV i XV. Es tracta d’una te-
nalla decorada amb estampetes i verd 
gòtic català. Els tècnics consideren que 
les restes formen part d’un espai arqui-
tectònic d’època baix medieval.  ACN.

L’Ascó baixmedieval

VAG EXPERIENCE

Un concert de la Lira versionarà la música del videojoc Gris. // CEDIDA.
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Gran celebració, en què la Verge del Remei és baixada en 
romeria de la seva ermita al poble. L’arribada de la Mare de 
Déu a Alcanar suposa un dels actes més emotivament viscuts 
per tota la ciutadania, i celebrat amb un gran castell de focs 
d’artifici blancs que dóna formalment inici a aquestes festes.

 Quinquennals d’Alcanar    
Del 2 al 14 d’octubre

Us recomanem

 Roquetes
‘Tu tens la clau a les biblioteques 
de Terres de l’Ebre’
Fins al 6 d’octubre
Lloc: Biblioteca Mercè Lleixà

 Amposta
‘Els verds del Montsià’
Fins al 13 d’octubre
Lloc: Centre d’Art Lo Pati

 Benicarló
‘Aigua Viva’
Fins al 13 d’octubre
Lloc: Mucbe

 Benicarló
‘Vaixells de vela de tots els temps’
Fins al 20 d’octubre
Lloc: Mucbe

 La Galera
IV Mostra Foll’Art
Fins al 27 d’octubre
Lloc: Terracota, Centre d’Interpre-
tació de la Terrissa

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

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

 Tortosa
‘55 urnes per la llibertat’
Fins al 8 de novembre
Lloc: Palau Oliver de Boteller

 Tortosa
‘Matemàtic Blanc’
Fins al 10 de novembre
Lloc: Museu de l’Ebre

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

Activa’tFires i festes

Fires i Festes

Espectacles

Menjar i beure

Espectacles

Fires i festes Exposicions

 Amposta

VAG (Video Art Game)
4 i 5 d’octubre

 Ulldecona

Peter Pan - Eixample Teatre
Teatre Orfeó Montsià
Dissabte 5 d’octubre, 18h

Peter Pan arriba a casa de Wendy Darling i la convida a viatjar 
al país de Mai Més perquè expliqui contes a nens perduts i sigui 
la seva mare. Wendy aprèn a volar seguint les explicacions de 
Peter i viatgen cap al país de Mai Més.

 Les Cases d’Alcanar

La princesa en texans - Cia Sgratta

Diumenge 6 d’octubre, 11:30h

Al País del Poble Sec fa temps que no hi plou, i per acabar-ho 
d’arreglar, un terrorífic drac es beu la poca aigua que raja de la 
Font Dolça. Aconseguirà la princesa Maribel fer fora el drac? 
Ho aconseguirà el cavaller? Arribarà finalment l’aigua al poble? 

 L’Ampolla

XX Jornades 
Gastronòmiques 
de l’Arròs
Fins al 6 d’octubre

Restaurants col·laboradors
Els restauradors del municipi 

ofereixen menús especials 

elaborats amb l’ingredient estrella 

del Delta de l’Ebre: l’arròs.

 Prat de Comte

XVIII Festa de 
l’Aiguardent
12 i 13 d’octubre

Carrers i places
Un any més s’obren les portes de 

les cases del poble per acollir els 

alambins i les diferents mostres 

d’entitats, cellers i cooperatives de 

la Terra Alta.

 Masdenverge
XII Fira del Caçador
5 i 6 d’octubre
Tot un cap de setmana ple d’ac-
tivitats al voltant de la caça i del 
comerç local. Exhibicions, degus-
tacions de cuina de caça, mostra de 
perruqueria canina, tallers artesa-
nals, mostres fotogràfiques, etc. 

 Vinebre
3a Fira del Vimblanc
Dissabte 5 d’octubre
Amb un gran ventall d’activitats 
per a tots els públics amb el 
vimblanc, el vi dolç tradicional del 
municipi, com a protagonista.
Hi haurà parades amb productes, 
vins i cerveses del territori. 

Amb el suport de:
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Si mal no recordo, al 
bloc tinc publicades 
dues receptes  amb 
préssec que no siguin 
postres: un timbal de 
préssec i  una crema 
amb cruixent de 
pernil. La d’avui serà la 
tercera! 
A les Terres de l’Ebre 
tenim una fruita dolça 
extraordinària i encara 
ens queden uns dies 
per poder gaudir dels 
préssecs tardans, un 
dels ingredients del 
plat que us presento 
avui. Us animo a 
preparar-lo a casa 
vostra amb préssecs de 
la nostra terra!”

Pollastre amb salsa
de préssec blanc

Per Lurdes Sanchís

LA CUINA DEL

DELTA

Conill
amb salsa 
de maçana

Ingredients

· 1 conill trossejat
· 5 maçanes
· 6 alls
· 1 got de vi blanc
· 1 rameta de romer
· Pebre negre picant en pols
· Nou moscada
· Aigua
· 1 culleradeta de farina
· Oli d’oliva
· Sal

Elaboració
En una cassola de terra, feu 
un sofregit amb els tallets 
del conill, les maçanes ben 
talladetes i els alls. Aneu 
remenant fins daurar el conill, 
tireu-hi una mica d’aigua i 
deixeu-ho coure uns minuts 
fins que el conill quede ben 
amerat. Cobriu els talls del 
conill amb aigua i, quan 
comence a estar cuit, feu una 
picada amb el romer, la nou 
moscada, el pebre negre, el got 
de vi, la cullerada de farina i 
la sal i ho tireu pel damunt del 
guisat. A part, en una paella 
amb oli, fregiu uns quants 
talls de maçana, que afegireu 
al conill un cop estigue tot ben 
cuit. Col·loqueu els talls de la 
maçana vorejant els plats i ja 
ho teniu a punt per servir.

INGREDIENTS

• 15g de caramel líquid
• 25g de salsa de soja 
• 30g d’oli d’oliva
• 1 cullerada de vinagre

• 4 cuixes de pollastre dessossades
• 1 ceba petita o 1 porro
• 50g d’oli d’oliva
• 50g de vi blanc

• 150g de brou de pollastre
• 2 préssecs blancs madurs
• 1 culleradeta de sal
• 1 polsim de pebre mòlt

ELABORACIÓ
1. Barregem el caramel, la salsa de 
soja, l’oli, el vinagre i el timó.
2. Salem el pollastre, el col·loquem 
en una safata per al forn i el 
pinzellem amb la barreja anterior. 
Ho deixem adobar durant una hora 
o una mica més.
3. Escalfem el forn i rostim el 

pollastre fins que estigui ben fet. 
Reservem a banda el suc de la 
cocció.
4. SALSA: Trossegem la ceba. En 
una cassola la sofregim durant 
uns 5 minuts. Afegim el vi blanc i 
continuem sofregint. Aboquem 
el brou de pollastre i ho coem uns 
15 minuts a foc baix-mitjà. Afegim 

el suc de la cocció, els préssecs 
trossejats, la sal i el pebre. Ho 
triturem fins obtenir una salsa fina.
5. Repartim la salsa damunt les 
cuixes i ho enfornem durant uns 
5-10 minuts.
I a gaudir d’un plat que estic 
convençuda que us encantarà!

LA CUINA DE L'OLGA

L’Ajuntament de la Ràpita va pre-
sentar fa unes setmanes una nova 
edició de les Jornades Gastronò-
miques del Polp i de l’Arròs, que 
empalmen amb la Festa de la Sega 
de l’Arròs. La presentació va fer-se 
a l’Espai Gastronòmic del mercat 
municipal, on l’alcalde va destacar 

que la Ràpita començava el mes 
de setembre de manera intensa, 
per seguir dinamitzant el municipi 
més enllà de la temporada d’estiu. 
Les jornades, en què participen 18 
restaurants, són del 14 de setem-
bre al 6 d’octubre, amb menús que 
van dels 30 als 45 euros.  G.M.

Últims dies de polp i arròs

F
FOGONS
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Jana
“De gran vull 
ser cuinera. 
Crearia 
plats nous 
de diferents 
països del 
món.”

PINZELLADES2

Oriol
“De gran vull 
ser futbolista. 
Una de les 
altres opcions 
és ser paleta 
perquè paguen 
prou per 

poder comprar menjar i roba.”

Denise
“De gran vull 
ser directora 
de pel·lícules 
i sèries. 
D’aquesta 
manera podran 
ser com jo 
vulgui i, a banda, també podré 
conèixer a persones famoses.”

Víctor
“A mi 
m’agradaria 
treballar en 
el món de 
l’espectacle. Ser 
actor és una de 
les opcions. Em 
sentiria content amb les actuacions i 
aplaudiments del públic.”

Maria
“M’agradaria 
ser mestra i 
maquilladora. 
M’agraden els 
xiquets però 
també m’agrada 
maquillar a la 

gent.”

Zamora
“M’agradaria 
ser professora 
infantil. Ho he 
decidit perquè 
m’agrada 
ensenyar als 
xiquets.”

Patric
"Jo tinc clar 
que vull ser 
youtuber. 
Em divertiria 
gravant i 
editant.”

Amalia
" Jo vull ser 
infermera 
per curar 
a persones 
que més ho 
necessiten."

Adrià
"Jo de 
gran Vull 
servpolicia 
perquè 
m’agrada 
l’acció i els 
trets."

Paula
"Jo de gran vull ser llevadora perquè m’agraden 
molts els xiquets Una altra de les opcions és la 
de ser metgessa. Poder curar i ajudat a la gent 
és molt bonic.”

Teresa
“Jo de gran vull ser mestra perquè m’agraden 
molts els nens. A banda voldria ser maquilladora 
de famosos, youtuber o instagramer.”

Arnau
"Jo de gran vull ser biòleg per estudiar tota 
mena d’animals marins i terrestres. Crec que 
hauríem de protegir els animals i per fer-ho els 
hem de conèixer.”

Lluís
“De gran vull 
ser científic. 
Hauré 
d’estudiar molt 
perquè hauré 
de saber de 
física, química 

i tecnologia, però podré descobrir 
nous invents per millorar la vida.”

ESCOLA SANT LLORENÇ DE LA GALERA 
Quantes vegades us han preguntat què volíeu ser de 
grans? Personalment, m’he passat una vida sencera pen-
sant què volia ser, i de fet encara ho rumio. Actualment 
sóc periodista, però a banda també higienista bucoden-
tal. Considero que explorar tots els camps que ens resul-
ten interessant és el més important. Quan era més me-
nuda sempre m’imaginava sent metgessa, ajudant a tots 

aquells que ho necessiten. Després vaig voler ser poeta, i 
plasmar tot allò que em passava per la ment en un full. I 
com veieu, res del que em vaig plantejar és la meva pro-
fessió. En aquesta nova 
edició de Petits Artistes 
els fem aquesta pregun-
ta: què vols ser de gran?

 N.B.

Mira el
vídeo
en este
enllaç

>

>

>
Què vull ser de gran?

P
PETITS
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Partides de nivell i bon ambient. 
Així va ser la final del torneig dis-
putat al Sénia Tennis Club, inclòs 
a l’Audi Pàdel Series 2019. Un to-
tal de 55 parelles van prendre 
part en aquesta competició, que 
va superar  inclemències meteo-
rològiques. A la primera categoria 

masculina, els vencedors van ser 
Nacho Serena i Carlos Febrer, que 
van superar a Rai Tolosà i Roger 
Esteban. Pel que fa a la prime-
ra femenina, cal destacar que les 
guanyadores van ser Maria Gaval-
dà i Laura Vegué, que van derrotar 
a Erika Edo i Marta Vila.

Pàdel de nivell a la Sénia 

REM

Aina Cid, del Club Nàutic Amposta, 
amb la vista posada a Tokio 2020

Aina Cid, component del Club 
Nàutic Amposta, i la càntabra 
Virginia Díaz tenen l’atenció 
centrada amb fer un bon resul-
tat als Jocs Olímpics de Tokio 
2020, competició en la qual 
remaran en la modalitat de dos 
sense timoner, i per a la que 
van obtenir el bitllet al Mun-
dial d’Àustria, on van finalitzar 
en la cinquena posició.
Aina viurà la seva segona par-
ticipació en una cita olímpica, 
després de fer diploma amb 
Anna Boada, en dos sense ti-
moner, als Jocs de Rio de Ja-
neiro 2016. Ara a Tokio “volem 
fer un bon resultat. Les op-
cions que tenim de fer meda-
lla ja s’aniran veient. Si seguim 
progressant en la mateixa di-
recció podem somiar en pujar 
al podi”.
El fet de poder competir al 
Japó té molt mèrit, ja que Aina 
i la seva companya fa poc men-
ys d’un any que remen juntes: 

“Hem de buscar mantenir la 
bona relació i continuar tre-
ballant”. Per a que tot surti 
com elles esperen, afronten 
sessions preparatòries molt 
intenses: “fem dos entrena-
ments com a mínim cada dia i 
en algunes èpoques fins i tot en 
fem tres.
Als seus 25 anys, Aina està ple-
nament consolidada a l’elit del 
rem, però la seva humilitat fa 
que cregui que encara es pu-
guin millorar aspectes: “Hem 
d’estar al nivell de les millors. 
Cada dia hem d’evolucionar”.
La remera ampostina ja ha vis-
cut una experiència olímpica 
i espera que aquest fet l’ajudi 
a Tokio: “ja sé els que ens es-
pera, hi ha molta expectació 
mediàtica. Sóc conscient del 
dur que pot arribar a ser, i això 
farà que sigui més fàcil prepa-
rarar-me psicològicament”.
Aina i Virginia treballaran in-
cansablement per firmar una 
medalla olímpica que seria 
històrica i que s’afegiria a un 
palmarès envejable. La reme-
ra del Montsià comenta que 

“treure un bon resultat genera 
una satisfacció que no la can-
viaria per res. Hi ha molt sa-
crifici al darrera, però paga la 
pena per viure aquell moment 
de glòria”.

Aina i Virginia s’estan prepa-
rant al Centre de Tecnificació 
de Banyoles per una fita so-
miada per tots els esportistes 
d’elit de les diferents discipli-
nes. 

Aina Cid (esquerra) i la seva companya Virginia Díaz. // FOTO:  FEDEREMO.ORG.

Vicky Maigí
Amposta
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Arcos de la Frontera va aco-
llir la última prova de la Copa 
Ibèrica i la penúltima del Cam-
pionat d’Espanya de motos 
aquàtiques, en la modalitat de 
rallyjet. L’ampostí Jordi Tomàs 
va aconseguir el tercer lloc a 
la cursa en la categoria Runa-
bout GP2, el que li va perme-
tre sumar els punts suficients 
per proclamar-se campió de la 

Copa ibèrica y campió d’Espan-
ya, a falta de disputar-se la últi-
ma prova del certamen a Puerto 
de Mazarrón, Múrcia, el proper 
mes d’octubre.
Després d’assolir aquest gran 
èxit, Tomàs va prendre part en 
la penúltima prova del Campio-
nat de Catalunya de jet ski dis-
putada a l’Ampolla per intentar 
aconseguir els punts necessa-
ris  per guanyar el Català sense 
haver de competir a la última 
prova que es celebrarà a Caste-
lldefels el dia 12 d’octubre. No 

va ser una cursa gens fàcil, però 
el del Montsià va poder firmar 
la segona posició i adjudicar-se 
el títol.
D’aquesta manera, la tempora-
da 2019 acaba de manera exito-
sa per a Tomàs, que a més d’em-
portar-se el campionat català i 
l’estatal, ha estat segon a l’Euro-
peu en Rallyjet GP1.
Després d’un temps de descans,   
l’ampostí començarà a preparar 
la propera temporada on conti-
nuarà competint a diferents ni-
vells.           

Redacció
Amposta

Jordi Tomàs, doble campió

Jordi Tomàs, competint.  // CEDIDA
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Llorenç Sales, bronze a l’Estatal
 L’atleta de la Galera va assolir aquest gran èxit 

a la prova dels 1500 metros de la cita de La Nucía
 El component de la Unió Atlètica Montsià va es-

tar sempre als llocs capdavanters durant la cursa

L’atleta de la Galera Llorenç 
Sales, component de la Unió 
Atlètica Montsià, va aconse-
guir la medalla de bronze a 
la final dels 1.500 metres del 
Campionat d’Espanya absolut 
d’atletisme celebrat a la ciutat 
alacantina de La Nucía, un fet 
històric per a ell i per a l’enti-
tat a la qual representa.   
Sales es va mantenir sem-
pre als llocs capdavanters i 
finalment va poder aconse-
guir una més que meritòria 
tercera posició, compartint 
podi amb el guanyador, Ke-
vin López, corredor del Nike 
Running, i amb Jesús Gómez, 
atleta del mateix equip que va 
acabar segon, donant mostres 
també de la seva qualitat.

Sales valorava aquest èxit 
històric a l’elit de l’atletisme 
competint contra els millors 
a nivell estatal: “Vaig somiar 
viure moments com aquest, 
i a base de molt de treball, 
constància i fortuna ho he 
pogut aconseguir”. L’atleta 
del Montsià seguia dient que 
“també vaig somiar aconse-
guir altres resultats destacats  
i penso aplicar la mateixa re-
cepta per a poder fer realitat 
aquest desig”.  
Aquesta medalla de bronze li 
ha arribat just la temporada 
en la que Sales havia retor-
nat a la Unió Atlètica Mont-
sià, on espera seguir el camí 
que el porti a disputar el seu 
gran repte: participar als Jocs 
Olímpics de Tokio 2020 a la 
prova dels 1500 metres. 
En aquest sentit, Pau Cecí-
lia, entrenador de la UAM i 

responsable de l’atletisme al 
Centre de Tecnificació Te-
rres de l’Ebre situat a Am-
posta, explica que “hem posat 
en marxa el ‘Projecte Sales 
2020’ per a que el microme-
cenatge ajude a que Llorenç 
estigui present al Japó. Vo-
lem que s’involucren les ad-
ministracions, les empreses, 
les entitats, els particulars...
La idea és que ell només en-
treni, competeixi i descan-
si. Des del club li hem fet un 
contracte de dos anys d’atleta 
professional, però necessitem 
més finançament”. 
Cecília segueix dient que: “té 
un nivell molt elevat i possi-
bilitats d’anar-hi, tot i que sa-
bem que no serà gens fàcil. Ja 
vam veure com Laia Forcadell 
va ser olímpica i ens agrada-
ria que Llorenç també ho 
aconseguís”. 

REDACCIÓ
AMPOSTA

Llorenç Sales, en primer terme. // CEDIDA.

ATLETISME

 ESPORTS

L’Handbol Ascó va organitzar 
el Torneig Marina Montané, 
en record de la que fou juga-
dora del club. Durant tot el dia 
es van succeir diferents partits 
i es va fer la presentació dels 
equips de l’entitat riberenca.  
Al finalitzar el matx del sénior 
femení de l’Handbol Ascó amb 
l’OAR Gràcia, que va acabar 
amb victòria visitant per un 
marcador final de 23-28, es va 

fer entrega d’un obsequi als pa-
res i al germà de Marina. 
Cal destacar que el pavelló as-
conenc tenia una il·lustració 
d’una camiseta amb el número 
31 penjada a la paret, i mem-
bres del club van fer una feina 
de recerca i van localitzar la 
suadora original amb la que va 
jugar Marina. 
Durant tot el dia, es van fer 
alguns sortejos per col·labo-
rar amb Petits Valents Ribera 
d’Ebre, organització vinculada 
a la fundació Sant Joan de Déu 
que té com a objectiu afavorir 

la investigació del càncer in-
fantil. 
Un cop finalitzar el torneig, 
que va ser un èxit total de pú-
blic, es va fer un acte de cele-
bració dels 25 anys del club. En 
aquest quart de segle de vida, 
l’entitat riberenca s’ha consoli-
dat com un dels referents en 
l’àmbit de l’handbol de les Te-
rres de l’Ebre. 

Ascó recorda la figura de Marina Montané 
REDACCIÓ
ASCÓ

Acció d’un partit del Memorial Marina Montané. // CEDIDA.
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Wifi 6, la nova evolució del wifi ja està en marxa

La Wi-Fi Alliance ha presentat la nova generació 
de l’estàndard de comunicació sense fils que, fins 
a la data, és conegut com a Wi-Fi 802.11ac (de cin-
quena generació).
Com que aquesta nomenclatura alfanumèrica 
sembla una mica complexa d’identificar per als 
usuaris poc entesos, amb la propera generació hi 
haurà un canvi de terminologia a Wi-Fi 6, sense 
cap tecnicisme més, i correspondrà al que serà el 
Wi-Fi 802.11ax.
Però, per què el nom de Wi-Fi 6? Bé, si tenim en 
compte que serà la sisena millora que ha sofert 
aquesta tecnologia durant els anys, res més apro-
piat. Així, l’actual Wi-Fi 802.11ac passarà a anome-
nar-se Wi-Fi 5, l’anterior Wi-Fi 802.11n correspon-
drà al Wi-Fi 4, i així successivament, canviant la 
nomenclatura de forma retroactiva fins arribar al 
Wi-Fi 802.11a, la primera versió que va aparèixer 
al públic al 1.999 i que ara serà identificada com a 
Wi-Fi 1.             
Però, quines són les millores més interessants que 
ens aportarà aquesta nova evolució de la tecnolo-
gia sense fils? Doncs, bàsicament, buscarà adap-

tar-se a les necessitats del moment, millorant la 
velocitat de transmissió, l’estabilitat de les con-
nexions, especialment en els llocs on es troben 
molts dispositius connectats i, per últim, millores 
en l’eficiència energètica, en un mercat clarament 
dominat pels dispositius alimentats amb bateria.
Com és lògic, Wi-Fi 6 serà totalment compatible 
amb els dispositius que no incorporen aquesta tec-
nologia, adaptant la velocitat al dispositiu inferior, 
en la línia del que ha succeït en les versions ante-
riors del sistema.
I, pel que fa a prestacions concretes, Wi-Fi 6 ens 
aportarà una velocitat de transmissió capaç d’arri-
bar fins als 9,6Gbps, envers els 6,9Gbps teòrics de 
la versió 5 actual. És, per tant, fins a un 40% més 
ràpid (parlem sempre amb condicions de cober-
tura ideals). També és destacable que la latència 
(temps de comunicació entre els aparells) es re-
dueix fins a un 75%, un valor realment excepcio-
nal i que serà capaç d’operar automàticament tant 
en freqüències de 2,4Ghz com de 5Ghz. La versió 
anterior (802.11ac) només funciona a 5Ghz i, a 
2,4Ghz perd molt rendiment utilitzant el protocol 

802.11n (Wi-fi 4).
Per últim, destaquem que els principals fabricants 
de dispositius sense fils ja han presentat els pri-
mers models compatibles amb Wi-Fi 6. El primer 
en sortir ha estat Aerohive, però els grans domi-
nadors del mercat de consum i professional com 
D-Link, Asus, TP-Link, Cisco i Aruba també tenen 
preparada una línia d’aparells totalment disponi-
ble, i que aconseguiran implantar-se a gran escala, 
sobretot a partir del proper any 2020.  

per Jaume Querol

Alcanar prepara els últims 
detalls per a les properes Fes-
tes Quinquennals, que se ce-
lebraran del 2 al 14 d’octubre. 
Durant els darrers mesos els 
veïns han estat confeccionant 
les decoracions florals, catifes 
i serradures per aconseguir 
un esclat de llum i color que 
ha de sorprendre els visitants. 
L’alcalde d’Alcanar, Joan 
Roig, ha explicat que hi haurà 
un grup de voluntaris que ex-
plicaran sobre el terreny totes 
les peculiaritats de les Quin-
quennals als visitants com 
“el material amb què s’han 
fet les flors i catifes, quantes 
persones han participat en 
la seua elaboració i durant 

quant de temps”, preguntes 
freqüents que solen fer els vi-
sitants en edicions anteriors, 
afegeix l’alcalde. Esta xarxa 
de voluntariat estarà formada 
per alumnes de quart d’ESO, 
i seran els responsables “de 
convertir les preguntes en 
respostes” durant els dies de 
Quinquennals.
Part important de la festa se-
ran els actes religiosos. L’arri-
bada de la Verge del Remei 
des de l’ermita al poble és un 
dels actes més emotius vis-
cuts pels canareus. Així ma-
teix, durant els dies de festa, 
la imatge serà passejada en 
processó pels nou sectors del 
municipi vestits i decorats.
Entre la gran quantitat d’ac-
tes programats, destaca la 
proclamació de les pubilles i 
hereus; el pregó de festes, en 

esta edició a càrrec del coor-
dinador d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió Territorial 
de la Diputació de Barcelona, 
el canareu Xavier Forcadell; 

o la desfilada de carrosses. 
Actes per a tots els públics, i 
plats forts com l’espectacle 
de Lloll Bertran o els concerts 
d’Alfred Garcia i Els Pets.  

Esclat de llum i color a Alcanar
Cinta Bonet / Albert Pascual
ALCANAR

Un instant de la presentació del programa de les Quinquennals. // CEDIDA.

LA FESTA de la Jota de la Ribe-
ra d’Ebre d’enguany ha servit per 
a donar suport als afectats per 
l’incendi a la comarca del passat 
més de juny a través de la cam-
panya solidària ‘Rebrotem’. La 
festa, que enguany s’ha celebrat 
a la Palma d’Ebre, ha comptat 
amb una desena d’artistes que 

van crear en directe diferents 
pintures al·legòriques als focs 
d’este estiu i que un cop venudes, 
la recaptació anirà a parar als 
afectats per l’incendi. Una festa 
on els balls i la música tradicio-
nal han posat el fermall d’or a 
una edició que ha sigut, de nou, 
tot un èxit de participació.  J.D.

La Jota més solidària de la Ribera

QUINQUENNALS

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

100.000 seguidors a xarxes socials

La marca Turisme Ametlla 
de Mar està d’enhorabona. 
El motiu és haver arribat 
als 100.000 seguidors a les 
quatre xarxes socials que 
gestiona: Facebook, Insta-
gram, Twitter i Pinterest. 
Amb aquesta xifra, Turisme 
Ametlla de Mar també es 
consolida com la segona des-
tinació catalana més segui-
da en turisme a Catalunya. 
Damià Llaó, gerent de l’àrea 
de Turisme del municipi, ha 
destacat la qualitat del perfil 
dels usuaris que segueixen 
aquesta marca, una comu-
nitat “que cada dia ens posa 
likes, comparteix les fotos”, 
el responsable del turisme a 
la Cala afegeix que també és 
important “que els seguidors 
interactuen en nosaltres”.
Llaó també ha argumentat 
que aquesta xifra de segui-
dors respon al treball cons-

tant a les xarxes socials, amb 
concursos i interaccions 
amb l’usuari. “Vam veure 
una oportunitat molt impor-
tant, són unes plataformes 
bàsiques per a donar-nos a 
conèixer. Les xarxes socials 
han donat una oportunitat 
als patronats de turisme més 
modestos a arribar a la gent”.
Turisme Ametlla de Mar 
també s’ha posicionat com la 
segona destinació catalana 
més seguida en turisme a Ca-
talunya a la plataforma Ins-
tagram segons la llista elabo-
rada per l’Associació de 
Professionals de Turisme de 
l’Administració Local a Cata-
lunya. De fet, una de les ini-
ciatives més recents ha estat 
la instal·lació de tres punts 
Instagram en diferents punts 
amb vistes panoràmiques.  

Instagram de l’Ametlla de Mar Turisme. // ARXIU.

Sílvia Alarcón
L’AMETLLA DE MAR

 La marca Turisme Ametlla de Mar arriba als 
100.000 seguidors a les xarxes socials

 La constància a la xarxa els ha posicionat com la 
segona destinació catalana més seguida a internet
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 L’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, nou president 
de l’AMC amb més del 95% 
dels vots p4 

 ERC comença la 
precampanya del 10-N 
amb crítiques a Sánchez 
i al PSOE per la repetició 
electoral  p5

 Jordan (Movem) anima 
Esquerra a “obrir l’aixeta 
del canvi” per fer possible 
el govern progressista 
a Tortosa p15

 L’Oficina Antifrau de 
Catalunya investiga els 
ajuts directes a l’IBI 
d’Amposta p18

 L’Ajuntament d’Alcanar 
rescata 21 gossos que 
malvivien en un 
magatzem del poble  p19

 El deltebrenc Joan 
Alginet (ERC), nou 
president del Consorci de 
Polítiques Ambientals  p24

 Creix la indignació a la 
Terra Alta per la 
tramitació de nous 
projectes de parcs eòlics, 
ara a Prat de Comte p25

 El Ministeri de Foment 
confirma que la variant 
ferroviària de Vandellòs 
entrarà en funcionament 
abans de final d’any p27
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