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Una invitació a l’emprenedoria

Terres dde ll’Ebre  Redacció

El departament de Pedagogia de
la URV s’ha involucrat d’una mane-
ra directa en la creació i coordina-
ció de dos projectes de Cooperativa
Productiva Escolar (Coproes) en
dos escoles rurals de les Terres de
l’Ebre: les Eres de Rasquera i Sant
Salvador de Godall. En el cas de
Rasquera, és el segon curs conse-
cutiu que la URV participa en
aquest projecte que forma part del
programa Emprendre en la Meva
Escola (EME), impulsat per la Fun-
dació del Món Rural.

“Aquestes escoles no donaven
l’abast a l’hora de planificar i des-
envolupar les reunions i activitats
de la cooperativa escolar i el que
hem fet des del Campus Terres de
l’Ebre de la URV és aportar estu-
diants que els donen suport al ma-
teix temps que aprenen”, explica
Míriam Segura, professora del de-
partament. Així, quatre alumnes del

grau d’Educació Primària del Cam-
pus ebrenc, a través del projecte
d’aprenentatge servei de la URV,
desenvolupen tasques setmanals a

l’escola de Rasquera i dos més, a
l’escola de Godall. “Són alumnes
de segon curs i aquest és el seu
primer contacte directe amb esco-

lars i docents”, apunta Segura. Les
seues funcions són les de planificar
les reunions amb els alumnes del
centre, des de P-3 fins a cicle supe-

rior; establir, en col·laboració amb
ells, quin seran els productes que
s’elaboraran per vendre a les fires
locals i a quins preus; i coordinar
els tallers per fabricar-los. Es tracta
de competències que els estu-
diants de la URV treballen en les as-
signatures d’Ensenyament i Apre-
nentatge de les Matemàtiques i En-
senyament i Aprenentatge de l’Ex-
pressió Visual i Plàstica.

El curs passat, els alumnes del
col·legi de Rasquera van elaborar
marcs de fotos, posa-notes i imants
de fang, posa-llapis, clauers i espel-
mes aromàtiques, entre altres, que
van vendre per Sant Jordi i a la Fira
de Rasquera. L’objectiu del projecte
de cooperativa escolar Coproes és
difondre la cultura emprenedora
entre els xiquets i xiquetes i donar-
los, també, eines per superar con-
flictes i resoldre problemes. En el
cas dels estudiants de Magisteri de
la URV, és la seua primera presa de
contacte amb l’escola real. ■

Estudiants d’Educació Primària del Campus ebrenc de la URV col·laboren en projectes de cooperatives productives escolars

Alumnes de l'escola les Eres de Rasquera, junt amb un estudiant universitari, venent els objectes fabricats. / URV

REPORTATGE

Albert Leiva, artista urbà de 26 anys re-
sident a Tarragona, ha sigut l’encarregat
de dur a terme el projecte de decoració
d’una petita edificació de maniobra que
té el Consorci d’Aigües de Tarragona
(CAT) en un promontori de la T-11, a
prop de la seu corporativa, que és visible
des de diversos punts i reiteradament es
veia afectada per pintades vandàliques.
El CAT va fer aquest encàrrec a l’Albert,
creatiu en l’àmbit del grafit que ha
col·laborat amb artistes de tota la Penín-
sula i l’estranger. En la pintura de la ca-
seta ha buscat integrar les imatges més
representatives i emblemàtiques del
CAT i de Tarragona, tal com explica:

“Les aixetes i canonades fan referèn-
cia a l’activitat del Consorci: el submi-
nistrant aigua potable a tota la pro-
víncia”. “Amb l’aqüeducte fem refe-
rència a la figura històrica romana del
pont del Diable, una imatge ideal per
unir el caràcter històric de Tarragona
amb el servei actual de distribució
que efectua el CAT”, diu Leiva.
Arran del que ha representat aquest gra-
fisme, el CAT es planteja actuar a altres
llocs on, per la seua ubicació, vistositat i
l’estat en què estan certes instal·lacions
amb pintades no desitjables, es puga re-
conduir l’aspecte que aquests indrets
ofereixen a la ciutadania.

Decorada amb un grafit una caseta de
maniobra del Consorci d’Aigües de Tarragona
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Acuamed enllestirà la descontaminació
de l’embassament de Flix en dos anys

MEDI AMBIENT Queden 79.300 metres cúbics de llots per extraure i prop de 33 tones de material contaminant, un 10% del total 

Flix  Andreu Prunera

“Mai s’han considerat acabats
els treballs de descontaminació a
l’embassament de Flix”. Així de clar
es va mostrar el director general d’A-
cuamed aquest dimecres en la seua
visita a Flix. Javier Baratech es va
comprometre a reprendre els treballs
de descontaminació immediatament
i a finalitzar l’obra “en un termini mà-
xim de dos anys”, inclòs el desman-
tellament de les instal·lacions i la des-
contaminació de l’aigua que hi ha a
l’interior del tancat de palplanxat.

El màxim reponsable d’Acuamed
ha donat a conèixer les dades de
l’auditoria externa que han efectuat
el Centre d’Investigacions Mediam-
bientals (CIEMAT) i l’empresa Tragsa
sobre l’estat de l’obra. A dia d’avui
queden uns 79.300 metres cúbics
de llots contaminats per extraure, on
hi hauria encara unes 33 tones d’ele-
ments contaminants que inclourien
mercuri, organoclorats i també mate-
rial radioactiu. 

Des d’Acuamed, han anunciat que
les obres es reprendran i que insta-
ran l’empresa adjudicatària de l’obra,
FCC, a que finalitze els treballs. “En
cas contrari, es resoldrà el contrac-
te i s’adjudicarà una nova empresa,

però els treballs s’acabaran”, va et-
zibar Baratech.

Per finalitzar l’obra caldrà tornar a
extraure llots i tractar-los, i a dia d’a-
vui, tant la draga que extreia els
fangs com la planta de tractament
s’han desmantellat. Per això caldrà
tornar a posar-les en funcionament,
tot i que el director general d’Acua-
med subratlla que “només queda
prop del 10 per cent dels llots que
s’havien d’extraure” i, per tant, les
noves instal·lacions seran més limita-
des que les que van entrar en funcio-
nament en l’inici de la descontami-
nació, l’any 2014.

A banda de les obres, Baratech
també ha destacat que “es contro-
larà” la resistència del doble tan-
cat de palplanxat, ja que es tracta
d’una infraestructura de caràcter
provisional i s’ha de vetllar perquè
no hi haja cap filtració.  

TRES ADMINISTRACIONS L’alcal-
de de Flix, Marc Mur, ha rebut amb
satisfacció “la implicació” d’Acua-
med i “l’establiment d’un calenda-
ri”. Per això, el consistori de Flix ha
convidat el govern de l’Estat -a través
de l’empresa pública Acuamed- a tre-
ballar conjuntament amb l’Ajunta-
ment i la Generalitat per fer el segui-

ment de l’obra i establir les actua-
cions que s’han de prendre per consi-
derar acabada la descontaminació
del pantà i també la dels terrenys
contaminats que s’estan donant a
conèixer a l’exterior dels terrenys
d’Ercros.

COMISSIÓ D’EXPERTS Aquest di-
jous va tindre lloc la primera comissió
de seguiment dels treballs de des-

contaminació de Flix, que inclou una
quinzena d’experts en ciències del
medi ambient i química i que ha estu-
diat amb profunditat el cas de Flix, a
banda d’administracions com la Ge-
neralitat o l’Ajuntament. 

La secretària de Medi Ambient,
Marta Subirà, presideix la comissió
que “ha d’abordar l’estat de la des-
contaminació i els passos a seguir
per posar punt i final” tant a la des-

contaminació de l’embassament
com dels sòls contaminats dins dels
terrenys d’Ercros. 

Mur assegura que l’objectiu final
“no és altre que establir tot el pla
d’accions que s’ha de seguir per-
què als terrenys industrials d’Er-
cros s’hi puga estar 24 hores al
dia i que puguen acollir en un fu-
tur possibles activitats noves acti-
vitats industrials”. ■
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Acuamed reprendrà els treballs de descontaminació al pantà. / L’EBRE

Flix  A. Prunera

L’Agència de Residus de Catalun-
ya analitzarà ‘in situ’ fins a cinc pos-
sibles focus de contaminació que
l’Ajuntament de Flix ha localitzat fo-
ra dels terrenys industrials d’Ercros.
El president de l’Agència, Josep M.
Tost, assegura que si es confirma
que existeixen altes concentracions
de contaminants, s’estudiarà dema-
nar responsabilitats a Ercros.

Aquests cinc punts contaminats
són fruit d’una investigació que ha
efectuat l’Ajuntament de Flix a partir

del testimoni de diversos extreballa-
dors d’Ercros. Aquests treballadors,
ja jubilats, han assenyalat al consis-
tori els emplaçaments on durant les
dècades dels anys 60 i 70 es van fer
vessaments incontrolats de produc-
tes químics. Aquests punts s’han ge-
olocalitzat i el consistori tenia previst
fer-los arribar durant aquesta set-
mana a l’Agència de Residus de Ca-
talunya.

El president de l’Agència, Josep
M. Tost, assegura que “s’estudiaran
amb deteniment” tots aquests fo-
cus i que en les pròximes setmanes

“es farà una anàlisi i presa de mos-
tres sobre el terreny” i després

“s’estudiarà si hi ha components
químics d’origen industrial”. Un

L’Agència de Residus analitzarà cinc possibles focus
de contaminació fora dels terrenys d’Ercros

I A MÉS

cop fets els estudis “es veurà si
aquests punts estan contaminats
i si és necessari aplicar tècniques
de descontaminació”. En aquest
cas, assegura Tost, “s’haurà de de-
terminar les causes d’aquesta
possible contaminació i exigir
responsabilitats als que l’hagen
causat”, fent clara referència als
responsables de la planta química
de Flix.

Aquests punts tindrien concen-
tracions de diferents elements que
s’han produït a la factoria química
al llarg dels seus 110 anys d’histò-
ria i podrien provindre d’aboca-
ments incontrolats, com també de
possibles vessaments al riu Ebre, i
que haurien acabat contaminant la
llera del riu en alguns punts del
meandre de Flix. ■



 
 

  1 

2017.01.27  Dossier de premsa 

TV3 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre-25012017/video/5645906/ 

 

 

Minutatge de la notícia: 13’36’’ 

 

  

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre-25012017/video/5645906/
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CUATRO 

http://www.cuatro.com/volandovoy/temporada-02/programa-3/Evitar-desaparicion-Delta-Ebro-

Volando_5_2313750006.html?itemId=2 

 

Aquest és un reportatge de síntesi (uns 3 minuts) de l’operació  d’injecció de fangs a les sèquies  

 

 
‘Volando Voy’ pone su grano de arena para que el Delta del Ebro no desaparezca 

¡Consiguen inyectar sedimento en los canales de riego del Delta! 

Jesús Calleja participa y graba un experimento pionero y necesario para evitar que el Delta del Ebro se inunde en menos de 

100 años. Para ello, es necesario inyectar de forma artificial sedimento a través de los canales de riego del Delta y hacer un 

seguimiento que permita saber si el resultado es positivo. 

  

http://www.cuatro.com/volandovoy/temporada-02/programa-3/Evitar-desaparicion-Delta-Ebro-Volando_5_2313750006.html?itemId=2
http://www.cuatro.com/volandovoy/temporada-02/programa-3/Evitar-desaparicion-Delta-Ebro-Volando_5_2313750006.html?itemId=2
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REUS DIGITAL 

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-programa-volando-voy-visita-el-delta-de-lebre-i-els-fangs-del-cat 

 

 

El presentador Jesús Calleja visitarà el Delta de l’Ebre, com a part del programa 'Volando voy' de Cuatro, que 

s’emetrà aquest dimecres, 25 de gener. El programa vol impulsar un experiment a partir dels fangs de la 

potabilització a la planta de l’Ampolla, del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Aquests fangs, que formen 

part del programa Life Admiclim, poden contribuir a combatre el procés de regressió que pateix la zona des de 

fa anys, a causa de la falta de sediments que amenaça la subsistència del Delta. 

A més, el presentador tractarà la situació de les aus migratòries i intentarà trobar un punt de consens entre els 

ornitòlegs, que defensen la seva presència al Delta, i els arrossaires, que veuen els ocells com una amenaça 

per als seus cultius.  

 

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-programa-volando-voy-visita-el-delta-de-lebre-i-els-fangs-del-cat

