
El PDeCAT de l’Ebre

recorre la UE, per

buscar solucions

per a la caça en

barraca

ALCANAR Membres del Partit
Demòcrata de les Terres de l’Ebre
han acompanyat aquesta setmana
a l’Associació Amics del Tord a
Brussel·les per reunir-se amb la di-
recció general de Medi Ambient de
la Unió Europea per plantejar noves
solucions a la modalitat de caça en
barraca. En aquesta reunió ha par-
ticipat el responsable de l’àmbit del
Partit Demòcrata a l’Ebre i portaveu
del partit a Alcanar, Ivan Romeu, el
qual ha explicat: “Som conscients
que hem de proposar altres solu-
cions a les actuals per cercar un
equilibri més sostenible i mante-
nir viva aquesta tradició”. ■

Reconeixement als

valors en homenatge

a la Fraternitat

Republicana

ULLDECONA La Federació de l’E-
bre d’ERC va commemorar el 22
d’abril el 86è aniversari de la pro-
clamació de la República catalana.
A l’antic pavelló municipal d’Ullde-
cona, prop de 150 persones van
participar en el sopar d’Homenatge
a la Fraternitat Republicana. Durant
el sopar es van lliurar els guardons
a la Fraternitat Republicana per ho-
menatjar persones que han portat
una trajectòria basada en la defen-
sa dels valors republicans i de Cata-
lunya. Els reconeguts van ser Joan
Pere Brull i Martí, de l’Ametlla de
Mar; Joan Josep Garrit i Callarisa,
d'Ulldecona;  Joan Vendrell i Comp-
te, de Móra la Nova, i Manel Cabe-
tas i Grau, d’Arnes. ■

Ofrena floral del PSC

i els sindicats al

monument a Vidiella

TORTOSA El dilluns 1 de Maig
l’agrupació local del PSC a Tortosa
ha organitzat conjuntament amb
els sindicats UGT i CCOO l’acte com-
memoratiu del Dia Internacional
dels Treballadors i Treballadores a
les 10.30 h al parc de la Fira. Com
és habitual, es farà un homenatge i
ofrena floral al monument al polític
tortosí Rafel Vidiella. ■

Uns 3.100 euros de

recaptació per als

malalts de Parkinson

TORTOSA El Festival DONEM VEU
AL PARKINSON,  celebrat el passat
20 d'abril a l'auditori Felip Pedrell
de Tortosa, va aconseguir recaptar
3.100 euros. Al concert benèfic hi
van actuar una vintena d’artistes
ebrencs  com  Els Quicos, Pepet i
Marieta, Joan Rovira, El Mafio o
Montse Castellà, entre d’altres. Els
diners recaptats serviran per a co-
brir les activitats de l'associació per
aquest any. ■

La jornada Internet i

Empresa convoca un

centenar de firmes

TORTOSA La VII Jornada Internet
i Empresa organitzada per la Cam-
bra de Comerç de Tortosa i l’empre-
sa empàtica.net, que va tenir lloc a
la seu de la Cambra el divendres 21
d’abril, va superar novament les ex-
pectatives, amb la participació de
més de 100 empreses i un molt
bon nivell mostrat per part dels
conferenciants. Empresaris, empre-
nedors i professionals van seguir
les cinc ponències. ■

Obert el termini dels

Premis Emprèn 2017,

dotats amb 35.000€

TORTOSA La 5a edició dels Pre-
mis Emprèn de la Diputació ja està
en marxa. Fins al dia 30 de juny
s'hi poden presentar aquells pro-
jectes empresarials del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre
que hi vulguen optar. Impulsaran
15 projectes empresarials amb
una dotació total de 35.000 euros
i assessorament tècnic. L'objectiu
és fomentar l'esperit emprenedor i
l’ocupació. ■

Més d’un milió

d’euros en ajuts al

menjador escolar 

TERRES DE L’EBRE El Departa-
ment d'Ensenyament ha destinat
1.033.274 d'euros als ajuts de
menjador escolar a les Terres de l'E-
bre. Les dades no són definitives
perquè la partida segueix oberta.
En relació al curs anterior, s’han
lliurat més o menys els mateixos
ajuts, però l'import ha augmentat
un 19,5% per la modificació dels
llindars econòmics d'accés i l'aug-
ment del pressupost per a ajuts. ■

■ La Plataforma en Defensa de l'E-
bre (PDE) ha reclamat al Govern
que paralitze el pacte de Rialb, el
projecte que preveu abastir amb ai-
gua del Segre una trentena de mu-
nicipis de l'Urgell, la Segarra, l'Anoia
i la Conca de Barberà, entre els
quals hi ha quatre pobles de fora
de la conca de l’Ebre. En la quinze-
na assemblea, celebrada el 22 d’a-
bril (a la imatge), la PDE va dema-
nar que es faça un estudi real de
les necessitats i les alternatives d'a-
bastiment, entre les quals la plata-
forma planteja que aquests pobles
puguen consumir aigua de l’Ebre
però a través d’un transvasament
ja consolidat com el que gestiona
el Consorci d’Aigües de Tarragona

(CAT). "Ens van dir que l'aigua no
era de massa qualitat. Llavors re-
sulta que al Camp de Tarragona
porten aigua de mala qualitat?",
va qüestionar el portaveu de la PDE
Joan Panisello. El CAT també abas-
teix municipis ebrencs. Quant a

l’opció del Pacte de Rialb, el també
portaveu Manolo Tomàs va alertar
que "és el transvasament a poc a
poc" cap a Barcelona, va dir durant
l'assemblea.
La PDE ha descartat convocar cap
gran mobilització: "Volem esgotar

primer totes les vies polítiques i
tècniques", va explicar Panisello.
Amb tot, no descarten fer altres pe-
tites accions, encara sense concre-
tar data ni lloc. Durant l’assemblea
també es va informar que la PDE
ha sol·licitat una reunió amb la mi-
nistra d'Agricultura, Isabel García
Tejerina, per abordar el Pacte Na-
cional de l'Aigua. Se li vol preguntar
si aplicarà les modificacions a la
planificació hídrica que demana
Brussel·les i, si no, "què pensa fer
amb el Delta". La carta se li va adre-
çar fa setmanes i ara la PDE dóna
15 dies de marge per obtenir res-
posta. Si no, demanaran la compa-
reixença pública al Congrés de la
ministra.  ■

La PDE planteja connectar al CAT els municipis de

fora de la conca beneficiats pel Pacte de Rialb    

TORTOSA El conseller d’Inte-
rior, Jordi Jané, va presidir la cele-
bració del Dia de les Esquadres a
la Regió Policial de les Terres de
l’Ebre. S’han atorgat 167 felicita-
cions a membres del cos de Mos-

sos d’Esquadra, altres cossos po-
licials i la societat civil en reconei-
xement a actuacions meritòries,
31 de les quals per l’actuació en
l’accident de bus d’ara fa un any
a Freginals. / FOTO: ACN ■

Atorgades 167 felicitacions als

Mossos i a altres cossos

BREUS
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LA IMATGE

Nevada primaveral al Port

La nit de dimecres a dijous va nevar al Port. / NÚRIA CARO



Salut descarta fer un hospital

nou per a les Terres de l’Ebre
EL DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS defensa l’ampliació del Verge
de la Cinta i un model sanitari cada cop amb menys hospitalització

EL DEPARTAMENT treballa per convertir l’actual hospital en urbà
connectant-lo a la ciutat a través d’un nou aparcament P.  22  I 3

L’IRTA INJECTA SEDIMENTS AL RIU Tècnics de l’institut van injectar dimecres directament a l’Ebre, a l’altura de Móra d’Ebre, 50 tones de sorra
i argila per estudiar la dispersió dels sediments, que se sumaran als 50 que s’han d’abocar aquest divendres des de Benifallet. Tot plegat per ela-
borar un model matemàtic per dissenyar crescudes o transferir sediments dels embassaments per evitar la desaparició del Delta. A la imatge, el
responsable d’ecosistemes aquàtics de l’IRTA, Carles Ibáñez, fent una foto de l’operació. /FOTO: ACN P. 110

Divendres 5-5-2017.    Número 784   Preu 2 €

VIURE A L’EBRE Eli, ‘la pesca-

dora’, representant de les

dones del món marítim P. 227

RIBERA D’EBRE El govern

recaptarà 60 milions amb

el nou impost nuclear P. 224

Xerta negocia la cessió

del molí de l’assut 

L’Ajuntament negocia amb els
propietaris per impulsar la protec-
ció de l’edifici industrial, del segle
XVI i únic a Catalunya P. 119

Creativitat amb

materials reutilitzats  

L’Associació sense ànim de lucre
Engalanats d’Amposta promou
tallers infantils temàtics a partir
del reciclatge de materials P. 221

COMUNICACIÓ La Xarxa de

Televisions Locals deixa

l’Ebre sense cobertura P. 113

“Aspirem a corregir

una desmemòria

col·lectiva” P. 66 I 7

Localitzades 123 fosses de la batalla de l’Ebre
El Castor no reobre però tampoc

serà desmantellat en breu
L’esperat informe tècnic del
Massachussetts Institute of
Technology constata que els terra-
trèmols es van produir per la injec-
ció de gas i pel risc de nous sismes

desaconsella tant la reobertura
com l’extracció del gas injectat i el
desmantellament immediat, alhora
que exculpa implícitament la pro-
motora de negligència. P. 88

ENTREVISTA A RAÜL ROMEVA

www.setmanarilebre.cat



Costa acceptar que hagin estat necessaris 18
mesos i 600.000 euros per fer un informe sense
dades de camp afegides que conclou que, efecti-
vament, com no podia ser d’una altra manera, el
reguitzell de terratrèmols del setembre del 2013
van estar ocasionats per la injecció de gas mata-
làs a les cavitats submarines davant de la costa
d’Alcanar i de Vinaròs, a la plataforma del magat-
zem Castor. L’informe del Massachussetts Insti-
tute of Technology, que tampoc no discutirem ara
des d’aquesta humil publicació perquè no tenir
els arguments tècnics per fer-ho, el que fa és
constatar totes les incerteses. Era incerta la res-
posta geològica davant la injecció i, per tant, la
promotora (participada majoritàriament per la
constructora ACS de Florentino Pérez) no podia
preveure la crisi sísmica. És incert el grau de
pressió en la injecció que toleraria el sistema de
falles d’Amposta si es reobrís el magatzem. És in-
certa la magnitud del risc de tornar a provocar te-
rratrèmols si s’intenta desmantellar la platafor-
ma i treure el gas injectat sense nous estudis. És
incert el cost del desmantellament. L’únic que hi

ha de cert en tota aquesta història és que Flo-
rentino Pérez va cobrar tota la indemnització
quan tocava, ingressant 1.760 milions d’euros
pel projecte més vergonyós de la història recent
de la indústria espanyola. Davant d’aquest fet,
és lícit exigir una nova legislació que deixe de
cobrir les espatlles a qualsevol preu al gran ca-
pital privat en detriment dels contribuents. Amb
els bancs i entitats financeres, amb les auto-
pistes que perden trànsit i amb grans inver-

sions industrials dubtoses, ja n’hi ha prou blin-
dar guanys i socialitzar les pèrdues! 
I encara una altra incertesa, en aquest cas
menys incerta: si no hi ha establerta cap meto-
dologia estàndard en el camp de la indústria
gasística per preveure la reacció d’un sistema
de falles que sí que es té constància que hi era,
com ho va alertar sense anar més lluny l’Obser-
vatori de l’Ebre, per què es va donar llum verd
al Castor?

Castor: punt i seguit en un nyap històric

Sediments pel riu
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La prova efectuada per l'IRTA per injectar sedi-
ments directament al riu consolida un eix de re-
cerca històric en un moment en què actuar per
preservar el delta de l'Ebre és un deute ineludi-
ble, perquè ja no hi ha més marge de maniobra si
es vol evitar una acceleració dramàtica dels efec-
tes del canvi climàtic a la segona meitat de segle.
Amb els arguments tècnics i un model matemàtic

sobre la taula, no hi hauria d'haver cap govern es-
panyol, ni tan sols del PP, que es puga negar a
elaborar i aplicar un pla per transferir una bona
part dels sediments retinguts als embassaments.
La qüestió ha aconseguit entrar per primera ve-
gada a l'agenda pública i ara, entre científics, ac-
tivistes i polítics sensibles a la causa, la resolució
no hauria de tenir marxa enrere.
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L’IRTA injecta argila i sorra al riu Ebre per

estudiar el comportament dels sediments

MEDI AMBIENT

Terres dde ll’Ebre  Redacció

Tècnics de l'Institut de Recerca i
Tecnologies Agroalimentàries (IR-
TA) han injectat aquesta setmana
fins a 50 tones d'argila i sorra, en
dues tongades, directament al riu
Ebre per poder estudiar i avaluar
el comportament dels sediments
al riu, uns mesos després dels tes-
tos d'injecció que es van fer a la
xarxa de reg del Delta. La prova pi-
lot forma part del projecte Life
Ebroadmiclim, tutelat i impulsat
per l'IRTA, que ha de permetre ali-
mentar els models matemàtics
per saber quina capacitat té el riu
de transportar sediments.

Aquest divendres s'ha de repetir
l'operació a l'altura de Benifallet.
Amb les dades que es recolliran
entre aquests dos dies, i amb mo-
tiu d'alguna altra aportació ex-
traordinària de sediments, l'IRTA
podrà aportar dades per al càlcul
del transport d'aquests llots amb
diferents cabals d'aigua. La Uni-
versitat de Còrdova, sòcia del pro-
jecte, n'elaborarà els models
matemàtics, que ajudaran a
dissenyar les crescudes controla-
des o la futura prova pilot per ac-
tuar als embassaments, una ope-
ració ja aprovada al Congrés dels
Diputats tot i el vot negatiu del
grup que dóna suport al govern
espanyol, el PP.

L'objectiu, com recordava el res-
ponsable del projecte i cap de l'à-
rea d'ecosistemes aquàtics de l'IR-

TA, Carles Ibáñez, és tenir-ho tot a
punt per quan el govern espanyol
autoritze poder fer aportacions de

sediments des dels embassa-
ments per evitar que el delta de
l'Ebre s'enfonse, tant per la subsi-
dència o enfonsament natural
dels deltes com per la regressió
galopant que es deriva de l'impac-
te del canvi climàtic i de la falta
d'aportació de sediments, retin-
guts als pantans.

Els científics han concretat que
el Delta pot perdre 1,5 metres
abans de finals de segle i no hi ha

antídot sense sediments. És més,
es preveu que amb la majoria de
sediments que es podrien fer bai-
xar pel riu, l'eficiència seria alta
encara que siga amb cabals de
poc més de 100 m3/s. La sorra, en
canvi, és la que requereix riuades
importants per arribar a la costa.
Bona part de la injecció feta
aquesta setmana es fonamentava
en arena tot just per concretar-ne
una mica més el comportament. ■

Tècnics de l'IRTA, d'esquena, mirant com els operaris introdueixen la mànega per fer la posterior injecció al riu Ebre
des del contenidor de sediments carregat a la barcassa. Posteriorment, un dron i cinc embarcacions van fer el segui-
ment de la dispersió del sediment un quilòmetre i mig riu avall. / ACN

El Parlament insta a
crear 20 places de
residència a la Sant
Miquel Arcàngel

SERVEIS SOCIALS

Tortosa  Redacció

El Parlament ha instat al govern,
a partir d’una proposta del PSC, a
concertar en el termini de tres me-
sos  20 noves places residencials
a la Residència Diocesana per a la
Gent Gran Sant Miquel Arcàngel
de Tortosa. Els socialistes ho consi-
deren un gran pas per poder do-
nar resposta a una llista d’espera
actual de 144 persones, tot i que
el text aprovat, a partir de les es-
menes, ho condiciona a la progra-
mació territorial dels Serveis So-
cials Bàsics 2015-2018. El PSC re-
corda però que en aquesta progra-
mació el Baix Ebre és una comarca
d'alta prioritat, amb un dèficit de
places residencials d'un -34,8%. ■

Trenta-vuit empreses
al Fòrum d’Ocupació
de la URV

Tarragona  Redacció

La universitat torna a organit-
zar el pròxim dijous, 11 de maig,
un punt de trobada entre la co-
munitat universitària, la societat
i el sector socioeconòmic del te-
rritori. El principal objectiu és la
interacció entre l’oferta i la de-
manda de treball, especialment
de les Terres de l'Ebre.. ■

El seguiment ha de

cristal·litzar en un

model matemàtic per

fer baixar els llots

retinguts als pantans

ECONOMIA

FEDERICO DOMINGO BARBERÁ
Procurador dels Tribunals
Reus 1915 - Tortosa 2017

La família agraeix les mostres de condol rebudes i prega que el tingueu
present en les vostres oracions.

Tortosa, 27 d'abril del 2017


