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ANUNCI EXPLOTACIÓ BAR PISCINA
AJUNTAMENT ROCAFORT DE QUERALT

L’AJUNTAMENT CONVOCA L’ADJUDICACIÓ PER A LA
CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL BAR DE LA PIS-
CINA MUNICIPAL DE ROCAFORT, DURANT L’ESTIU
DEL 2017.

LA CONVOCATÒRIA ÉS REGULADA PER UN PLEC DE
CLÀUSULES, QUE ES POT CONSULTAR A L’AJUNTA-
MENT (EN HORARI D’OFICINA) O A LA PÀGINA WEB
DE L’AJUNTAMENT (PERFIL DEL CONTRACTANT).

TOTS ELS INTERESSATS A DUR EL BAR DE LA PISCI-
NA HAN DE PRESENTAR A L’AJUNTAMENT (DE 9.00
HORES A 14.00 HORES, DE DILLUNS A DIVENDRES)
LA DOCUMENTACIÓ QUE INDICA EL PLEC DE CLÀU-
SULES, EN EL TERMINI CORRESPONENT.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 16 DE
MAIG DE 2017, A LES 14.00 HORES.

Rocafort de Queralt, 28 d’abril de 2017

L’alcalde,
Marc Roca Banet

Els arrossaires del marge
esquerre del delta de
l’Ebre tindran una rebaixa
del mòdul de l’IRPF, que
passarà de 0,37 a 0,13.
Una mesura que ha apro-
vat l’Estat per compensar
l’increment de costos que
pateix el sector com a con-
seqüència de la plaga del
cargol poma. La rebaixa
només afecta els produc-
tors de l’Aldea, Camarles,
l’Ampolla i Deltebre, per-
què és on la plaga supera el
30% de la superfície arros-
sera. “Al marge dret no es
pot demanar aquesta re-
baixa perquè l’afectació de
la plaga és inferior”, va ex-
plicar el responsable de
sectors agrícoles d’Unió
de Pagesos (UP), Rafel
Verdiell.

Concretament, la re-
ducció d’impostos a pagar
serà de 178 euros per hec-
tàrea, que, en conjunt, im-
plicaran un estalvi d’1,4
milions d’euros anuals al
marge esquerre del Delta.
“Reclamàvem una reduc-
ció definitiva, però s’haurà
d’aprovar d’any en any”,

va dir Verdiell. De les
9.000 hectàrees d’arros-
sar que hi ha al marge es-
querre del Delta, unes
5.000 estan afectades pel
mol·lusc invasor. Pel que
fa als tractaments que fan
els productors, UP calcula
que suposen una inversió
de 544 euros per hectàrea
(incloent-hi la saponina,

les malles, etcètera). “Un
50% d’aquest increment
de costos quedarà com-
pensat per la reducció
d’impostos”, va assenya-
lar Verdiell.

Amb tot, UP continua
reclamant més inversió,
especialment de l’Estat,
per combatre el cargol po-
ma. “La lluita biològica és

l’única solució, s’hi hau-
rien de destinar més re-
cursos”, va dir el responsa-
ble de sectors agrícoles
d’UP. També reclama més
dotació pressupostària
per al pla de sectorització
del marge esquerre del
Delta. Pel que fa al pressu-
post anual contra el car-
gol, és d’1 milió d’euros. ■

Els arrossaires del Delta
pagaran menys impostos
a L’Estat ha aprovat una rebaixa del mòdul de l’IRPF per compensar els productors del marge
esquerre afectats pel cargol poma a Unió de Pagesos calcula que s’estalviaran 1,4 milions d’euros

Lurdes Moreso
TORTOSA
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La xifra

Un tractor sembrant en sec per evitar els danys del cargol poma ■ ACN

178
euros per hectàrea s’estalvia-
ran els arrossaires del marge
esquerre amb l’adequació del
mòdul de l’IRPF.

UP ha denunciat que el pres-
supost general de l’Estat fa
caure el pressupost del mi-
nisteri d’Agricultura al volum
més baix des del 2009. De
fet, el pressupost del Ministe-
ri d’Agricultura suposa un
2,14% del total. UP ha fet ar-
ribar esmenes als diferents
grups parlamentaris per tal
que s’incremente la dotació
pressupostària al pla d’asse-
gurances agràries i a l’Agèn-
cia d’Informació i Control Ali-
mentaris. També reclamen la
correcció de la sobrevalora-
ció cadastral de les construc-
cions agràries.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Poc pressupost
per al Ministeri
d’Agricultura

L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, va fer ahir una crida a
prendre part en els primers
pressupostos participatius
que convoca l’Ajuntament.
Durant tot el dia d’avui es pot
votar a l’ajuntament de Torto-
sa, mentre que a les oficines
de les EMD de Jesús, Cam-
predó i Bítem i a les instal·la-
cions municipals dels Reguers
i Vinallop es pot fer durant el
matí. Fins ahir havia votat
prop d’un 5% del cens, un
percentatge que Bel considera
un “èxit”. El resultat es farà pú-
blic la setmana que ve. ■ L.M.

Els treballadors de Bic Grap-
hic a Tarragona han convocat
una segona vaga pel 9 de
maig per protestar contra
l’ERO de l’empresa, que pre-
veu acomiadar 136 persones
de la planta. La jornada anirà
acompanyada d’una marxa
reivindicativa que sortirà, a la
una del migdia, de les portes
de la fàbrica, farà un tall de
carretera i tornarà a la planta.
La presidenta del comitè
d’empresa, Rebeca Morillo, la-
menta que en la reunió de di-
jous “l’empresa no volgués
entrar a negociar la recol·loca-
ció dels treballadors afectats”.
De moment, la direcció només
es replantejarà una millora de
les indemnitzacions. ■ JOSEP
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Vaga i marxa
contra l’ERO de
Bic Graphic

POLÍTICA

Tortosa tanca
avui la votació del
pressupost

ECONOMIA

Els grups parlamentaris
del PSOE, Podem, ERC i
grup mixt han registrat
una proposició no de llei al
Congrés en què s’insta
l’Estat i la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE) a dur a terme una
inspecció dels embassa-
ments de Mequinensa, Ri-
ba-roja d’Ebre i Flix, espe-
cialment de les comportes
de fons dels pantans.
Aquesta inspecció s’hau-

ria d’enllestir durant els
pròxims nou mesos i, en el
cas que es detecten meca-
nismes en mal estat, se’n
reclama la reparació. La
proposta també inclou la
creació d’una comissió po-

lítica i tècnica que estudie
la problemàtica i les opor-
tunitats d’un pla de gestió
integral dels sediments de
la conca de l’Ebre. Final-
ment s’insta l’Estat a revi-
sar, abans que acabe el

2017, els protocols de ges-
tió i explotació dels pan-
tans i a alliberar els sedi-
ments que hi ha retinguts.

Aquesta proposició no
de llei arriba després de la
petició feta pels promo-
tors de la Campanya pels
Sediments i que el Con-
grés ja aprovés l’elabora-
ció d’un pla de gestió dels
sediments, tot i que el PP
va votar-hi en contra.

Injecció de sediments
L’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentà-
ria va completar ahir la
prova pilot d’injecció de se-
diments al riu Ebre. Així,
els treballs iniciats dime-
cres a Móra d’Ebre van
continuar des de Benifa-
llet amb la injecció de 40
tones de sediments al riu,
que portava un cabal de
200 metres cúbics per se-
gon. L’objectiu és analit-
zar la capacitat de trans-
port de sediments del riu i
la seua distribució. ■

a Els socialistes,
Podem, ERC i grup
mixt registren una
proposta al Congrés

Reclamen una inspecció
dels embassaments

L.M.
TORTOSA

Els tècnics han injectat unes 80 tones de sediments al riu
Ebre aquesta setmana ■ JUDIT FERNÀNDEZ
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EBRE DIGITAL 
http://www.ebredigital.cat/societat/4089-duen-a-terme-la-segona-fase-d-injeccio-de-sediments-al-riu-ebre-per-buscar-
solucions-per-evitar-la-regressio-del-delta 
 

Duen a terme la segona fase d'injecció de sediments al riu Ebre per buscar solucions per evitar la 
regressió del Delta 

 
Aquesta setmana s’està duent a terme una prova d’injecció de sediments, dividida en dues fases, al riu Ebre. El 
dimecres, 3 de maig, es van iniciar els treballs amb la injecció d’unes 40 tones de sorra al riu Ebre, amb un cabal 
proper a 600 m3/s. 
  
a prova es repetirà aquest divendres a Benifallet amb un volum de sediment i un cabal circulant de 200 m3/s. A 
banda de la injecció de sediment, es fa un seguiment de l’evolució de la terbolesa del riu mitjançant mostrejos al riu i 
imatges registrades mitjançant drons. 
  
Aquestes proves serviran per calibrar un model de transport de sediments que s’està desenvolupant amb l’objectiu de 
dissenyar i analitzar la viabilitat de diferents alternatives d’aportació de sediments des de l’embassament de Riba-roja 
per mitigar els impactes sobre el delta de l’Ebre, donada la seva subsidència natural i els models de pujada del nivell 
del mar. 
  
El model de transport de sediments també contempla la possibilitat d’injectar sediments de la planta potabilitzadora 
del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) directament als canals de reg, i s’ha calibrat mitjançant la realització de 
dues proves d’injecció realitzades durant l’any 2016. S’ha analitzat la qualitat d’aquests sediments, i s’ha comprovat 
que és bona i que és viable mitjançant injeccions controlades als canals de reg. 
  
Aquest model l’està desenvolupant la Universitat de Córdoba dins el marc del projecte europeu LIFE 
EbroAdmiclim. Aquesta iniciativa planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al delta de l’Ebre, 
mitjançant un enfocament de gestió integrada de l’aigua, del sediment i dels hàbitats (arrossars i zones humides). Les 
principals accions pilot d’adaptació estan orientades a l’aportació de sediment del riu Ebre cap al delta. L’objectiu és 
demostrar la viabilitat de restaurar el flux de sediment de forma permanent, tant des d’una planta potabilitzadora 
d’aigua de l’Ebre (CAT) com des dels embassaments del tram final del riu, pel que es requereix en primer lloc 
disposar d’una bona avaluació de la capacitat del transport del riu i dels canals. 
Els resultats serviran per establir les directius d’un pla d’adaptació i mitigació del Delta de l’Ebre, que desenvolupa 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
  
Aquest projecte està liderat per l’IRTA, i hi participa l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consorci d’Aigües de Tarragona i els regants del marge 
esquerra del delta. L’ACA ha signat un conveni amb l’IRTA per analitzar quins serien els cabals de crescuda que 
caldria realitzar per transportar aquests sediments i poder establir uns cabals generadors adequats que complementin 
el règim de cabals ecològics al tram final del riu Ebre. 
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TEVEON 
http://teveon.tv/noticia/Injecten_80_tones_de_sediments_al_riu_Ebre_per_analitzar_el_seu_comportament_fins_al_D
elta/8963 
 
 
 

INJECTEN 80 TONES DE SEDIMENTS AL RIU 
EBRE PER ANALITZAR EL SEU COMPORTAMENT 
FINS AL DELTA 
Cinta Bonet // BENIFALLET 
 
Tècnics de l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries han injectat aquesta setmana fins a 80 tones de 
sediments al tram finals del riu Ebre. Dimecres es va fer a l’alçada de Móra la Nova i aquest divendres a 
Benifallet amb l’ajuda d’una grua de grans dimensions per carregar els contenidors de sorra en una plataforma 
des d’on, amb una mànega d’aigua, s’anava abocant la sorra al riu. El coordinador del projecte i director de la 
unitat d’ecosistemes aquàtica de l’IRTA, Carles Ibàñez , ha explicat que l’objectiu és analitzar el seu transport al 
riu i com es reparteix sobre la plana deltaica. Aquestes proves formen part d’un projecte Life que ha de permetre 
alimentar models matemàtics per saber quina capacitat té el riu per transportar sediments.  
 
Ibàñez ha explicat que la idea és tenir-ho tot a punt per quan el govern espanyol autoritzi poder fer aportacions 
de sediments des dels embassaments per evitar que el Delta s’enfonsi.  
 
La construcció dels embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix ha modificat intensament el règim natural de 
cabals d’aigua i de sediment al riu Ebre. Tal és així que la quantitat actual de sediment cap al Delta s’ha reduït 
en més d’un 99%. Aquesta retenció del sediment als embassaments ha comportat, entre d’altres, la regressió 
de la línia de costa, que a la zona de la desembocadura és de 10 metres anuals, i l’acceleració de 
l’enfonsament de la plana deltaica. Foto MANOLO VELÁZQUEZ. 
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