
 
 

  1 

2017.05.16  Dossier de premsa 

AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/9260/endesa/fara/flix/desembassament/extraordinari/primavera/ebre/este/dimarts 

 

 
Este dimarts, Endesa té previst dur a terme el desembassament extraordinari de primavera a l'Ebre, al pas del riu pel 

terme municipal de Flix. La crescuda es fa amb finalitats ambientals, amb l'objectiu d'arrossegar els macròfits i les 

plantes aquàtiques que s'acumulen al tram final del riu. Les actuacions es faran des de la central hidràulica de Flix i 

duraran 11 hores, de les 8 hores del matí fins a les 19 de la tarda. 

 

Per als treballs es coordinaran les centrals de Flix, Mequinensa i Riba-roja d'Ebre. D'esta manera Flix, la darrera de 

les centrals, pot deixar anar l'aigua suficient per les comportes de la presa, enlloc de per les turbines com és habitual, 

i garantir el manteniment mediambiental del meandre. 

 

Com l'any passat, es produiran tres puntes de 1.200 metres cúbics per segon. Anteriorment es feia només una 

crescuda. D'esta manera s'apliquen els estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Endesa, perquè 

estes crescudes produïxen una major arrencada de macròfits. 

 

Les avingudes d'aigua, acordades amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) començaran amb només 200 

metres cúbics per segon i anirà creixent fins als 1.200 metres cúbics per segon a quarts de nou del matí. Les altres 

dos puntes seran a les 12 i a les 16 hores. 

http://www.aguaita.cat/noticia/9260/endesa/fara/flix/desembassament/extraordinari/primavera/ebre/este/dimarts


EL MOVIMENT SOCIAL DESCARTA CONVOCAR CAP
GRAN MOBILITZACIÓ PEL CONTEXT POLÍTIC

El govern es nega a
aturar el pacte de Rialb

#p2 i 3

PALLARÈS ASSEGURA QUE NO ÉS EL TRANSVASAMENT
DE L’EBRE A BARCELONA, TOT I ELS TEMORS DE LA PDE

La Ràpita vol incrementar
els pisos d’ús turístic

Cinc focus de terrenys
contaminats a Flix #p20#p23
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Denuncien un
hotel de Vinaròs
per rebutjar 
discapacitats

Es busca nom per a la plaça de l’Estadi
TORTOSA ACORDA, AMB NOMÉS UN VOT EN CONTRA, RETIRAR TOTS ELS HONORS A JOAQUÍN BAU
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P NO ÉS EL MILLOR MOMENT
EL DIA ABANS de Sant Jordi i
enmig d'un clima força enrarit amb el
govern de Junts pel Sí, la PDE va cele-
brar la seua quinzena assemblea gene-
ral. El rebuig al pacte de Rialb era el
principal punt de l’ordre del dia, però la
PDE no tenia gens clar si era el millor
moment per convocar una gran mobilit-
zació. La PDE considera que el pacte de

Rialb suposa tècnica i jurídicament un
transvasament, mentre que el govern
del PDeCAT i ERC intenta rebaixar la
gravetat del tema.  El moviment social
creu que el govern català ha traspassat
una línia roja i l'adverteixen que no elu-
diran la confrontació per defensar l’Ebre
i el territori. Però deixaran passar els
dies per mesurar les forces. G.M.PORTADA

Panisello: ‘S’està
preparant una
maniobra, 
alguna cosa més’

“No té sentit demanar més
cabal al Delta i que, d'altra
banda, planifiquin obres per
fer extracció d'aigua riu
amunt", va apuntar durant
l’assemblea Matilde Font, una
de les portaveus de la PDE.
"Ens ha agafat per sorpresa
però veiem que darrere del
pacte de Rialb s'amaga al-
guna cosa més", va afegir-hi
el també portaveu Joan An-
toni Panisello: "S'està prepa-
rant una maniobra que
sospitem que serà alguna
cosa més que abastir a pobles
que tenen aquest problema".
Es tracta del projecte del go-
vern per portar aigua de l’em-
bassament de Rialb, a través
del sistema de regadiu Sega-
rra-Garrigues, per garantir el
subministrament a 32 muni-
cipis amb problemes d'abas-
tament de la Segarra, l'Urgell,
l'Anoia i la Conca de Barberà,
quatre dels quals ja es troben
a les conques internes de Ca-
talunya. De fet, la PDE fa
temps que hi veu un intent de
transvasament d’aigua de la
conca de l’Ebre a l’àrea de
Barcelona. Es tracta d'un pro-
jecte d'especial envergadura,
que el Govern ha pressupos-
tat amb més de 21 milions
d'euros. Panisello va explicar
que han parlat amb el Depar-
tament de Territori i Sosteni-
blitat, i que haurien admès
que hi ha alternatives al pacte
de Rialb,  però que s'haurien
d'estudiar. "Que ho facin", va
dir. La PDE va posar al da-
munt la taula altres opcions,
com la de connectar els muni-
cipis afectats al Consorci d’Ai-
gües de Tarragona. G.M.

El govern català no aturarà el
projecte del pacte de Rialb per-
què considera que no suposa cap
aixeta oberta al transvasament
d’aigua de l’Ebre cap a Barce-
lona. Així de clar va parlar el de-
legat de la Generalitat, Xavier
Pallarès, que va reiterar que el
govern actual no té previst fer cap
transvasament a l’àrea metropo-
litana. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Pallarès va adme-
tre “friccions” amb la Plataforma
en Defensa de l’Ebre (PDE) per
aquest projecte, i va defensar-lo
com una bona alternativa per so-
lucionar els problemes d’abasta-
ment dels quatre pobles de la
Conca de Barberà que tenen part
del seu terme municipal fora de
la conca de l’Ebre. 
Pallarès va assenyalar que el go-
vern ha estudiat altres alternati-
ves a l’ús del canal de regadiu
Segarra-Garrigues, però que ac-
tuacions com l’allargament del
minitransvasament a Tarragona
semblen més costoses. En aquest
sentit, el delegat també confia en
la paraula del conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Josep Rull, i va
confirmar que aquesta és una de
les peticions que la PDE ha fet al
govern català: és a dir, que es
quantifiquin els costos de les al-
ternatives. Però tot i que primer
va dir que no és un transvasa-
ment, Pallarès va acabar adme-
tent que el pacte de Rialb és “un
poquet de transvasament, però
no un transvasament del tot”.

Sense gran mobilització
En l’assemblea general convo-
cada el 22 d’abril passat, la PDE
va descartar la convocatòria im-
minent de cap gran mobilització
per aturar el pacte de Rialb. "És
el transvasament a poc a poc", va
dir durant l'assemblea el porta-
veu Manolo Tomàs. Però la PDE
va evitar convocar cap gran mo-
bilització: "Volem esgotar primer

totes les vies polítiques i tècni-
ques per evitar que es produeixi
aquesta detracció d'aigua", va
afegir-hi el també portaveu Joan
Antoni Panisello. Amb tot, els an-
titransvasament no descarten fer
altres petites accions, encara
sense data ni lloc concretats.
En qualsevol cas, la PDE va de-
manar  al govern de la Generali-
tat que paralitze el pacte de Rialb,
un projecte que pretén abastir
amb aigua del Segre una tren-
tena de municipis de l’Urgell, la
Segarra, l’Anoia i la Conca de
Barberà. La PDE va demanar que
es faci un estudi real de les neces-
sitats dels pobles i que es bus-
quin alternatives d’abastiment. I
és que des de la plataforma sos-
piten que aquest transvasament
servirà per a alguna cosa més
que per a abastir aquests pobles. 
Així, a la PDE no descarten fer
petites accions, tot i que van as-
segurar que aquesta havia estat
una assemblea atípica, ja que fi-
nalment no s’hi va plantejar cap
gran mobilització. Segons Panise-
llo, el context polític no és el mi-
llor per plantejar una gran
manifestació de la PDE, ja que en
els propers mesos la gent estarà

preocupada per altres coses, en
clara referència al referèndum.
A més, la PDE va demanar que
no es titllin les Terres de l'Ebre
d'insolidàries, ni s'assenyali que
s'allunyen de la construcció d'un
nou país. "Que entenguin a Igua-
lada, Lleida i Montblanc que
volem un país, però equilibrat",
va etzibar Manolo Tomàs, que
també va denunciar que la Co-
munitat General de Regants del
Canal de la Dreta de l'Ebre "està
implicada en aquesta venda de
l'aigua", mentre que els regants
de l'Esquerra "mantenen una
postura ferma de no acceptar el
mercadeig de l'aigua".
Durant l’assemblea, els porta-
veus de la PDE també van expli-
car que havien enviat una carta a
la Ministra d’Agricultura, Isabel
García Tejerina, on li demanaven
reunir-se per abordar el Pacte
Nacional de l’Aigua. Però va as-
segurar que encara no havien ob-
tingut cap resposta.  En concret,
se li pregunta si el govern de l’Es-
tat aplicarà les modificacions que
demana Brussel·les i, si no aplica
la directiva europea, "què pensa
fer amb el Delta". La carta se li va
adreçar fa setmanes i encara no

han rebut resposta. La PDE va
afegir-hi que donava 15 dies de
marge. Si no hi ha resposta en
aquest termini, demanaran la
compareixença pública al Con-
grés de la ministra, una sol·licitud
per la qual ja asseguren comptar
amb els suports suficients.
Encara en aquesta línia, i per pre-
sentar una denúncia davant la
Comissió Europea, la PDE va re-
clamar al Govern català "més
que declaracions", i li va dema-
nar que entregui la documenta-
ció necessària perquè "es
condemni el govern espanyol".
De fet, els representants de 17
municipis ebrencs demanaran
ara al govern català, per escrit, l'a-
portació de documents per la
lluita jurídica en una acció que la
PDE va titllar de "lobby ebrenc".
També per demanar que la Ge-
neralitat contempli els cabals ne-
cessaris per garantir la
supervivència del Delta, dins del
seu Pla de Gestió. "Ara no tenim
la solució, però cal exigir-ne una
de tècnica abans del 2020", va
voler apuntar Susanna Abella:
"L'únic instrument per fer baixar
els sediments dels embassa-
ments és el cabal del riu".  

El govern manté el Pacte de Rialb
MEDI AMBIENT

La PDE descarta convocar cap gran mobilització, 
però demana a la Generalitat l’aturada del projecte

G.M. / M.G. / ACN
TORTOSA

Una imatge de l’assemblea general de la PDE, el 22 d’abril passat a l’auditori de Tortosa. // FOTO: ACN.CAT.

Pallarès assegura que no és el transvasament de l’Ebre
a Barcelona i confia en el compromís de l’actual executiu
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PORTADA
MEDI AMBIENT

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, va defensar
durant una visita a Tarragona, el
7 d’abril passat, l'acord de Rialb
que portarà aigua del canal Se-
garra-Garrigues a 30 municipis
de les comarques de la Segarra,
l'Urgell, la Conca de Barberà i
l'Anoia, quatre dels quals for-
men part de les conques inter-
nes de Catalunya. Rull va
assegurar que l'acord de Rialb
és un “exercici de responsabili-
tat” perquè permet garantir el
subministrament d'aigua de
boca a municipis que, en algun
moment, s'han hagut d'abastir
amb camions cisterna. 
En aquest sentit, Rull també va
reiterar que el projecte no és
cap transvasament a Barcelona.
Així, sobre les sospites de la
Plataforma en Defensa de l'E-
bre (PDE) respecte el Pacte de
Rialb, Rull va dir que el movi-
ment social té el govern al costat
en totes les reivindicacions jus-
tes.  Però també va advertir que
aquesta simpatia que ha guan-
yat la PDE queda, en determi-
nats casos, “qüestionada”. Així,
va demanar que la mateixa em-
patia i solidaritat que el movi-
ment ha rebut durant anys del
país “tingui un punt de retorn”
amb aquest projecte que la PDE
ha rebutjat obertament.
A banda, Rull també es va adre-
çar al govern d'Aragó per recor-
dar-li que l'objectiu del projecte
és el mateix que l'any 2008,
quan sí que van donar-hi su-
port. A més, el conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat també va
assegurar que no cal demanar
cap nova autorització, perquè
l'Estat espanyol ja la va donar

en el seu moment.
Uns dies després, durant la reu-
nió de la Comissió per a la Sos-
tenibilitat de les Terres de l’Ebre
celebrada l’11 d’abril a Am-
posta, Rull va reiterar davant de
la PDE que el pacte de Rialb
“no és un transvasament, ni
present ni futur” d'aigua del
Segre cap a Barcelona. En
aquesta trobada, la PDE ja va
reclamar al Govern que quanti-
fiqués les alternatives que exis-
teixen al pacte de Rialb, per
solucionar els problemes d'ai-
gua de boca per als 30 munici-
pis de les comarques de la
Segarra, l'Urgell, la Conca de
Barberà i l'Anoia. Així, la PDE
va reclamar conèixer els pressu-
postos de totes les alternatives
abans d'escollir-ne una i també
les possibilitats tècniques.
La PDE ja va avançar aleshores
que mantindran la seva oposi-
ció al pacte de Rialb. La porta-
veu Matilde Font va remarcar
que fa molts anys que la plata-

forma planteja que el tram final
de l’Ebre necessita més aigua i
sediments, i va lamentar que
això no sigui “prioritari” per al
govern. Des de la PDE insistei-
xen que cal una política global
de tota la conca, perquè els te-
rritoris del tram final no sempre
siguen els més perjudicats.

Tejerina nega transvasaments
Per la seua banda, la ministra
d’Agricultura i Pesca, Alimenta-
ció i Medi ambient, Isabel Gar-
cía Tejerina, va assegurar el 5
d’abril, durant la seva interven-
ció al ple del Senat, que el Pla
de gestió del districte de la
conca fluvial de Catalunya “no
inclou cap transvasament entre
conques, i no podria fer-ho en
cap cas”, ja que la legislació ac-
tual no ho permet. Tejerina va
respondre d’aquesta manera
una pregunta de la senadora
del Grup Parlamentari Popular
al Senat, Rosario Santos Fer-
nández. Quant al cas concret

del pacte de Rialb, Tejerina va
explicar que al 2010 es va trami-
tar una autorització temporal de
subministrament als quatre
municipis de l’Anoia i la Conca
de Barberà que es troben par-
cialment a la conca de l’Ebre i a
les conques internes de Cata-
lunya. Des de llavors, Tejerina
assegura que la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre no ha re-
alitzat cap altra tramitació, ni ha
rebut cap altre projecte. En cas
que es presentés un nou pro-
jecte per fer efectiva la transfe-
rència d’aigua autoritzada
provisionalment el 2010, la mi-
nistra va indicar que seria ne-
cessari revisar l’expedient,
d’acord amb la Llei d’Aigües. 

C. Bonet / G. Moreno
AMPOSTA

Un moment de la reunió de la Comissió de Sostenibilitat, presidida per Rull.  // FOTO: ACN

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Rull busca el suport de la PDE
El conseller recorda al moviment que el 

govern fa costat a “les reivindicacions justes”
Demana al col·lectiu antitransvasament “el

retorn” de la “simpatia i solidaritat del país”

Tortosa no vol
aigua del Segre
fora de la
conca de l’Ebre

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa va aprovar el 3 d’a-
bril, per unanimitat, una
moció per reiterar l'oposició
del consistori a qualsevol
transvasament de l'Ebre o
del Segre a les conques in-
ternes de Catalunya. Mal-
grat que els acords de la
proposta, presentada per
Movem Tortosa però con-
sensuada amb tots els grups
municipals, no rebutjava ex-
plícitament l'anomenat
pacte de Rialb, sí que ins-
tava el govern a garantir que
l'aigua del canal Segarra-
Garrigues només serà per a
usos interns de la conca de
l'Ebre. La proposta plante-
java també que el Govern
faci un estudi acurat sobre
els problemes d'abastiment
d'aigua de boca dels muni-
cipis de l'anomenat pacte de
Rialb que estan, en part,
fora de la conca de l'Ebre,
per buscar alternatives ba-
sades en els principis de la
nova cultura de l'aigua. L'al-
calde, Ferran Bel, va agrair
que "un cop més", Tortosa
es posicionés "unànime-
ment" en contra de qualse-
vol transvasament.
El text final que es va apro-
var tenia com a base la
moció de Movem, grup que
es va obrir a modificar-la
per aconseguir consensuar-
la amb tots els grups, tal i
com la PDE havia demanat
als representants polítics. El
proposant de la moció, el
portaveu de Movem Tortosa,
Jordi Jordan, va assegurar
que l'objectiu de la proposta
era que l'Ajuntament es po-
sicionés en contra de qual-
sevol transvasament d'aigua
de l'Ebre o dels seus
afluents fora de la conca
"per molt petit que sigui".
Jordan va explicar que calia
un pronunciament, de nou
unànime, de l'Ajuntament
de Tortosa. "No podem con-
sentir un transvasament per
molt petit que sigui a quatre
pobles que estan fora de la
conca de l'Ebre perquè
s'està creant un precedent
perquè més endavant l'ai-
gua arribi a Barcelona o a al-
tres territori com el País
Valencià o Múrcia", va afe-
gir-hi.  Però la portaveu del
PDeCAT, Meritxell Roigé, va
remarcar que tots els pobles
beneficiats pel pacte de
Rialb formen part de la
conca de l’Ebre. G.M.

MUNICIPAL
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Una Taula de Mobilitat amb
competències i representativa

Més pressió per 
al govern d’Amposta

Episodi lamentable 
en un hotel de Vinaròs

EDITORIALS

a plataforma Trens
Dignes a les Terres de
l’Ebre ha tornat a re-
clamar la creació de

l’Autoritat Territorial de Mobi-
litat (ATM) per resoldre la si-
tuació de “desgavell” que
impera a la xarxa de transport
públic. Per demostrar
aquest desori, Trens Dig-
nes ha confeccionat una
taula informativa, en
què es relacionen els ho-
raris dels trens que s’a-
turen a l’estació de
l’Aldea amb els busos
llançadora que funcio-
nen des de Tortosa i Am-
posta. Unes connexions
que no són les òptimes
per als usuaris, segons
Trens Dignes, i que encara em-
pitjoren més perquè hi ha gent
que fins i tot desconeix que
existeix la possibilitat d’utilitzar
aquest servei de busos llança-
dora entre Amposta, Tortosa i
l’estació de l’Aldea, on s’agafen
els trens Euromed.

EL GOVERN, lluny d’accep-
tar aquesta aportació de la
plataforma i agilitzar la crea-
ció de l’ATM, opta ara per
traure pit per reivindicar les
millores que s’han aplicat en
els darrers anys a la xarxa de
transport públic de les Terres

de l’Ebre. Millores dels com-
bois, de preus i d’ampliació
de freqüències a les línies
R15 i R16, així com una re-
ducció de les tarifes per mou-
re’s en autobús pel territori. I
tot això, sense valorar que en
bona part és gràcies a la feina

i la pressió ciutadana que ha
fet Trens Dignes. I és que
sembla que les darreres polè-
miques sobre els nous hora-
ris, amb l’assimilació dels
retards crònics que afecten
els serveis de Rodalies, han
enrarit la relació entre el go-
vern i Trens Dignes. De fet, el
mateix delegat de la Genera-
litat, Xavier Pallarès, va dir
durant una entrevista a
Canal 21 Ebre que alguns
membres de Trens Dignes
tenen “color polític”, i que no
els va veure protestar quan
governava “el tripartit” i “els

trens encara funcionaven pit-
jor que ara”. Uns retrets de
Pallarès cap a Trens Dignes
que difícilment refaran el
clima d’entesa i bona col·la-
boració (necessari) entre el
govern català i la plataforma.

PALLARÈS també
va explicar que la
Generalitat ja ha en-
viat als ajuntaments
de Tortosa, Amposta,
Gandesa i Móra d’E-
bre el conveni marc
de la nova Taula de
Mobilitat, que s’ha
de crear de manera
imminent. Pallarès
va assenyalar que la

Taula de Mobilitat tindrà “les
mateixes competències” que
l’ATM, tal i com havia recla-
mat Trens Dignes. A més, el
cost de la Taula de Mobilitat
serà zero per als ajunta-
ments, i serà més representa-
tiva, ja que també hi
formaran part els quatre con-
sells comarcals. Però la UGT
de l’Ebre ja ha advertit que el
document que li ha fet arri-
bar el govern no preveu la
participació de Trens Dignes
en aquesta Taula de Mobili-
tat. Si això finalment és així,
tindrem la polèmica servida.

UN HOTEL de Vinaròs ha
estat denunciat per la Fun-
dació Catalana amb Sín-
drome de Down per haver
anul·lat, a última hora, la re-
serva per a un grup de 10
persones. L’entitat ha acusat
l’hotel d’haver-los discrimi-
nat per la seua discapacitat,
mentre que la direcció de

l’establiment ha assegurat
que tot va ser un malentès.
L’Ajuntament ha condemnat
qualsevol acció que puga
perjudicar els drets fona-
mentals de les persones i ha
destacat el treball que ha fet
Vinaròs a favor d’un turisme
més inclusiu i accessible per
a tots els col·lectius.

Cristóbal
Montoro
MINISTRE D’HISENDA

EL MUR

Si Trens Dignes queda
fora de la Taula de 
Mobilitat, tindrem la
polèmica servida

SERÀ NOTÍCIA

L

El govern de l’Estat
ha tornat a incloure
en el seu pressupost
una partida de només

150.000 euros per al tram ebrenc
de l’autovia A-7. En canvi, hi ha
mig milió d’euros per a les po-
lèmiques rotondes de l’N-340.

Octavi 
Serret
LLIBRETER

Amb il·lusió i sorpresa
ha rebut el llibreter de
Vall-de-roures l’atorga-

ment de la Creu de Sant Jordi al
seu establiment. Un reconeixe-
ment del govern català que li
dóna forces per seguir sent un
referent cultural al Matarranya.

Josep 
Rull
CONSELLER DE 

TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

El conseller va advertir la
PDE que la simpatia que
s’ha guanyat el movi-

ment social pot quedar “qüestio-
nada” si ara rebutja el projecte del
Pacte de Rialb. Unes paraules que
sonen a amenaça del govern ca-
talà cap a la PDE.

Francesca
Aliern
ESCRIPTORA

L’escriptora de Xerta ha
estat, un any més, l’au-
tora més venuda per

Sant Jordi a les Terres de l’Ebre, i
ha superat fins i tot alguns
novel·listes de renom nacional.
La seua novel·la ‘Negre estalzí’
ha estat tot un èxit.

Lluís Soler
ALCALDE DE 

DELTEBRE

La nova biblioteca de
Deltebre ja és una rea-
litat. Amb un cost d’un

milió d’euros, s’ubica a l’antic
centre cívic, que ha estat remo-
delat per acollir la biblioteca. L’e-
quipament donarà servei amb un
fons de 36.000 documents.

DOS ANYS DESPRÉS de la
sorprenent victòria electoral
que va fer canviar el color de
la majoria absoluta a Am-
posta, el republicà Adam
Tomàs veu com els grups de
l’oposició estan incremen-
tant la pressió al seu govern.
Un dels episodis més recents
ha estat la polèmica al vol-
tant de l’amortització de la
plaça d’un treballador que
portava 34 anys a l’Ajunta-
ment. Una mesura que tant
el comitè d’empresa com la
resta de grups de l’oposició
van rebutjar durant el ple or-
dinari del mes de març. Fi-
nalment, Tomàs va avançar
que el treballador no serà

acomiadat, i que molt possi-
blement serà reubicat com a
assessor econòmic a l’Hospi-
tal Comarcal del Montsià.

TAMBÉ ha augmentat la
pressió des d’ICV-EUiA, que
mira de refer-se a la capital
del Montsià després de la
desintegració de la coalició
electoral amb Esquerra
d’Amposta. L’ecosocialista
Rosabel Recio ha tornat a l’a-
rena política afirmant que els
republicans no han estat “el
canvi” que Amposta necessi-
tava i va votar a les eleccions
municipals del 2015, sinó “el
recanvi” de les antigues po-
lítiques de Convergència.

EL 13 DE MAIG han con-
vocat una mobilització per
reclamar més inversions a
l’Hospital Comarcal de Móra
d’Ebre. Els treballadors del
centre tenen garantit el su-
port de l’Ajuntament, i
també han fet una crida a la

mobilització de la ciutadania
i de la classe política de la
comarca per “sumar tots
junts”. La mobilització del
proper 13 de maig s’iniciarà
al Pont d’Arcades de Móra
d’Ebre i es preveu que arribi
fins al mateix hospital.

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado


