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El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat el dimecres 21 de juny a l’Ampolla (Baix Ebre) la nova 

planta d’ozó del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). 

La planta, que substitueix el clor en el procés de potabilització, millora la qualitat de l’aigua, redueix l’impacte en el 

medi ambient i suposa un estalvi econòmic de fins a 200.000 euros anuals. El cap del Govern estava acompanyat del 

delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, i del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí, 

a més del president del CAT, Albert Abelló. 

La nova planta d’ozó s’ha construït en terrenys de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla i 

dona servei als 62 ajuntaments i 26 indústries que formen part del Consorci. En total, 700.000 persones a l’hivern i 

prop d’1,5 milions durant els mesos d’estiu. 

Després de la projecció d’un vídeo institucional del CAT, el president ha visitat la sala de control del Consorci, 

acompanyat del president del Consorci, Albert Abelló; del director-gerent, Josep Xavier Pujol, i dels alcaldes de 

Tarragona i Reus, Josep Fèlix Ballesteros i Carles Pellicer, entre altres autoritats. 

Tot seguit s’han desplaçat a la nova planta d’ozó, on ha descobert la placa commemorativa de la inauguració. L’acte 

s’ha tancat amb els parlaments institucionals de l’alcalde de l’Ampolla, del president del Consorci i del president 

Puigdemont. 

La instal·lació, que substitueix el clor en el procés de potabilització, millora la qualitat de l’aigua, redueix l’impacte en 

el medi ambient i permet estalviar fins a 200.000 euros anuals. 
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http://diaridigital.tarragona21.com/puigdemont-inaugura-lampolla-la-nova-planta-dozo-del-consorci-daigues-de-tarragona/


TERRES DE L’EBRE L,EBRE, DIVENDRES 23 DE JUNY DEL 2017PÀGINA 10

Puigdemont lloa “la gestió” i “el tractament
exemplar” de l’aigua que fa el CAT

AIGUA

L’Ampolla  J. Albesa / A. Prunera

Renovació i sostenibilitat, és el ca-
mí que ha escollit i seguit el Consorci
d'Aigües de Tarragona (CAT). Després
de més de 25 anys d'activitat ha fet
una aposta decidida per eliminar el
clor en el procés de potabilització
d'aigua i l'ha substituït per l'ozó. Per
això, fa pocs mesos que es va posar
en funcionament una nova planta
d'última tecnologia que permetrà re-
duir l'impacte de la potabilització so-
bre el medi ambient i reduir la despe-
sa en uns 200.000 euros anuals. El
president de la Generalitat de Cata-
lunya, Carles Puigdemont va inaugu-
rar oficialment la nova planta d'ozó
aquest dimecres i ha elogiat la tasca
del CAT en la gestió i “el tractament
exemplar” que fa de l'aigua.

Gràcies a aquest canvi en el pro-
cés de desinfecció millorarà la quali-
tat de l'aigua que consumeix el 85%

de la població de les Terres de l'Ebre i
el Camp de Tarragona, en un total de
62 municipis i també 26 indústries.
La planta s'ha construït en terrenys
de l'Estació de Tractament d'Aigua
Potable (ETAP) de l'Ampolla.

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont va lloar l'esforç
del CAT per apostar per les noves
tecnologies. “Gràcies al vostre tre-
ball hem passat de l'extrema ne-
cessitat a l'avantguarda, sense re-
nunciar a cap de les exigències.
Això diu molt de la gent del territo-
ri i la gent que ho ha liderat”, va
subratllar Puigdemont.

D'altra banda, el president del CAT,
Albert Abelló, va qualificar l'acte inau-
gural de dimecres com “un dia histò-
ric”, i va argumentar que “el Consor-
ci d'Aigües busca una contínua mo-
dernització i inversió per mantenir
una infraestructura vital” per les co-
marques del sud del país.

El projecte d'iniciar el procés de po-
tabilització amb aquest desinfectant
més potent, l'ozó, permetrà preparar
millor l'aigua perquè la resta de pro-
cessos de la planta funcionen d'una
forma més òptima. En primer lloc, la
instal·lació permetrà eliminar els pre-
cursors de trihalometans i els com-

postos orgànics persistents. En se-
gon lloc, es prescindirà de la utilitza-
ció del clor en forma de gas, un fet
que permetrà augmentar la segure-
tat de les instal·lacions i dels treballa-
dors, ja que s'elimina el transport per
carretera de matèries perilloses i la
necessitat d'emmagatzemar aquest

producte químic.
Les obres de construcció, que es

van adjudicar per un import de 7,1
milions d'euros, han anat a càrrec de
la UTE Sorigué-Aquambiente, han
durat 12 mesos i han costat prop de
4,9 milions. ■

FOTO NÚRIA CARO

El president de la Generalitat va inaugurar aquest dime-
cres la nova planta d'ozó del Consorci d'Aigües de Tarra-
gona, que elimina el clor del procés de potabilització.

Vinyes del Convent es posa en marxa i serà
l’únic celler d’Horta de Sant Joan

ENOLOGIA

Horta dde SSant JJoan  A. Prunera

La Denominació d’Origen Terra Al-
ta no deixa de fer passos de gegant i,
any a any, es reivindica com una de
les zones productores de vi amb més
potencial de tot el país. Tot i això, en
els dotze municipis de la comarca,
no hi ha hagut la mateixa proliferació
de cellers -que sovint es concentren
al cinturó Batea, Bot, Gandesa, Vilal-
ba dels Arcs- i algunes poblacions,
com Horta de Sant Joan i Arnes, han
fet una aposta més decidida per un
sector com el turístic.

Aquest dimecres, la Terra Alta va
fer un nou pas endavant i va inaugu-
rar un nou celler, Vinyes del Convent.
Amb la particularitat que serà l’únic

celler en funcionament a Horta de
Sant Joan. D’aquesta manera,
s’uneix la tradició d’una família amb
sis generacions de viticultors a l’es-

quena i els actius turístics d’un dels
pobles que rep més visitants de totes
les Terres de l’Ebre.

L’empresari i viticultor Elies Gil ha

recuperat aquest antic celler -situat a
l’entrada del poble, a la carretera
d’Arnes- com un homenatge a la tas-
ca de la seua família. La inauguració

del celler va anar a càrrec del presi-
dent de la Generalitat, Carles Puig-
demont, que va elogiar “la feina de-
cidida i constant” de tota una famí-
lia “durant dècades”. 

Al voltant del celler s’hi han culti-
vat diverses varietats de vinyes típi-
ques de la zona, amb cinc tipus de
garnatxa, com són la blanca, la ne-
gra, la peluda, la tintorera i l’alta. 

D’altra banda, el celler també
inclou una petita sala-museu on
s’exposen tota una col·lecció d’es-
tris relacionats amb el món de la
pagesia i la viticultura de dife-
rents èpoques i que pertanyen a
la família Gil, i que actuarà com
un centre de divulgació de la cul-
tura del vi i el món agrari pels inte-
ressats que visitin el celler. L’alcal-
de d’Horta de Sant Joan, Joaquim
Ferràs, va definir el celler com un
puntal més en els actius turístics
del municipi, que combinen equi-
paments com la Via Verda i el Mu-
seu Picasso. ■



Les autoescoles pateixen

la vaga d’examinadors 

La vaga es realitza els tres primers
dies de la setmana dels mesos de
juny i juliol i generarà llista d’espera
d’alumnes pendents d’examinar.  P. 6

Operativa una única sala de

radiologia a l’Hospital morenc

Els treballadors continuen reclamant inversions
al centre i denuncien que només una de les tres
sales de radiologia està en funcionament.    P. 22

Tortosa rep el relleu dels

Jocs Esportius Mundials 

Tortosa inicia el compte enrere per
acollir el 2019 els CSIT World Sports
Games, després de rebre la bandera
dels jocs a Riga. P. 36 I 37

BAIX CABAL L’Ebre registra un mínim
històric de 85m3/seg aquest mes de juny 
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PROLIFERACIÓ DE MACRÒFITS La presència
massiva d’algues complica la navegació fluvial

Un riu sota mínims 

L’IDECE pren mesures extraordinàries per
garantir la navegabilitat pel riu          P. 8

El terraltins als camps

de concentració nazi

Dels 35 veïns de la Terra Alta dels
quals hi ha constància documental
que van ser deportats a camps de
concentració nazis, 29 hi van aca-
bar morint. Només 6 van poder
sobreviure-hi i van ser alliberats. 
L’EBRE publica el llistat dels terraltins

deportats després de la Guerra
Civil espanyola, el camp de concen-
tració on van ser destinats i la data
d’alliberament, en el cas dels que
van poder sobreviure-hi, o la data
de defunció dels que malaurada-
ment hi van morir.     P. 22 I 3

Es presenta el cartell

de la XXII Festa del

Renaixement           P. 224

TORTOSA

El pintor

de les

oliveres

P. 444 I 45

ENTREVISTA Roberto Escoda

FOTO NÚRIA CARO
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El baix cabal de l’Ebre dificulta la navegació i obliga
l’Idece a recuperar l’antiga màquina de segar algues

NAVEGABILITAT

Tortosa  C. Ruiz/ Redacció

La Plataforma en Defensa de l'E-
bre (PDE) va advertir durant la pira-
guada popular de diumenge passat,
18 de juny, que l'evident disminució
del cabal de l'Ebre feia difícil la nave-
gació de les embarcacions de motor
i, per primera vegada, aquesta po-
pular piraguada es va fer sense l’a-
companyament de bots de motor.
Aquest fet ha impedit precisament
que puga navegar la nau que va ad-
quirir l'any passat l'Institut pel Des-
envolupament de les Comarques de
l'Ebre (Idece) per tallar i recollir d'un
sol cop les algues del riu. Amb el bai-
xíssim cabal que presenta el riu

aquests darrers dies, la màquina no
pot treballar adequadament. “Es-
tem vivint una situació dramàtica”,
segons ha definit el delegat del go-
vern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pa-
llarès, tot recordant que aquest di-
marts passat, 20 de juny, el cabal
del riu se situava sota mínims, amb
90 metres cúbics per segon al seu
pas per la ciutat de Tortosa. 

Aquesta situació fa inviable el co-
rrecte funcionament de la nova mà-
quina, ja que no té suficient calatge
per accedir a certs punts. A això s'ha
de sumar la proliferació d'algues a
causa de les condicions del riu. Per
aquesta raó la Generalitat ha decidit
recuperar l'antiga màquina que se-

gava les algues. Aquesta, però, no
recull les plantes tallades i fa que
aquestes baixen riu avall. Per tal d'e-

vitar-ho i crear malestar, s'ha com-
prat una barrera flotant que s'enca-
rregarà d'aturar-les per, posterior-

ment, recollir-les manualment.
Aquesta setmana treballaran encara
conjuntament les dos màquines al
mateix temps, ja que aquestes plan-
tes aquàtiques són el principal hàbi-
tat de les larves de la mosca negra i
actualment s’estenen com “catifes”
per tot el tram final de l’Ebre.

UN RIU AL MÍNIM DE CABAL
L’absència de precipitació al nord de
la conca de l’Ebre ha portat el cabal
de l’Ebre a mínims històrics amb
una mitjana de 95m3 aquest mes de
juny. El mínim de cabal es va regis-
trar el passat dia 7 amb 83m3, molt
per sota dels 100m3, establert al pla
de Conca. ■

LA IMATGE

Piraguada en un riu sota mínims
XERTA/TORTOSA
Amb un riu sota mínims de cabal
diumenge passat, 18 de juny, va tin-
dre lloc la tradicional piraguada de
la Plataforma en Defensa de l'Ebre,
que enguany va posar l'accent en el
problema dels sediments. La PDE,
amb el lema Més aigua més sedi-
ments va reivindicar una vegada
més la necessitat que els sedi-
ments arriben al Delta per aturar-ne
la regressió i la subsidència. La PDE
s'ha sumat als moviments socials
d'Osca en contra de la construcció
de nous embassaments a la conca

de l'Ebre i el pròxim diumenge, dia
25, participaran en una manifesta-
ció a Saragossa contra el projecte
del pantà de Biscarrués, a Osca.
“La lluita pels sediments té un ves-
sant important que és la regulació
dels embassaments que els rete-
nien. Però no només això perquè
el Pla Hidrològic de l'Ebre preveu
la construcció de 52 nous embas-
saments i un d'ells és el de Bisca-
rrués, un embassament que no es-
tà justificat, i amb un sobrecost
important", ha dit el portaveu Ma-
nolo Tomàs.  ■

92m3/seg 
Tortosa,
22 juny


