
| Camp i Ebre | 25EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 4 D’AGOST DEL 2017

El baix cabal de l’Ebre faci-
lita que acumule macrò-
fits, rames i troncs, i difi-
culta la temporada de na-
vegació fluvial al tram fi-
nal. Segons les dades de la
Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre (CHE), el ca-
bal del riu a l’estació d’afo-
rament de Tortosa és de
91 metres cúbics per se-
gon, un volum d’aigua que
respecta el pla hidrològic
de la conca però que queda
per sota del cabal mínim fi-
xat en el PHN d’Aznar (de
100 metres cúbics per se-
gon). I aquesta escassetat
d’aigua, juntament amb el
temporal de fa deu dies, fa
que el tram final del riu
retingui macròfits i rames
en lloc d’arrossegar-los.

“Les màquines de neteja
de la via navegable no do-
nen l’abast, hi ha molts
macròfits i troncs al riu
fruit de l’últim temporal”,
ha explicat el director de
l’Institut per al Desenvolu-
pament de les Comarques

de l’Ebre (Idece), Joan
Martín. De fet, l’Idece re-
clama precaució als usua-
ris de la via navegable i a
tots aquells que desenvo-
lupen activitats al riu. “El
tram més conflictiu és el
comprès entre Xerta i Tor-

tosa”, ha explicat Martín,
que ha assenyalat també
que l’estat del riu ha obli-
gat a suspendre alguna
prova esportiva.

Tot i que l’Idece disposa
d’una màquina que talla i
recull els macròfits, la

manca de cabal no li per-
met arribar a tots els ra-
cons del riu, per la qual co-
sa és necessari usar una al-
tra embarcació més petita
i una barrera flotant. “El
focus de cargol poma loca-
litzat a Miravet ens ha for-
çat a destinar la barrera
flotant en aquest punt i no
podem destinar-la a la reti-
rada de macròfits, de mo-
ment”, ha dit el director de
l’Idece.

D’altra banda, Endesa
va fer ahir un desembassa-
ment de 150 metres cú-
bics per segon des de la
central de Flix per tal de
renovar l’aigua al mean-
dre i preservar l’ecosiste-
ma. Aquesta crescuda es
complementa amb dos de-
sembassaments anuals de
1.200 metres cúbics per
segon. ■

Lurdes Moreso
TORTOSA

El baix cabal de l’Ebre fa
que acumule algues i troncs
a L’Idece reclama precaució als usuaris de la via navegable, especialment al tram comprès entre
Xerta i Tortosa a Endesa fa un desembassament puntual a Flix que permet millorar el meandre

Els macròfits s’acumulen al tram final de l’Ebre ■ JUDIT FERNÀNDEZ

Els grups municipals de la
CUP i d’ERC a l’Ajunta-
ment de Tarragona van
demanar ahir a l’equip de
govern (PSC, PP i Unió)
que dialogui amb les dife-
rents entitats en el conflic-
te per la denegació del per-
mís per als actes de l’Onze
de Setembre a la Part Alta
de Tarragona. La regidora
d’ERC, Mònica Alabart, va
lamentar que el PSC esti-
gui “instrumentalitzant el
conflicte del soroll segons
els seus interessos” i li van
demanar que tingui una
actitud “mediadora”. Per
la seva banda, la CUP, que
també va denunciar que
s’estan “manipulant” les
demandes de la platafor-
ma Farts de Soroll, va vin-
cular el fet amb la manca
de capacitat del govern
per fer front “als conflictes
als barris”. El grup dema-
na a l’alcalde un “debat re-
al i participatiu”. ■

ERC i la CUP
demanen
diàleg sobre
l’Onze
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El Departament d’Agricultura i
la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) han acordat prohi-
bir la pesca fluvial, netejar la ve-
getació i realitzar prospeccions
fins la tardor, per frenar el nou
focus de caragol maçana al riu
Ebre, al seu pas per Miravet. La
plaga es va detectar a finals de
juny i fins al 18 de juliol passat
s’havien extret un total de 24
adults i unes 200 postes. De fet,
aquell mateix dia submarinistes

del GEAS de la Guàrdia Civil
van participar en les prospec-
cions, per tal de retirar el caragol
adult que durant el dia es troba
al fons del riu. Tot plegat hauria
d’ajudar a impedir que aquesta
espècie invasora s’acabi esca-
pant a partir d’aquest punt, evi-
tant que arribi a la captació dels
canals de regadiu del Delta, a
l’altura de l’assut de Xerta. Una
altra de les mesures acordades
serà la instal·lació d’una malla
flotant en aquest tram de riu. La
instal·lació, que coordinarà
l'empresa pública Forestal Cata-
lana, hauria de permetre els tèc-

nics continuar prospectant la
zona amb una major intensitat.
Així es va decidir en una reunió
celebrada a Xerta en la qual
també van participar tècnics de
les comunitats de regants i re-
presentants de l'Institut per al
Desenvolupament de les Co-
marques de l'Ebre (Idece), a més
dels diferents organismes de la
Generalitat implicats. 

Sílvia Alarcón
MIRAVET

Mesures dràstiques al riu Ebre
Es prohibeix la pesca fluvial, netejar la vegetació i

realitzar prospeccions per combatre el caragol poma
Instal·laran una malla florant en un tram de riu 

a Miravet, per evitar que puguen arribar a l’assut

El Delta acollirà
un fòrum sobre
desenvolupament
sostenible

Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i
Barcelona seran les seus de les jornades 

Les Terres de l’Ebre i Barce-
lona acolliran el II Fòrum In-
ternacional Creant Futur de
Desenvolupament Sosteni-
ble i Saludable, que es va
presentar el 19 de juliol a
Tortosa. Les jornades sobre
territori i activitat econòmica
es faran a la sala d’actes d’A-
rrossaires del Delta, a Delte-
bre, i a l’auditori municipal
de Sant Jaume d’Enveja els
dies 29 i 30 de setembre. Tot
seguit, la jornada sobre ciu-
tat i empresa responsable
seran el 2 d’octubre a l’audi-
tori del CaixaForum de Bar-
celona. A més, hi haurà tota
una sèrie d’activitats com-
plementàries a les jornades.

El director de l’Idece, Joan
Martín Masdéu, va aprofitar
per destacar la gran implica-
ció d’empreses i institucions
del territori. De fet, un dels
organitzadors, Manuel Bes-
traten, també va remarcar
que per tirar endavant
aquest fòrum internacional
ha estat necessària la coope-
ració de diverses empreses,
fundacions i instituts públi-
ques. G.M. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Un moment de la presentació. FOTO: CLAUDIO ENA.

Els submarinistes de la Guàrdia Civil, a Miravet. / Foto: E. BERTOLÍN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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http://www.aguaita.cat/noticia/9846/endesa/desembassa/150/metres/cubics/segon/netejar/meandre/flix 

 

La companyia elèctrica Endesa efectua este dijous un desembassament puntual de cabal d'uns 150 

metres cúbics per segon a la seua central hidroelèctrica de Flix per renovar l'aigua i arrossegar els 

macròfits que proliferen al meandre del riu Ebre al seu pas per la població. 

 

L'operació, que es realitza cada estiu per "preservar l'ecosistema natural" del riu, segons Endesa, s'ha 

iniciat a les vuit del matí i s'allargarà fins les tres de la tarda. Així, el cabal que habitualment circula a través 

de les turbines de la central, passarà per les comportes i meandre avall, amb l'objectiu de netejar les 

plantes aquàtiques del tram. Esta acció puntual, recorda la companyia, és complementària amb les altres 

dues crescudes extraordinàries durant l'any per controlar la proliferació de macròfits al tram final de l'Ebre, 

durant la primavera i la tardor, amb un cabal d'uns 1.200 metres cúbics per segon. 

 

  

http://www.aguaita.cat/noticia/9846/endesa/desembassa/150/metres/cubics/segon/netejar/meandre/flix
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La companyia elèctrica Endesa efectuarà aquest dijous un desembassament puntual de cabal d’uns 150 metres 

cúbics per segon a la seva central hidroelèctrica per renovar l’aigua i arrossegar els macròfits que proliferen al 

meandre del riu Ebre al seu pas per la població. L’operació, que es realitza cada estiu per “preservar 

l’ecosistema natural” del riu, segons Endesa, s’iniciarà a les vuit del matí i s’allargarà fins les tres de la tarda. 

Així, el cabal que habitualment circula a través de les turbines de la central, passarà per les comportes i 

meandre avall, amb l’objectiu de netejar les plantes aquàtiques del tram. Aquesta acció puntual, recorda la 

companyia, és complementària amb les altres dues crescudes extraordinàries durant l’any per controlar la 

proliferació de macròfits al tram final de l’Ebre, durant la primavera i la tardor, amb un cabal d’uns 1.200 metres 

cúbics per segon. 

http://www.imaginaradio.cat/2017/08/02/endesa-desembassara-150-metres-cubics-per-segon-per-netejar-el-meandre-de-flix/
http://www.imaginaradio.cat/2017/08/02/endesa-desembassara-150-metres-cubics-per-segon-per-netejar-el-meandre-de-flix/
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La Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre (CHE) ha
iniciat aquesta setmana
les obres de reparació de
l’assut de Xerta, uns tre-
balls que arriben després
que les comunitats de re-
gants i la central hidroe-
lèctrica alertessen que la
infraestructura té impor-
tants filtracions d’aigua i
que es podria trencar.
Concretament la CHE in-
jectarà ciment i resina al
cos principal de l’assut per
tapar els forats per on es
filtra l’aigua i impermeabi-
litzar la infraestructura.
“Les comunitats de re-
gants i la hidroelèctrica
hem actuat en una part de
la infraestructura els dos
últims estius, ara li toca a
l’administració”, va mani-
festar el president de la
Comunitat de Regants de
la Dreta de l’Ebre, Manel
Masià.

Un informe de les co-
munitats de regants mos-
tra que uns 6 metres cú-
bics d’aigua per segon es
filtren per l’assut. “L’aigua
passa per sota de la in-
fraestructura”, va dir Ma-
sià. Fins ara s’hi han inver-
tit 1,2 milions d’euros i
l’actuació que ha comen-
çat a executar la CHE té
un cost d’uns 450.000 eu-
ros. És la primera fase
d’una obra que s’allargarà

fins al mes de setembre i
que continuarà el 2018.

Els treballs han comen-
çat a executar-se a l’agost
coincidint amb el baix ca-
bal de l’Ebre, que se situa
per sota dels 90 metres cú-
bics per segon a l’estació
d’aforament de Tortosa.
Amb tot, s’han instal·lat

unes planxes al riu per
poInjecteder evitar cap in-
terferència en les obres de
reparació de l’assut si es
produís una crescuda del
riu. Prèviament a la injec-
ció de ciment s’estan pre-
parant els accessos a la in-
fraestructura des del mar-
ge esquerre del riu. ■

La CHE injecta ciment a
l’assut de Xerta per evitar
les filtracions d’aigua

Lurdes Moreso
XERTA

a Un informe dels regants mostra que la infraestructura perd 6 metres cúbics
per segon aEls treballs s’executen a l’agost aprofitant el baix cabal de l’Ebre

450.000
euros és el cost de les obres
de reparació de l’assut per tal
d’impermeabilitzar la infraes-
tructura.

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

La xifra

Les comunitats de regants i la
Hidroelèctrica de l’Ebre van
dur a terme el 2014 una prova
pilot d’injecció de formigó en
un tram de 30 metres, dels
300 que fa la infraestructura
situada entre Tivenys i Xerta.
L’actuació va resultar efecti-
va, però tant els regants com
la hidroelèctrica van reclamar
finançament de l’administra-
ció per afrontar la reforma to-
tal de l’assut, des d’on es dis-
tribueix l’aigua als canals del
Delta.

Les obres han començat al marge esquerre de l’Ebre ■ JUDIT FERNÀNDEZ

“Vam fer una prova
pilot d’injecció de
ciment i ara la CHE
completa els treballs a
l’assut”
Manel Masià
PRESIDENT DE LA COMUNITAT DE
REGANTS DE LA DRETA DE L’EBRE

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

La frase

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

Prova pilot en
un tram de 30
metres

La via d’accés al barri tar-
ragoní de la Floresta, de la
T-11 fins al camp munici-
pal de futbol, tornarà a te-
nir llum, després de vuit
anys sense el servei. El
subdelegat del govern es-
panyol a Tarragona, Jordi
Sierra, i el regidor d’Espais
Públics de Tarragona, Jo-
sé Luis Martín, van acor-

dar recentment en una re-
unió començar els tràmits
per a la cessió dels punts
de llum d’aquesta via, que
pertany a l’Estat. Fa
temps que l’associació de
veïns reivindica a amb-
dues administracions que
es reparin els fanals atès el
risc d’atropellament de
vianants que hi ha a la nit,
quan els vehicles circulen
per la via a molta veloci-
tat. ■

Josep Cartanyà / Infocamp
TARRAGONA

L’entrada a la Floresta
recuperarà la llum

Negatiu en tuberculosi i
brucel·losi. Aquests són
els resultats que confir-
men que la vaca Margarita
està lliure de malalties i
que, per tant, serà salvada
i lliure de nou. Segons cor-
roboren fonts d’El Hogar
Animal Sanctuary, el vete-
rinari els ha informat
aquesta setmana que les
anàlisis a la vaca més me-
diàtica han donat un re-
sultat negatiu.

L’animal estava fins ara
en quarantena en un san-
tuari d’animals al Priorat.
Encara faltarà, però, la
confirmació escrita del
Departament d’Agricultu-
ra i Ramaderia, que s’espe-
ra que arribi en els prò-
xims dies. Des d’El Hogar,

agraeixen les mostres de
suport per salvar Margari-
ta i les més de 190.000 sig-
natures que es van recollir
en pocs dies per aturar la
seva mort. “Ha estat una
història de lluita, canvi so-
cial, empatia animal, i
també pressió mediàtica”,
assegura l’entitat a través
d’un comunicat.

El cas d’aquesta vaca,
criada a Tortosa com una
mascota però sentenciada
a mort per l’incompliment
de la normativa i per no
haver estat registrada, no
només ha tingut un gran
ressò, sinó que ha provo-
cat un canvi en els proto-
cols de la Generalitat a
l’hora de frenar el sacrifici
d’animals sense identifi-
car, en una normativa en-
durida des de la crisi de les
“vaques boges”. ■

Llarga vida per
a la vaca
Margarita

L’Ebre
TORTOSA

a Els informes veterinaris certifiquen
que està lliure de malalties

Imatge d’arxiu de fa uns mesos de la vaca Margarita, el
boví més mediàtic ■ HOGAR PROVEGAN

El segon tall a la C-32 a l’al-
tura del peatge de Cubelles
(Garraf) per protestar
contra els peatges, que
s’havia de fer ahir al ves-
pre, va ser desconvocat a
darrera hora pels organit-
zadors per les restriccions
imposades pel departa-

ment d’Interior de la Ge-
neralitat. El tall havia es-
tat aprovat per la Genera-
litat, però a darrera hora
els Mossos van imposar
més restriccions de mobi-
litat, de manera que els or-
ganitzadors van preferir
desconvocar la manifesta-
ció per no ocasionar cap
col·lapse de trànsit en
l’operació sortida de la se-

gona quinzena d’agost. A
la fi del mes passat, la Co-
ordinadora Calafell, prin-
cipal entitat impulsora de
les mobilitzacions, ja va
organitzar una protesta
en aquest mateix punt de
l’autopista, en la qual van
participar un centenar de
persones. Aquell cop Inte-
rior també va imposar res-
triccions per evitar el col-

lapse, però no van ser tan
estrictes com les d’ara. El
col·lectiu impulsor de les
mobilitzacions ha anun-
ciat que aviat convocarà
una altra protesta “amb
un model diferent” per re-
ivindicar l’alliberament
del peatge de la C-32, l’au-
topista Pau Casals, que de-
pèn de la Generalitat i que
és una de les més cares de
tot l’Estat. La Coordinado-
ra Calafell denuncia que
els habitants del Garraf i
Baix Penedès són els prin-
cipals perjudicats per
aquest peatge, que, a més,
limita la mobilitat entre
municipis. ■

Desconvoquen el tall de
protesta a la C-32
Taempus
CUNIT
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Continuen implementant-se les mesures acordades per les administracions implicades en la lluita contra el cargol 

maçana en la darrera reunió a Xerta. En este sentit, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 

(IDECE) ha dut a terme els treballs de col·locació d’una barrera flotant a la zona afectada, amb l’objectiu d’evitar la 

deriva dels macròfits aigües avall, ja que són aliment i recer per al cargol. La Forestal Catalana va instal·lar barreres 

auxiliars. 

  

D’altra banda, s’estan fent prospeccions i extraient postes i cargols adults. Estes prospeccions amb caiac es realitzen 

“de manera intensiva i continuada” al riu, per part de la CHE i el cos d’Agents Rurals, segons explica el Departament 

d’Agricultura en una nota de premsa. També han col·laborat en tasques d’eliminació de cargols,  el Grup Especial 

d’Activitats Subaquàtiques de la Guardia Civil. 

  

Paral·lelament, Agricultura ha ampliat la zona demarcada pel focus, que a més de les comarques del Baix Ebre i 

Montsià, afecta també al termes municipals de Miravet i Ginestar, a la comarca de la Ribera d’Ebre. A més, s’ha 

adoptat la mesura cautelar fitosanitària de prohibir la pesca per evitar la propagació del cargol poma en el tram del riu 

Ebre que passa pels municipis de Miravet i Ginestar. 

 

http://www.aguaita.cat/noticia/9927/installades/barreres/flotants/frenar/propagacio/cargol/macana/al/riu/ebre/al/seu/pas/miravet
http://www.aguaita.cat/noticia/9927/installades/barreres/flotants/frenar/propagacio/cargol/macana/al/riu/ebre/al/seu/pas/miravet
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) està coordinant les actuacions per intentar 
erradicar el focus de caragol maçanaque es va detectar el passat 28 de juny en el marge esquerre del riu Ebre en el 
terme municipal de Miravet, tot i que es troba en un tram competència de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE), ja que és una zona de domini públic hidràulic. 
  
En aquest sentit, un cop detectat el focus de la plaga, el DARP va convocar a Xerta les diferents entitats i 
administracions implicades: l’Agència Catalana de l’Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Forestal 
Catalana, les dues Comunitats de Regants del delta de l’Ebre i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques 
de l’Ebre (IDECE). Fruit d’aquesta reunió es va acordar dur a terme actuacions urgents de forma coordinada per a 
contenir i erradicar aquest nou focus. 
  
Entre les diferents mesures acordades, es va preveure l'aïllament d'aquest focus fent una barrera de contenció. 
L’IDECE va dur a terme els treballs de col·locació d’una barrera flotant a la zona afectada, que es va instal·lar amb la 
finalitat d’evitar la deriva dels macròfits aigües avall i la retirada de gran part d’aquests, ja que són aliment i recer per 
al cargol. Forestal Catalana va instal·lar barreres auxiliars. 
  
D’altra banda, també es va acordar actuar de forma coordinada i en comunicació constant entre els diferents agents 
implicats per evitar que la plaga s’estengui, fent prospeccions i extraient postes i cargols adults. Les prospeccions 
amb caiac s’estan fent de manera intensiva i continuada al riu Ebre per part de la CHE i el cos d’Agents Rurals. 
També s’ha comptat amb la col•laboració de Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques de la Guardia Civil en 
l’eliminació de cargols. 
  
Paral·lelament, el DARP va procedir a comunicar el focus de Miravet al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i 
Medi Ambient  (MAPAMA) i a ampliar la zona demarcada, que a més de les comarques del Baix Ebre i Montsià afecta 
també al termes municipals de Miravet i Ginestar a la comarca de la Ribera d’Ebre. 
  
També s’ha adoptat la mesura cautelar fitosanitària de prohibir la pesca per evitar la propagació del cargol poma en 
un tram del riu Ebre als municipis de Miravet i Ginestar, mesura també acordada en la reunió de Xerta. 
  
El DARP treballa en la conscienciació i informació als usuaris del riu, per la qual cosa s’han fet reunions amb 
representants de turisme i oci dels municipis del Delta amb aquesta finalitat. Cal evitar que activitats com la pesca i la 
navegació en el riu puguin afavorir la propagació d’aquesta greu plaga. 

http://www.ebredigital.cat/economia/5421-instal-len-barreres-flotants-per-evitar-la-propagacio-del-caragol-macana-al-riu-ebre-a-miravet?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=28266d401a-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-28266d401a-181399113
http://www.ebredigital.cat/economia/5421-instal-len-barreres-flotants-per-evitar-la-propagacio-del-caragol-macana-al-riu-ebre-a-miravet?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=28266d401a-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-28266d401a-181399113
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EL CARAGOL MAÇANA ARRIBA A MIRAVET

EL CARAGOL MAÇANA ha arri-
bat a la Ribera d'Ebre, concretament,
a Miravet. El departament d'Agricul-
tura ha anunciat que s'ha detectat un
nou focus del gasteròpode invasor a
l'Ebre a 40 quilòmetres riu amunt de
la població de Tortosa, el lloc on fins
ara havia arribat la plaga, oficialment.
Concretament, han aparegut unes 200
postes de caragol maçana en un tram

de 200 metres del marge esquerre del
riu, a Miravet. El lloc ha estrat pros-
pectat “intensament” i s'han pres me-
sures per eradicar la seva presència.
En concret, el departament d’Agricul-
tura i la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre han acordat prohibir la pesca
fluvial, netejar la vegetació i realitzar
prospeccions fins la tardor per frenar
el nou focus de caragol maçana al riu

Ebre. Una altra de les mesures acorda-
des serà la instal·lació d’una malla flo-
tant en aquest tram de riu. La
consellera d’Agricultura, Meritxell Se-
rret, va reclamar al ministre d’Agricul-
tura que aclareixi les competències a
cada tram del riu per poder actuar i
frenar la proliferació del caragol. Un
aclariment que reclama des de fa més
d’un any. C.B.PAGESIA

PLAGUES

Alerta al camp de les Terres de
l’Ebre pel perill d’arribada del
bacteri convertit en plaga Xylella
fastidiosa, batejat com “l’ebola
de l’olivera”. El focus inicial del
bacteri va ser al sud d’Itàlia l’any
2013, on va malmetre centenars
de milers d’oliveres. Aquest ju-
liol s’ha detectat al País Valencià,
fet que ha encès les alarmes
arreu de la península. L’Ebola de
l’olivera afecta unes 300 espècies
de plantes diferents i es preveu
que sigui una de les pitjors pla-
gues que amenacen actualment

la vegetació a Europa. Catalunya
ja s’ha posat a disposició de les
autoritats fitosanitàries del País
Valencià per donar suport a l’e-
radicació immediata del focus.
Des del territori, diferents enti-
tats ecologistes han demanat
que s’adoptin mesures urgents,

com prohibir el moviment de
material i individus adults de les
espècies susceptibles. També de-
manen que prohibeixin el movi-
ment de vivers autoritzats
sotmesos a controls oficials, ja
que és la principal causa de pro-
pagació. Les diferents entitats
també han reclamat una reacció
decidida de la Generalitat i ja
han fet arribar una carta amb la
seva demanda a la consellera

d’Agricultura. Jordi Monforte,
portaveu de Salvem lo Montsià,
ha alertat del risc que aquesta
plaga pugui afectar les oliveres
mil·lenàries.
El pagès Josep Maria Monllau va
explicar que en aquests mo-
ments ja s’estan analitzant mos-
tres vegetals de les espècies amb
més perill d’afectació.  
Un dels perills del bacteri és la
facilitat de transmissió ja que

prop de 200 insectes el poden
transmetre. Un cop es detecta el
bacteri, l’eradicació és molt difí-
cil. Per aquest motiu, la preven-
ció de la plaga és la seva millor
cura. 

Alerta per “l’ebola de l’olivera”
El focus inicial va ser al sud d’Itàlia i

aquest juliol s’ha detectat al País Valencià
Pagesos i entitats ecologistes han reclamat

l’adopció de mesures urgents contra el bacteri

Un camp d’oliveres d’Ulldecona. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN

Sílvia Alarcón
ULLDECONA

Denuncien
Dia per
vendre arròs
a pèrdues

G. Moreno
DELTEBRE

Unió de Pagesos va inter-
posar aquest juliol una
denúncia davant del de-
partament d’Empresa i
Coneixement contra la ca-
dena Dia, per una pre-
sumpta venda a pèrdues
en arròs blanc rodó cate-
goria extra. En concret,
amb una oferta vigent del
22 de juny al 12 de juliol
que comercialitzava a 0,39
euros el quilo en els seus
establiments d’Amposta i
Deltebre, dos municipis
arrossaires per excel·lèn-
cia. El sindicat va advertir
que en aquell moment la
cotització de la mateixa
categoria d’arròs a la
Llotja de Tortosa era de
0,56 euros el quilo. Segons
el sindicat agrari, cal tenir
en compte que a aquest
preu de 0,56 euros el quilo
encara caldria afegir-li el
cost d’envasat, transport i
venda al detall i que en
cap cas podria situar-se
per sota els 0,65 euros el
quilo. Per tant, els 0,39
euros el quilo de l’oferta
de Dia se situava un 40%
per sota del preu de venda
al públic que realment
hauria de tenir, com a
mínim. A més, durant tota
aquesta campanya 2016-
2017 la cotització d’a-
questa categoria d’arròs
s’ha situat entre els 0,59 i
els 0,56 euros el quilo, se-
gons la Llotja de Tortosa.
Unió de Pagesos va dema-
nar al Govern que iniciï
una investigació per de-
terminar si aquesta oferta
implica que se’n poden
derivar accions il·lícites, a
fi i efecte d’evitar pràcti-
ques il·legals en la comer-
cialització de l’arròs.

COMERÇ

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Catalunya dóna
suport al País
València per acabar
amb els focus

Tomas Carot
Resaltado
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