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Vuit anys després que es
detectés la plaga del cargol
poma al delta de l’Ebre no
ha estat possible contenir-
la al marge esquerre d’a-
quest espai natural i una
de les principals preocupa-
cions de les comunitats de
regants del Delta és que el
mol·lusc invasor s’instal·le
aigües amunt de l’assut de
Xerta, on tenen el punt de
captació. Fins ara només
se n’han detectat focus
puntuals, però si el cargol
poma prolifera en aquest
espai podria escampar-se
a través dels canals.

És per evitar aquesta si-
tuació que s’ha incremen-
tat la vigilància al riu Ebre;
així, l’Institut per al Des-
envolupament de les Co-
marques de l’Ebre (Idece)
ha habilitat dos nous
punts de neteja d’embar-
cacions: un a l’embarca-
dor de Xerta i l’altre a l’an-
tic pas de barca de Benifa-
llet. “Tant les embarca-
cions que circulen aigües
amunt, com les que ho fan
aigües avall han d’obtenir
el certificat de desinfecció

per poder passar per la
resclosa de Xerta”, ha ex-
plicat el director de l’Idece,
Joan Martín.

El servei de neteja de les
embarcacions és gratuït i
per dur-lo a terme cal con-
tactar amb l’Idece. A més

dels dos punts nous habili-
tats, l’Idece també fa la
inspecció de les embarca-
cions a l’antic embarcador
del Club de Rem de Torto-
sa.

També amb l’objectiu
d’evitar que el cargol poma

prolifere aigües amunt de
Xerta, s’ha prohibit la pes-
ca en un tram del riu a Mi-
ravet, on els Agents Rurals
han intensificat les ins-
peccions per comprovar
que es respecta la norma-
tiva. Precisament a Mira-

vet es va detectar un focus
de cargol poma a principi
de l’estiu. Un focus que
s’ha aconseguit controlar
amb la instal·lació d’una
barrera flotant a la zona
afectada del riu. La barre-
ra, que fa uns 70 metres de

llargada, permet evitar
que les algues s’arrosse-
guen riu avall i escampen
la plaga, ja que els macrò-
fits són aliment i recer per
al mol·lusc invasor. Du-
rant les últimes setmanes
la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre, els Agents
Rurals i el Grup Especial
d’Activitats Subaquàti-
ques de la Guàrdia Civil
han fet prospeccions i han
eliminat postes i exem-
plars adults per erradicar
el focus. “Ara que el focus
de Miravet ja està contro-
lat, recuperarem la barre-
ra flotant per a la neteja de
macròfits en altres punts
de l’Ebre”, ha assenyalat el
director de l’Idece. Amb la
barrera s’evita que les al-
gues s’escampen una ve-
gada s’han tallat. ■

S’incrementa la vigilància per
frenar el cargol poma a l’Ebre
DESINFECCIÓ L’Idece habilita dos nous punts de neteja d’embarcacions a Xerta i Benifallet, que s’han de fer servir per
passar la resclosa CONTROLAT El focus del mol·lusc invasor detectat a Miravet s’ha contingut amb una barrera flotant

Lurdes Moreso
MIRAVET

“Per passar la
resclosa de Xerta és
necessari obtenir el
certificat de
desinfecció”
Joan Martín
DIRECTOR DE L’IDECE
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La barrera flotant situada a Miravet per evitar que els macròfits escampen la plaga del cargol poma ■ CEDIDA

El ple de l’Ajuntament
d’Alcanar ha aprovat el
pressupost municipal
d’enguany, un pressupost
que està condicionat pel
cas Turov. Així, el pressu-
post inclou una partida
d’1,1 milions d’euros per
fer front a la indemnitza-

ció d’una part dels habitat-
ges que s’han d’enderro-
car i una altra de 242.000
euros per executar l’en-
derroc. “Mai abans un go-
vern municipal havia ha-
gut de gestionar tantes hi-
poteques ni assumir tan-
tes conseqüències d’una
gestió que no li era prò-
pia”, ha lamentat l’alcalde
d’Alcanar, Alfons Mont-

serrat. De fet, l’Ajunta-
ment ja ha pagat la meitat
de la indemnització a Tu-
rov, 534.000 euros, pels
vuit apartaments que va
construir a la urbanització
Serramar d’Alcanar Platja
i que mai va arribar a ven-
dre. En total, hi ha 32
apartaments declarats il-
legals i quan finalment
s’execute l’enderroc

l’Ajuntament haurà de fer
front a més de tres milions
d’euros d’indemnitza-
cions. Fins ara l’estratègia
dels veïns ha estat inten-
tar aturar l’enderroc,
apel·lant a la indefensió
que han patit durant el
procés judicial. Una sen-
tència judicial ordena l’en-
derroc dels 32 aparta-
ments perquè l’obra vul-

nera la planificació urba-
nística. Les obres es van
dur a terme el 2004 i dos
anys després el jutjat con-
tenciós administratiu de
Tarragona va declarar
nul·la la llicència d’obres
per haver permès fer 32
habitatges en una parcel-
la on només se’n podien
fer nou, i va ordenar l’en-
derroc dels habitatges.

Quant al pressupost
d’Alcanar, és de 9,4 milions
d’euros i destina 657.000
euros a inversions. El PSC
va votar a favor del pressu-
post del govern d’ERC,
mentre que el PDeCAT i la
CUP es van abstenir. ■

L’Ajuntament d’Alcanar limita les
inversions pel cas Turov
L.M.
ALCANAR

Els apartaments que
s’enderrocaran ■ ARXIU

Camp i Ebre
Es tracta de les
amonestacions de
boda dels pares de
l’arquitecte,
localitzades a Reus

Gaudí era de
Reus, segons
un nou
document



| Camp i Ebre | 23EL PUNT AVUI
DIMECRES, 30 D’AGOST DEL 2017

El Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l’Ebre (Copate) no ha
detectat presència de lar-
ves de mosca negra en l’úl-
tim mostreig efectuat al
tram final de l’Ebre. Con-
cretament als punts de
control de Garcia, Mira-

vet, Xerta i Tortosa no es
va localitzar cap larva de
mosca negra, mentre que
a Ascó se’n va detectar una
per quilo de macròfit.
Aquesta nul·la o baixa pre-
sència de larves de mosca
negra és habitual en
aquesta època de l’any, ja
que el cicle biològic
d’aquest insecte s’alenteix
al final de l’estiu.

Tot i que el Copate ja no
preveu fer més tracta-
ments al riu Ebre amb el
producte biològic BTI en-
guany, d’aquí a un parell
de setmanes es farà un al-
tre mostreig per compro-
var l’evolució de la plaga.
L’últim tractament con-
tra la mosca negra es va
dur a terme el mes de juliol
passat. Entre els mesos de

març i juliol s’han dut a
terme sis tractaments
contra la mosca negra al
tram català de l’Ebre. En
cada tractament s’abo-
quen 2.100 litres de l’in-
secticida biològic BTI en
set punts del riu entre As-
có i Amposta.

Enguany finalitza el
conveni signat entre la Ge-
neralitat i el Copate per fer
els tractaments contra la
mosca negra. A través
d’aquest conveni, la Gene-
ralitat ha fet una aporta-
ció de dos milions d’euros
per combatre els simúlids.
També la Diputació col·la-
bora contra la plaga. ■

No es detecten larves de
mosca negra a l’Ebre
L.M.
TORTOSA

Una investigació dels
Mossos d’Esquadra ha
permès de localitzar al
Baix Ebre i a la Ribera
d’Ebre dues gosseres il·le-
gals que acollien animals
en mal estat i tres finques
particulars més on també
vivien gossos en condi-
cions higièniques i sanità-
ries deficients. Així, la po-
licia ha denunciat fins a
cinc persones per infrac-
cions de la llei de protec-
ció d’animals.

En tots els casos, els
agents van comprovar
com en diverses finques
de les Terres de l’Ebre,
dues de les quals eren uti-
litzades com a gosseres il-
legals, els propietaris te-
nien gossos sense aigua ni
menjar. En algun cas,
també es va detectar que
els animals no tenien cap
lloc on resguardar-se, ha-
vent d’estar al sol a una
temperatura extrema.

Els Mossos van trobar
fins a 49 gossos a les dues
gosseres il·legals, i 22 més
a les altres tres finques
particulars. Per aquests
fets, s’ha denunciat admi-
nistrativament els pro-
pietaris de les finques per
infracció de la llei 2/2008
de protecció d’animals.
Les actes, que van ser ele-
vades als serveis territo-
rials de Territori i Soste-

nibilitat, preveuen san-
cions econòmiques de
401 fins a 2.000 euros.

La investigació dels
Mossos d’Esquadra va co-
mençar fa quatre mesos,
a la fi d’abril, en una finca
del Perelló on es va trobar
un gos en mal estat. Un

mes després, en una finca
de l’entitat municipal des-
centralitzada de Bítem, a
Tortosa, es van descobrir
fins a vint gossos en males
condicions, i el 19 de maig
es va trobar un altre gos
en una finca de Tortosa.
Finalment, el 16 d’agost

es va tornar a actuar a Bí-
tem perquè el propietari
no havia millorat les con-
dicions dels seus gossos.

Altres punts on els
Mossos van detectar que
s’incomplia la llei de pro-
tecció dels animals va ser
a Miravet i a Alfara de Car-
les. Així, entre el 28 de ju-
ny i el 14 d’agost van loca-
litzar dues gosseres il·le-
gals en finques d’aquests
municipis. En el cas de Mi-
ravet es van trobar 40 gos-
sos que no disposaven ni
d’aigua ni de menjar i, a
Alfara de Carles, a la gos-
sera hi havia nou animals
en condicions sanitàries i
higièniques pèssimes. ■

Localitzen dues gosseres
il·legals a les Terres de
l’Ebre amb 49 animals
a Els Mossos denuncien cinc persones per infracció de la llei de protecció dels
animals a Els gossos vivien en condicions higièniques i sanitàries deficients

Redacció
TORTOSA

2.000
euros és la sanció màxima
que es preveu per incompli-
ment de la llei de protecció
dels animals.

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

La data

24.04.17
És el dia que els Mossos van
fer la primera actuació, en
una finca del Perelló, on van
trobar un gos en mal estat.

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

La xifra

Els gossos gairebé no tenien menjar ■ CEDIDA PER MOSSOS D’ESQUADRA

A partir de l’edició del
2018 de les festes de Santa
Tecla ja serà possible que
persones amb problemes
de mobilitat participin ac-
tivament en els actes més
tradicionals de la festa ma-
jor de Tarragona. L’any vi-
nent es preveu que ja esti-
gui llest el gegant adaptat
per a persones amb capa-
citats diferents, una nova
figura que s’afegirà als ele-
ments festius de la ciutat,

que estarà adaptada per al
seu ús i que podrà partici-
par en concentracions de
gegants i figures ciutada-
nes, juntament amb altres
entitats, tant als barris de
Tarragona com en altres
municipis.

Aquest nou element fes-
tiu serà una realitat grà-
cies a l’acord de col·labora-
ció entre el departament
de Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament de Tarrago-
na i Dow, un pacte de col-
laboració que farà possible
que el 2018 vinent es pre-
senti en el marc de La Fes-
ta per a Tothom. Després
del lliurament de l’apor-
tació econòmica, ara s’ac-
tiva el procés creatiu de la
figura. ■

Agnès Llorens / Infocamp
TARRAGONA

Neix un gegant
amb capacitats
diferents
a El nou element
festiu serà presentat
en l’edició de l’any
vinent de Santa Tecla

Un acord entre l’Ajuntament de Tarragona i Dow permetrà fer
realitat el gegant de La Festa per a Tothom ■ CEDIDA

Recaptar fons econòmics
per a associacions benèfi-
ques diferents cada any
però també acostar les ac-
tivitats culturals als bar-
ris. Aquestes són les dues
grans línies d’interès de la
segona Festa de les Flors,
que el 3 de setembre es du-
rà a terme a la zona del
Mas Iglésias, de Reus, amb
l’organització de les asso-
ciacions de veïns de Par-

cel·les Casas, Mas Iglésias i
Amics del Barri Fortuny i
l’entitat Ajuda’ns a Aju-
dar.

Si la primera edició es
va destinar a l’Associació
d’Hemiparèsia Infantil, la
d’enguany donarà els fons
recollits a l’associació Sín-
drome d’Asperger. “Per
ser el primer any que es fe-
ia la participació va ser for-
ça alta”, comenta Isabel
Moreno, una de les orga-
nitzadores, que destaca
que “són malalties desco-
negudes” i que afecten
moltes famílies, que so-
vint “se senten perdudes”,
sense informació i sense
poder compartir expe-
riències. ■

I.Martínez / Reusdigital
REUS

La segona Festa de
les Flors, al Mas
Iglésias de Reus

a Els diners recaptats
el 3 de setembre seran
per a l’associació
Síndrome d’Asperger
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El cabal del riu Ebre al seu pas per Tortosa ha fregat el mínim legal durant tot aquest mes d’agost. Durant 10 mesos 
de l’any, el cabal mínim ambiental al tram final de l’Ebre està fixat en 80 metres cúbics per segon. Però durant aquest 
mes d’agost hi ha hagut tres dies en què, fins i tot, el riu a l’aforament de Tortosa ha estat per sota del mínim legal. El 
primer dia en què es va incomplir el cabal mínim va ser el 9 d’agost, quan es va assolir un registre de 75 metres 
cúbics per segon, el més baix de l’estiu. També es va incomplir el cabal mínim els dies 20 i 25 d’agost, amb registres 
de 78 metres cúbics per segon. Durant el mes anterior també es va baixar per sota del cabal legal el 24 de juliol, amb 
76 metres cúbics per segon. A banda, en comparació amb l’any passat, el cabal més baix del 2016 també es va 
registrar a l’agost, amb els 75 metres cúbics per segon el 21 d’agost .  
 
Per contra, el cabal més alt registrat durant el mes d’agost es va produir el 7 d’agost passat, amb 111 metres cúbics 
per segon. Això va ser només dos dies abans que s’assolís el registre més baix d’aquest estiu, de 75 metres cúbics 
per segon a les 10 de la nit del 9 d’agost. Paral·lelament, el nivell del riu a Tortosa era de només 86 centímetres. 
Segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), el cabal mitjà del mes d’agost ha sigut d’uns 88 metres cúbics 
per segon, amb una altura mitjana d’1,01 metres.  
 
En casos com aquest, la CHE justifica aquest incompliment per la complexitat de regular els usos de l’aigua durant 
l’estiatge i per la falta de pluges. Però la realitat és que amb l’anterior pla hidrològic de l’Ebre els incompliments 
encara serien més greus, ja que el cabal mínim fixat, de 100 metres cúbics per segon, era superior a l’actual.  
 
Aigües amunt de Tortosa, la situació no és gaire millor. Aquest dimecres, a Ascó el cabal de l’Ebre a Ascó és de 123 
metres cúbics per segon, per sota de la mitjana mensual de l’agost, que ha estat de 130 metres cúbics per segon. Al 
juliol, la mitjana a l’aforament d’Ascó va ser de 170 metres cúbics per segon.  
 
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre té capacitat per obligar les companyies hidroelèctriques a alliberar l’aigua 
necessària dels pantans, per garantir el cabal ecològic que marca la llei. De fet, quant a les reserves d’aigua als 
embassaments, Riba-roja d’Ebre es troba al 96,03% de la seua capacitat, mentre que el gran pantà de Mequinensa 
es troba al 49,80%.  
 
Un baix cabal ambiental té efectes molt negatius per a l’ecosistema de l’Ebre, especialment fràgil a la zona del Delta. 
El poc cabal permet la pujada de la falca salina aigües amunt, fa minvar l’aportació de sediments, i té efectes 
negatius sobre el sector aqüícola, ja que arriba menys aigua dolça a les badies. També facilita la proliferació de 
plantes aquàtiques i de plagues com el musclo zebrat i la mosca negra. 
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