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La campanya electoral per la presidència de la Comunitat de Regants de la Dreta de l‟Ebre puja de to. Ho 

fa amb la denúncia que el fill de qui és president des de fa 40 anys, Manel Masià Almudever, ha anunciat 

que presentarà dilluns contra l‟únic candidat alternatiu, Dani Forcadell per injúries i calúmnies. Masià 

Almudéver, a més, és cap del Partit Demòcrata (PDeCAT) a Amposta, mentre que Forcadell és regidor per 

Esquerra Republicana. 

 

Masià Almudéver acusa Forcadell d‟”utilitzar tota la força dels mitjans per desprestigiar el President de la 

Zona i de la Comunitat de Regants actual, Manel Masià Marsà amb atacs a la seva persona i a la gestió de 

la Junta actual”. Una estratègia, apunta en una nota de premsa, que no entra a valorar, a excepció de les 

afirmacions referents “a la contractació de familiars”, i en concret en referència a la contractació de l‟estudi 

de disseny que el fill del president té a Barcelona des de fa quinze anys, Novuolo Design, segons explica 

http://www.aguaita.cat/noticia/10375/fill/actual/president/dels/regants/dreta/denunciara/dani/forcadell/injuries/calumnies
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en la nota. 

 

“En declaracions de fa unes setmanes, Dani Forcadell, va declarar que la Comunitat de Regants mantenia 

el meu estudi de disseny, cosa que neguem rotundament”, afirma Masià Almudever. I és que, segons 

explica, “si bé com a empresari, el meu estudi de disseny, Novuolo Design, sempre que ha treballat per a 

la Comunitat de Regants ho ha fet via concurs, sense que fos necessari, però, per garantir el bon nom, la 

transparència i la bona gestió de l‟entitat, declaro que  mai ho ha fet per a la zona Delta, que és realment 

l‟objecte de les votacions”. 

 

Segons exposa públicament, la facturació d‟este estudi de disseny durant els dos últims anys amb la 

Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l‟Ebre no ha arribat a l‟1% de la facturació total. “En els 

últims 5 anys ni suma un total del 2% de la meva facturació global”, afegix. 

 

És per això que entén les afirmacions de Forcadell com “una calúmnia que ha anat repetint en vàries 

entrevistes”, cosa que veu “com una provocació i un atac personal per ser d‟un partit de l‟oposició i 

embrutar tant el nom meu, el de la meva empresa i del partit que represento. Dani Forcadell, m‟ha posat a 

l„ull de l‟huracà en unes eleccions que d‟entrada no eren unes eleccions per a mí”, sosté. 

 

El propi Masià Almudever sosté que arribats a n‟este punt, estes eleccions que, en teoria, només són de la 

Zona de la Comunitat de Regants, han traspassat fronteres i s‟han convertit en unes “eleccions de poder 

per al partit que governa l‟ajuntament d‟Amposta ERC, fet que es rumoreja amb l‟alcalde i treballadors de 

l‟Ajuntament, fent visites i demanant els vots per al seu candidat, Dani Forcadell, d‟una manera descarada i 

barroera utilitzant espais públics”, denuncia. 
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Dimarts hi ha eleccions a la Zona Delta de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre. 
Dani Forcadell, pagès i membre d'Unió de Pagesos -també regidor d'ERC a Amposta- s'ha presentat 
per tombar l'actual president des de fa dècades, Manolo Masià. Hores abans, serà denunciat pel fill, 
Manel Masià, després d'haver denunciat públicament manca de transparència i contractacions 
familiars.  

"Ha faltat a la veritat reiteradament i amb traïdoria perquè coneix la veritat de la situació contractual 
però continua amb les seves acusacions com a part de l’estratègia electoral", apunta Manel Masià fill, 
que en un comunicat ha anunciat que dilluns presentarà una denúncia als jutjats d'Amposta contra 
Forcadell per calúmnies i injúries.  

El també president del Pdecat a Amposta creu que la campanya i la convocatòria per renovar la 
presidència i part de la Junta "han traspassat fronteres i s’han convertit en unes 'eleccions de poder' 
per al partit que governa l’ajuntament d’Amposta (Esquerra), fet que es rumoreja amb l’alcalde i 
treballadors de l’Ajuntament, fent visites i demanant els vots per al seu candidat, Dani Forcadell, d’una 
manera descarada i barroera utilitzant espais públics".  

En les darreres setmanes, Forcadell ha posat en tela de dubte la política de contractacions al si de la 
Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre. "Si bé com a empresari el meu estudi de disseny, 
novuolo design, sempre que ha treballat per a la Comunitat de Regants ho ha fet via concurs, sense 
que fos necessari, però per garantir el bon nom, la transparència i la bona gestió de l’entitat, declaro 
que  mai ho ha fet per a la zona Delta, que és realment l’objecte de les votacions", diu Masià fill al 
comunicat.  

"Declaro púbicament que el meu estudi de disseny durant els dos últims anys la facturació amb la 
Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre no ha arribat a l’1% de la facturació total. Què 
en els últims 5 anys ni suma un total del 2% de la meva facturació global", afirma. Masià fill veu les 
afirmacions de Forcadell "com una provocació i un atac personal per ser d'un partit de l'oposició".  
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Un 40% dels arrossars 
del Delta de l’Ebre poden 
perillar el 2100 per la 
pujada del nivell del mar 
si no s’actua. La xifra 
correspon a l’escenari de 
pujada del nivell del mar 
que es considera més 
probable, però pot variar 
en funció de les 
emissions futures de 
gasos d’efecte hivernacle. 
Aquesta és una de les 
principals conclusions de 
la tesi Modeling sea level 
rise impacts and the 
management options for 
rice production: the Ebro 
Delta as an example. 

La tesis està realitzada 
per la investigadora Ana Genua Olmedo, de l’Institut d’Investigació Agroalimentària de la Generalitat a Sant Carles de 
la Ràpita (IRTA) dins el programa de doctorat en Canvi Climàtic de la URV. Per elaborar el seu treball, Genua ha 
desenvolupat diversos models per predir els impactes de la pujada del nivell del mar al delta de l’Ebre. Models basats 
en la identificació de les àrees propenses a ser inundades, el volum de sediment necessari per mantenir l’elevació del 
terreny a pesar de la pujada del nivell del mar, la salinitat del sòl i la pèrdua de producció d’arròs deguda a aquests 
impactes. Ho ha fet en base als escenaris que preveu el cinquè informe d’avaluació del Panell Intergovernamental 
sobre Canvi Climàtic (AR5 IPCC) per al 2025 i per al període de 2030 a 2100. 

Actualment hi ha molt pocs estudis que analitzin l’impacte de la pujada del nivell del mar en els conreus i els que hi ha 
se centren en els danys potencials causats per les inundacions però no en l’estrès salí, que és el principal impacte 
perquè es manté un cop abordats els problemes d’inundació. En aquest sentit el treball de Genua omple un buit 
existent ja que també quantifica les possibles pèrdues en la producció produïdes per la salinitat del sòl. Unes pèrdues 
que també afecten les zones més elevades del Delta. D’acord amb el seu estudi les pèrdues produïdes per la salinitat 
del sòl en la producció d’arròs serien del ordre del 10%, fins al 13%, en l’escenari que planteja l’IPCC amb una 
pèrdua de beneficis de fins a 300 euros per hectàrea (en el cas més extrem, que és molt poc probable). 

Davant d’aquesta situació, la tesi de Genua analitza com a possible solució l’aportació de sediments que actualment 
queden retinguts als embassaments del riu Ebre. “Es tracta d’una mesura que permetria mantenir l’elevació del Delta 
i al mateix temps també serviria per reduir la salinitat del sòl”, assenyala la investigadora i destaca que és una mesura 
innovadora que contrasta amb la solució d’enginyeria clàssica que no seria tan efectiva. Una solució aplicable a 
d’altres deltes del món, segons Genua. La tesi quantifica també la quantitat de sediments que seria necessari aportar 
i que oscil·larien entre els 130 i els 442 milions de tones fins a final de segle, el que aproximadament implica una 
aportació anual d’entre 1,4 i 4,9 milions de tones (en l’escenari més extrem). 

Amb 320 quilòmetres quadrats de superfície, el Delta de l’Ebre és un dels sistemes costaners més valuosos del 
Mediterrani occidental i un dels espais més vulnerables als efectes del canvi climàtic i la pujada del nivell del mar 
(SLR en les seues sigles en anglès).  Es tracta d’una zona baixa (l’elevació mitjana és de 0.80 m), amb un 50% de la 
superfície amb menys de 0,5 metres per sobre del nivell de mar i amb un màxim de 5 metres a la vora del riu Ebre. El 
conreu de l’arròs és molt important en aquest espai i ocupa una extensió de 210 quilòmetres quadrats, el 66% de la 
superfície total. Es tracta d’un conreu molt vulnerable a la pujada del nivell del mar perquè un dels efectes que 
comporta és l’augment de la salinitat del sòl, el factor físic més important que afecta la producció de l’arròs. 
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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 17 D’OCTUBRE DEL 201728 | Camp i Ebre |

El càncer de mama és el
que es diagnostica amb
més freqüència entre les
dones de la demarcació de
Tarragona. Un de cada
tres nous casos de càncer
en les dones són càncers
de mama i s’estima que
l’any 2018 se’n diagnosti-
caran uns 530 nous casos
a les comarques de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre i
més de 4.200 a Catalunya.
Aquest càncer també és el
responsable del major
nombre de defuncions per
càncer en aquest sexe i es
calcula que unes 98 dones
moriran a causa d’aquest
tipus de malaltia l’any
2018.

De la mateixa manera,
les taxes de mortalitat per
aquest tipus de càncer
han anat disminuint de
manera constant des del
1990 gràcies al diagnòstic
ràpid i a les millores tera-
pèutiques. A les comar-
ques tarragonines hi ha
actualment unes 6.300
dones que, en algun mo-
ment de la seva vida, han
tingut aquest tipus de ma-

laltia.
Aquestes són algunes

de les dades que exposa la
Lliga Contra el Càncer a
les comarques de Tarrago-
na, una entitat que aques-
ta setmana –el 19 d’octu-
bre, concretament– com-
memora el Dia Mundial
del Càncer de Mama. Per
recordar l’efemèride i aju-

dar econòmicament a la
investigació per la malal-
tia, dijous que ve, la ciutat
de Tarragona serà escena-
ri de la tradicional acapta
solidària per aconseguir
fons per a l’entitat, que es
destinaran a les finalitats
fundacionals i també a
conscienciar la població
sobre aquesta malaltia i

les accions que es poden
adoptar per prevenir-la.
Les taules se situaran en
diversos punts dels car-
rers de la ciutat en horari
de matí.

Aquests no seran, però,
els únics actes que es du-
ran a terme durant el dia,
ja que dijous mateix se ce-
lebraran taules informati-

ves a la clínica Terres de
l’Ebre de Tortosa, al punt
d’informació sobre càncer
de mama a Alcanar situat
a l’ajuntament i al CAP de
Vila-seca.

A més a més, a Reus es
durà a terme una sessió de
ioga popular a la plaça del
Pallol. L’endemà –diven-
dres 20 d’octubre– es durà
a terme una sessió de ma-
quillatge solidari a les per-
fumeries Júlia de Reus,
Tarragona i Tortosa amb
aportacions destinades a
la entitat i també, en col-
laboració amb el restau-
rant Gènova de Tortosa,
es farà un sopar solidari
amb un menú tancat a 23
euros.

Un altre dels objectius
d’aquests actes és ajudar a
conscienciar totes les do-
nes de la necessitat d’efec-
tuar mesures de preven-
ció que ajudin a disminuir
el nombre de casos. Des
del seu inici, el programa
ha diagnosticat més de
1.750 càncers de mama,
dels quals un 87% eren en
estadis precoços en el mo-
ment del diagnòstic, una
actuació que ha reduït l’ín-
dex de mortalitat. ■

Un terç dels càncers detectats
en dones el 2018 seran de mama
MALALTIA  Durant el 2018 se’n diagnosticaran 530 nous casos en el conjunt de la demarcació, dels quals 90 no tindran
curació RECAPTE  El 19 d’octubre es duen a terme les taules solidàries per recollir fons i fomentar-ne la detecció precoç

Agnès Llorens / Infocamp
TARRAGONA

6.300
dones de la demarcació tin-
dran, en algun moment de la
seva vida, un episodi de càn-
cer de mama.

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

La xifra

Els representats de la Lliga Contra el Càncer a la demarcació han presentat els actes del 19 d’octubre d’enguany ■ A. LLORENS

Les eleccions a la Zona
Delta de la Comunitat de
Regants del Canal de la
Dreta de l’Ebre arriben
avui al vespre amb polèmi-
ca. Poques hores abans de
la convocatòria a la zona
més determinant de les
deu en què es divideix l’he-

midelta dret, el fill de l’ac-
tual president, Manolo
Masià, ha denunciat el
candidat alternatiu, Dani
Forcadell, per injúries i ca-
lúmnies, després que hagi
qüestionat la falta de
transparència i la política
de contractacions al si de
la institució.

El també president del
PDeCAT a Amposta creu

que la campanya i la con-
vocatòria per renovar la
presidència i part de la
junta “han traspassat
fronteres i s’han convertit
en unes «eleccions de po-
der» per al partit que go-
verna l’Ajuntament d’Am-
posta (Esquerra), fet que
es rumoreja amb l’alcalde i
treballadors de l’Ajunta-
ment, fent visites i dema-

nant els vots per al seu
candidat, Dani Forcadell,
d’una manera descarada i
barroera utilitzant espais
públics”.

“Declaro públicament
que al meu estudi de dis-
seny durant els dos últims
anys la facturació amb la
Comunitat de Regants del
Canal de la Dreta de l’Ebre
no ha arribat a l’1% de la

facturació total i que en els
últims 5 anys, ni suma un
total del 2% de la meva fac-
turació global”, afirma, i
demana al candidat alter-
natiu que rectifiqui. For-
cadell és agricultor, mem-
bre d’Unió de Pagesos i re-
gidor a l’Ajuntament
d’Amposta.

Avui al vespre es desve-
larà si els comuners apos-
ten per la continuïtat,
amb Manolo Masià, o la re-
novació, amb Dani Forca-
dell. Les eleccions a la Zo-
na Delta són l’avantsala
per presidir la Comunitat
General del Canal de la
Dreta de l’Ebre. ■

L’Ebre
AMPOSTA

Les eleccions al Canal de la Dreta
de l’Ebre arriben als jutjats

Manel Masià, fill del
president i cap del PDeCAT

Camp i Ebre
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