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L'actual president dels Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, Manel Masià, ha tornat a ser escollit president de la 

zona Delta, la més decisiva de les zones integrades de la comunitat, de manera que la victòria 'de facto' comportarà 

mantindre la presidència de la general. Les eleccions, que es van dur a terme este dimarts, van tindre una 

participació del 55,54%, dels 5.000 vots ponderats del cens de Regants de la Dreta. 

Masià n'ha rebut 1.537 i n'hi ha hagut 1.240 per a la candidatura alternativa, encapçalada per Dani Forcadell -

empresari i sindicalista agrícola i regidor de l'equip de govern d'Amposta-, que s'ha quedat a poc menys de 300 vots 

d'aconseguir la renovació que pretenien. Agraït per la confiança que se li manté després de 40 anys al càrrec, Masià, 
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que té 80 anys, ja ha avançat que no acabarà el mandat de quatre anys a la zona Delta i que plegarà d'aquí dos 

anys, quan finalitza el seu actual mandat com a president de la junta general de la Comunitat de Regants. 

Manel Masià ha tornat a estar reelegit com a president de la Zona Delta de la Comunitat de Regants de la Dreta, i 

també renovarà amb la seua candidatura cinc dels deu vocals de la junta. La victòria a les eleccions celebrades ahir 

va ser justa, per poc menys de 300 vots. Tot i que fa quatre dècades que presidix esta zona de la comunitat de 

regants, només és la segona vegada que la candidatura oficialista de Masià s'ha d'enfrontar a una candidatura 

alternativa. "En 40 anys només he tingut una altra junta general com esta, també amb molta participació. Després, 

com la gent veu que les coses van bé, econòmicament i socialment, doncs hem aguantat bé, sense problemes", ha 

apuntat el també president de la Comunitat de Regants de la Dreta. 

La participació va ser alta i el recompte es va allargar fins a les sis de la matinada d'este dimecres. 

 

Només mig mandat 

Però Manel Masià no complirà el mandat sencer. Segons ha explicat, ha optat a la renovació després que el 

vicepresident, Fernando Porres, haja hagut d'abandonar el càrrec per problemes de salut i amb la intenció de garantir 

la continuïtat de les polítiques de la seva junta. "Si se'n va el vicepresident i me'n vaig jo, això queda tot desintegrat", 

ha apuntat. Ara caldrà escollir un nou vicepresident, una elecció que es farà en la propera junta de govern de la Zona 

Delta. "Estic molt agraït a tots els votants però jo quan tinguem un nou vicepresident, estaré dos anys i després me'n 

vaig", ha assegurat. 

Tot i l'escassa diferència de vots amb la candidatura alternativa, Masià descarta incloure o estudiar cap de les 

propostes que han fet durant la campanya la candidatura de Dani Forcadell. "Estem al dia de tot. Viatgem per saber 

que es fa arreu i formem part de la xarxa DeltaMed", ha desatacat el president dels regants de la Dreta. "Anem 

funcionant bé", ha afegit. Masià considera que el repte més important que tenen de cara al futur és "protegir el Delta" i 

les seues propostes passen per emmirallar-se en el seu referent que és el delta del Po, a Itàlia. 

 

Resultats positius per a l'alternativa 

Per altra banda, la candidatura de Dani Forcadell ha qualificat "d'excel·lents" els resultats aconseguits. "Partint de 

zero, que ens vote el 45% dels participants és un èxit i demostra que els comuners volen un canvi però les grans 

finques han tornat a decantar la balança. Aprendrem per a la propera", ha assegurat Forcadell. Els candidats que 

optaven a la renovació han destacat a més a més que dos terceres parts del vot presencial va ser per a ells, mentre 

que dos terceres parts dels vots aconseguits per la candidatura guanyadors de Masià van ser vots delegats. Així, 

Masià va portar 1015 vots delegats dels 1537 finals, i una sóla de les paperetes ja en sumava 789. "No és molt 

normal que voten tant per delegació", ha apuntat el candidat alternatiu. 

Esta dinàmica és un dels canvis que pretenien fer en els estatuts de la comunitat, que ara qualifiquen de "molt 

ambigus i interpretables". Justament per esta ambigüitat, la candidatura guanyadora es nega a determinar la relació 

de votants per delegació al·legant que no ho contemplen els estatuts, però de la mateixa manera tampoc ho 

permeten. "És una qüestió de transparència. Volem saber els sobres que es van entrar a quin comuner pertanyen i 

quants de vots li corresponen per fer quadrar els contes". Els vots per delegació nostres no tenim cap problemes d'on 

venen". 

Forcadell ha lamentat que es confirme que, com van advertir en campanya, Masià tinga previst marxar a meitat 

mandat. "És del tot irregular, què farem? Donarem a dit la presidència o tornarà a convocar eleccions?", ha 

qüestionat. "Nosaltres continuarem treballant per millorar la comunitat", ha afegit. 

 

Suspeses les eleccions a Poble Nou 

Per altra banda, les eleccions de renovació de la presidència i part de la junta de la Zona integrada de Poble Nou van 

quedar suspeses per anomalies en les votacions. Després d'una primera part de la reunió convulsa per les sospites 

que l'actual president, Joan Queral, podria estar cobrant un sou camuflat en despeses que no es justifiquen –els 

estatuts no contemplem una salari per al president ja que és un càrrec honorífic-, este va decidir suspendre les 

votacions en reconèixer que s'havien detectat anomalies en els vots delegats. En concret, s'hauria registrat el vot 

d'una persona traspassada fa molts mesos. 

La candidatura oficialista, com va passar a la zona Delta, s'enfrontava a una candidatura renovadora. Segons ha 

pogut saber l'ACN, la candidatura de Queral fins i tot s'hauria plantejat retirar-se i no optar a la reelecció abans de 

l'assemblea del vespre en la qual s'havia de celebrar la votació presencial. 

La candidatura alternativa presentarà ara una instància per demanar explicacions sobre el motiu de la suspensió de 

la votació i saber quan es podria celebrar amb garantires. 
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Sense campanada a la comunitat de regants de la Dreta de l’Ebre. L’actual president, Manolo 
Masià, ha guanyat les eleccions a la Zona Delta, la més decisiva de les deu que integren la 
xarxa de canals de l’hemidelta dret. Masià, de 80 anys i que perllonga el càrrec que ostenta 
des de fa més de 40 anys, es va imposar amb 1.537 vots, pels 1.240 de la candidatura 
encapçalada per Dani Forcadell. 

Així, el productor i membre d’Unió de Pagesos s’ha quedat a poc menys de 300 vots 
d’arrabassar el càrrec a Masià, que ja hauria avançat que no acabarà el mandat i que plegarà 
en dos anys, quan finalitza el mandat com a president de la junta general de la Comunitat de 
Regants. La participació presencial va ser superior al 50%, d’entre un cens de vora 5.000 vots 
ponderats. Entre un ambient tens, el recompte va acabar molt entrada la matinada i es va 
restringir l’accés a premsa i a tothom que no sigués titular d’una propietat. Faltarà veure 
també a partir d’ara l’encaix dels més de 1.200 vots que ha aconseguit Forcadell i que 
apostaven pel canvi. 
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L’actual president dels Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, Manel Masià, ha tornat a ser escollit 

president de la zona Delta, la més decisiva de les zones integrades de la comunitat. Les eleccions, 

que es van dur a terme aquest dimarts, van tenir una participació del 55,54%, dels 5.000 vots 

ponderats del cens de Regants de la Dreta. Masià n’ha rebut 1.537 i n’hi ha hagut 1.240 per a la 

candidatura alternativa, encapçalada per Dani Forcadell – empresari i sindicalista agrícola i regidor de 

l’equip de govern d’Amposta-, que s’ha quedat a poc menys de 300 vots d’aconseguir la renovació 

que pretenien. Agraït per la confiança que se li manté després de 40 anys al càrrec, Masià, que té 80 

anys, ja ha avançat que no acabarà el mandat de quatre anys a la zona Delta i que plegarà d’aquí dos 

anys, quan finalitza el seu actual mandat com a president de la junta general de la Comunitat de 

Regants. 
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Un total de 159 places pú-
bliques de residència al
Camp de Tarragona, adre-
çades a gent gran, perso-
nes amb discapacitat i
afectats de malaltia men-
tal. Aquesta és la promesa
recent de la consellera de
Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Dolors Bassa, que
dimarts es va desplaçar a
Tarragona per avançar les
novetats de l’àrea, que es
resumeixen en un aug-
ment d’un 4,2% de la in-
versió a les comarques de
Tarragona, el que suposa
una despesa de 774.000
euros en aquest concepte.
Tal com destaquen Bassa i
el delegat dels serveis ter-
ritorials de Treball, Afers
Socials i Famílies a les co-
marques de Tarragona,
Francesc Tarragona, en la
creació de noves places
públiques es prioritzarà
“les zones amb més de-
manda d’aquests serveis”.

En aquest sentit, la con-
selleria avança que alguns
dels centres que resulta-
ran beneficiats per aquest
augment de l’inversió són

el centre de dia situat a
Blancafort (Conca de Bar-
berà), que entrarà en fun-
cionament després de me-
sos d’espera amb 10 pla-
ces; la residència Horts
Miró de Reus, que es re-
obrirà després d’anys tan-

cada amb 24 noves places,
i el complex residencial
Alt Camp de Valls, que ofe-
rirà 10 noves places públi-
ques.

Entre l’aportació, des-
taquen les 99 noves places
de residència, 10 noves

places de centre de dia, 22
de dedicades a les perso-
nes amb discapacitat i 28
d’adreçades a persones
amb malalties mentals, el
que, segons els titular del
Departament, “és un pas
endavant, ja que feia molt

de temps que no es podia
dedicar inversió destina-
da a ajudes cap aquest col-
lectiu”. L’objectiu de la
creació d’aquestes noves
places –que s’atorgaran
segons les necessitats es-
pecífiques del territori–
és, segons Bassa, “ajudar a
cohesionar el territori a
partir de les demandes de
les comarques i reduir les
llistes d’espera”. Només a
la ciutat de Tarragona hi
ha 409 persones en llista
d’espera per a una plaça de
residència, que sumen un
total de 639 al conjunt de
la comarca del Tarrago-
nès. En aquest sentit, Bas-
sa destaca que “tot i la si-
tuació actual, el departa-
ment segueix treballant
per garantir la normali-
tat”. ■

Afers Socials crea 159 places
públiques de residència

Agnès Llorens / Infocamp
TARRAGONA

AUGMENT La inversió creix al conjunt del Camp de Tarragona, amb més subvencions per a discapacitats i malalties
mentals COMARQUES El Tarragonès, la Conca de Barberà i l’Alt Camp són les zones amb més demanda d’aquest servei

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

La xifra

“L’alcalde de Batea ens va de-
manar la creació d’una sèrie
de places per a gent gran
quan la residència de la po-
blació només tenia llista d’es-
pera de tres persones.” Així
de clara es va mostrar la con-
sellera de Treball, Afers So-
cials i Famílies, Dolors Bassa,
en ser qüestionada sobre el
desacord que va dur el batlle
del municipi, Joaquim Pala-
della, a declarar que s’estava
plantejant marxar de Catalu-
nya per annexionar-se a Ara-
gó. Bassa va indicar dimarts
que les polèmiques declara-
cions de l’alcalde del municipi
de la Terra Alta es van produir
“just el mateix dia que va par-
lar amb els representants de
la Generalitat, que li van co-
municar que les sol·licituds
de places públiques es ges-
tionen a partir de la demanda
dels usuaris i les llistes d’es-
pera”. A finals d’estiu, Palade-
lla va declarar que es feia en-
rere en la seva decisió de
marxar de Catalunya. ■

409
persones estan en llistes
d’espera de places de residèn-
cia pública només a la ciutat
de Tarragona.

La consellera d’Afers Socials, Dolors Bassa, durant la visita a Tarragona ■ JUDIT FERNÀNDEZ

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

“La residència
de Batea no té
llista d’espera”

Camp i Ebre
Dos caçamines de
l’armada espanyola
atracats al port van
posar en alerta ahir
els veïns de la ciutat

Polèmica per
dos vaixells
militars a
Tarragona

Sense campanada a la co-
munitat de regants de la
Dreta de l’Ebre. L’actual
president, Manolo Masià,
ha guanyat les eleccions a
la Zona Delta, la més deci-
siva de les deu que inte-
gren la xarxa de canals de

l’hemidelta dret. Masià, de
80 anys i que prolonga el
càrrec que ocupa des de fa
més de 40 anys, es va im-
posar amb 1.537 vots, pels
1.240 de la candidatura
encapçalada per Dani For-
cadell. Així, el productor i
membre d’Unió de Page-
sos ha quedat a poc menys
de 300 vots d’arrabassar el

càrrec a Masià, que pretén
plegar d’aquí a dos anys,
quan finalitza el mandat
com a president de la junta
general de la Comunitat
de Regants.

En unes votacions res-
tringides a la premsa i que
van acabar de matinada,
la participació presencial
va ser superior al 50%,
d’entre un cens de vora
5.000 vots ponderats.

D’altra banda, les elec-
cions de renovació de la
presidència i part de la
junta de la Zona integrada
de Poble Nou van quedar
suspeses per anomalies en
les votacions. ■

Masià continuarà
de president dels
regants de la Dreta

S. Cases / L’Ebre
AMPOSTA

L’actual president a la
Zona Delta i general,
Manolo Masià ■ L’EBRE

La plaça annexa al Pavelló
Firal de la Ràpita s’anome-
narà 1 d’0ctubre, segons
ha acordat per unanimitat
la junta de portaveus. El
municipi mariner va ser el
primer de l’Ebre que va
viure les càrregues de la
Guàrdia Civil, poc després
d’iniciar-se la convocatò-
ria electoral. Ja en el mo-

ment posterior a l’actua-
ció policial, l’alcalde va dir
que es batejaria la plaça,
fins ara sense nom, amb el
de plaça de la Democràcia.
Finalment, seguint
l’exemple d’altres munici-
pis com ara Tortosa i Am-
posta, la data l’espai recor-
darà l’1 d’octubre. La càr-
rega contra la gent que va
intentar bloquejar l’entra-
da als agents va causar
més de 80 ferits. ■

L’Ebre
SANT CARLES DE LA RÀPITA

La Ràpita dedica una
plaça a l’1 d’octubre
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Més de 110 litres per me-
tre quadrat van caure ahir
en poca estona a Gandesa,
en un episodi de pluges
que va causar nombroses
incidències arreu de les
comarques de Tarragona i
que va obligar Protecció
Civil a activar l’alerta
Inuncat. Les precipita-
cions van anar acompa-
nyades de fortes ratxes de
vent que van provocar la
caiguda d’arbres a la via i
molts desperfectes en el
mobiliari urbà i en edificis,
sobretot al pavelló del Vi-
lar de Valls. Tretze perso-
nes de Valls i una de Tarra-
gona van resultar ferides.

A la ciutat de Tarrago-
na, una persona va resul-
tat ferida, al carrer Gasò-
metre, després que es des-
prengués i sortís volant un
banc d’una zona comuni-
tària. L’Ajuntament va co-
municar que avui no obri-
ran les portes del Circ i el
pretori romà, ja que, a con-
seqüència de la tempesta,
va caure una tanca del circ
i es van trencar vidres de la
sala del sarcòfag d’Hipòlit

del Pretori. Part de la co-
berta de l’estació de trens
també va quedar malme-
sa. Només a la urbanitza-
ció Boscos van caure 20
arbres i molts carrers van
quedar tallats, segons la
Guàrdia Urbana. L’últim
tram de la rambla Nova
també va quedar tallada
per la caiguda d’un arbre i

diverses façanes de la ciu-
tat van patir danys.

Els bombers van rebre
fins al voltant de les vuit
del vespre 104 avisos, 69
dels quals al Camp de Tar-
ragona. A Valls, la zona es-
portiva del Vilar va ser de
les més afectades pel fort
vent, que va aixecar part
de la coberta dels vestua-

ris i de la pista esportiva, i
va causar desperfectes al
bar exterior. A la resta de
la població hi va haver des-
perfectes en mobiliari ur-
bà i en edificis i caiguda
d’arbres. Tretze persones
van ser ateses per ferides
lleus, segons fonts munici-
pals.

Al Baix Penedès es van

comptabilitzar per dotze-
nes les incidències a la via
pública, amb arbres i ten-
dals caiguts, i també es va
produir talls en el submi-
nistrament elèctric du-
rant mitja hora.

Al Baix Camp els inci-
dents es van centrar al ser-
vei ferroviari. La línia R15
de regionals va quedar ta-
llada per la caiguda d’un
arbre sobre la catenària
entre Riudecanyes i Pra-
dell de la Teixeta. Com a
conseqüència, dos trens
van quedar aturats: un a
l’estació de Marçà-Falset, i
un segon a les proximitats
de l’estació de Riudeca-
nyes, on 40 passatgers van
haver de ser assistits per
Bombers i Mossos. A Tar-
ragona, un Euromed amb
175 passatgers va quedar
aturat a 2 quilòmetres de
l’estació per una baixada
de tensió.

A les Terres de l’Ebre la
majoria d’incidents es van
centrar a la capital de la
Terra Alta, per baixos,
pàrquings i locals inun-
dats i per un vehicle atra-
pat per l’aigua. La incidèn-
cia més destacada va ser la
inundació de la planta bai-
xa d’una residència de
gent gran, que va obligar
els usuaris a refugiar-se en
els pisos superiors. Hi va
haver talls elèctrics a Bot i
Horta de Sant Joan i les
carreteres TV-3301, a
Bot, i TV-3531, a Gandesa,
van quedar tallades. Peti-
tes esllavissades van afec-
tar puntualment el trànsit
a la T-741 i la C-233 de Flix
i a la T-334 a l’Horta de
Sant Joan. ■

a Les fortes pluges d’ahir a la tarda van deixar arbres caiguts, danys en el mobiliari urbà i en
edificis com ara el pavelló del Vilar de Valls a A Gandesa es van acumular més de 110 litres per m²

Redacció
TARRAGONA

L’aiguat provoca nombroses
destrosses al territori

Destrosses a la coberta del pavelló del Vilar de Valls a conseqüència de la tempesta d’ahir a la tarda ■ SERGI QUERALT

110,3
litres per metre quadrat es
van acumular a Gandesa du-
rant l’episodi de fortes pluges
d’ahir a la tarda.

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

La xifra

El Consell Comarcal de la
Segarra condiciona la par-
ticipació en el futur con-
sorci –que ha de gestionar
la portada d’aigua de Rialp
del Segarra-Garrigues fins
a quatre comarques– en la
resolució del conflicte ju-
dicial que tres municipis
segarrencs mantenen

contra l’ens. La Segarra
aporta bona part de la in-
fraestructura al projecte,
40 quilòmetres de canona-
des i una potabilitzadora.
El febrer del 2016, set mu-
nicipis es van revoltar
quan el ple del Consell se-
garrenc va aprovar el can-
vi del sistema tarifari per
ajustar la factura en el
consum i trencar el greuge
històric pel qual els veïns
de Guissona i Cervera pa-
gaven l’aigua molt més ca-
ra que els pobles petits.

A alguns municipis, el
preu se’ls va apujar consi-
derablement, i van portar-
ho al jutjat en considerar

que el Consell no tenia
competències per adoptar
l’encariment. Xavier Caso-
liva, president del Consell,
assegura: “No podrem en-
trar al Consorci si Sant Ra-
mon, Talavera i Tarroja no
retiren les denúncies o fins

que ho resolgui el jutge,
perquè l’obra de Rialp la fi-
nançarem a través de la ta-
rifa de l’aigua. I si la sentèn-
cia fos contrària, no po-
dríem fer-hi front i això en-
fonsaria l’economia del
Consell”. Casoliva conside-

ra el conflicte “estrambò-
tic, perquè el sistema tari-
fari de l’acord de Rialp és el
mateix que l’aprovat a la
Segarra. És una qüestió
partidista, que no hauria
de poder posar en perill tot
el projecte”. ■

Nou entrebanc
per a la portada
d’aigua de Rialp

Eva Pomares
CERVERA / MONTBLANC

a L’ACA confia en la
resolució de les
“dissensions” en el
sistema tarifari

El projecte inicial és del 2008 i s’ha hagut de modificar arran de l’acord signat pels 31
municipis, el març passat ■ ARXIU

Els municipis del nord de la
Conca de Barberà són els
màxims interessats en el
projecte, ja que no disposen
d’alternativa d’aigua de bo-
ca i l’actual està contamina-
da o és escassa. El president
del Consell Comarcal, Fran-
cesc Benet, assegura: “Es-
tem a l’expectativa i espe-
rem que es desbloquegi. Des
d’aquí, creiem que hi ha
d’haver solucions al proble-
ma de la Segarra.”

El conseller de Territori,
Josep Rull, hauria instat per-
sonalment als alcaldes a re-
tirar el contenciós, sense èx-
it de moment, segons apun-
ten diverses fonts. Mentre,
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ja ha modificat el pro-
jecte constructiu, incorpo-
rant-hi el nou pressupost i
els nous municipis.

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

El govern manté
el calendari

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado


