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IMAGINA RADIO 

http://www.imaginaradio.cat/2017/10/20/la-pde-ratifica-al-tribunal-suprem-loposicio-al-pla-de-conca/ 

 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) va ratificar ahir al Tribunal Suprem, a Madrid, l’informe sobre les 
repercussions negatives del Pla de Conca del riu Ebre sobre el Delta. El tràmit s’emmarca dins del recurs 
contenciós administratiu que la plataforma va presentar fa més d’un any, conjuntament amb l’entitat ecologista 
Depana i una vintena d’administracions ebrenques. 

La PDE lamenta l’agressivitat de l’advocat de l’Estat, que els va acusar d’“insolidaris” i de només preocupar-se 
pel tram final del riu. “Hem dit que ens centrem en la part final perquè és la part més afectada, a causa de les 
polítiques i els incompliments de les normatives europees”, explica el portaveu, Manolo Tomàs. 

Vist per a sentència, la PDE espera una resolució abans d’un mes. Esgotada així la via jurídica, si no es tenen 
en compte els arguments que defensa l’entitat ecologista, acudiran a Brussel·les, on ja s’estan investigant el de 
l’Ebre i més de cent plans hidrològics més. 

En aquest sentit, segons la PDE, la Comissió Europea havia “recomanat” esgotar la tramitació administrativa a 
l’Estat espanyol. “Si la sentència surt negativa, la documentació s’incorpora automàticament a la queixa: no 
perdem res, reforcem la lluita i complim tràmits jurídics”, resumeix el portaveu ebrenc. 

Els activistes ebrencs també han aprofitat a Madrid per reunir-se amb representants d’altres entitats i coordinar 

així la lluita a Europa. També la que s’està teixint davant el nou Pacto Nacional del Agua. Tot i les peticions de 

reunions, la PDE se sent ignorada. També lamenta la manca de suport i la “desídia” al territori. 
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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/10444/regants/critics/poble/nou/delta/denuncien/us/vots/difunts/suspeses/eleccions/dim

arts 

El fantasma de l'ús fraudulent de vots delegats de difunts torna a planar sobre els processos electorals de comunitats 

de regants del delta de l'Ebre. La candidatura alternativa que es presentava a les eleccions de dimarts passat a la 

comunitat de Poble Nou del Delta ha denunciat la suspensió dels comicis per part del president de l'ens després que 

es detectés l'ús fraudulent de vots delegats, concretament, l'intent de la llista oficialista d'haver fet votar un regant que 

ja havia mort temps enrere. El vicepresident de l'ens i partidari dels crítics, Josep Gilisbars, creu que darrera esta es 

tracta d'una maniobra dels oficialistes per avortar el procés electoral després de comprovar que podien sortir derrotats 

en el vot presencial, que no va acabar celebrant-se. La candidatura alternativa ha demanat formalment explicacions 

pels fets. Recamen al president que dimitisca i es convoque un nou procés electoral "en condicions" abans 

d'emprendre accions legals. 

 

Com les nou entitats restants que formen la Comunitat General de la Dreta, els regants de Poble Nou celebraven 

eleccions el passat dia 18. En el seu cas, havien de servir per renovar el vicepresident, el tresorer i dos vocals, d'un 

http://www.aguaita.cat/noticia/10444/regants/critics/poble/nou/delta/denuncien/us/vots/difunts/suspeses/eleccions/dimarts
http://www.aguaita.cat/noticia/10444/regants/critics/poble/nou/delta/denuncien/us/vots/difunts/suspeses/eleccions/dimarts
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total de nou membres de la junta de govern. Hi estaven convocats 227 regants, que representen 3.426 jornals de 

regadiu, amb 700 vots en total. Els comicis, però, van quedar avortats per sorpresa just abans que es procedís a la 

votació presencial durant la junta general convocada. Els crítics van detectar que el secretari havia certificat un vot 

delegat de la candidatura oficialista d'un regant difunt de de feia pocs anys. 

 

"En el moment que es va detectar la irregularitat, per part nostra quedava invalidat automàticament tot el procés de 

vot validat pel secretari pel dubte que ens podia portar després de certificar el vot d'un senyor que no podia firmar per 

motius obvis no podíem estar tranquils que ho hagués fet de forma correcta", ha explicat Gilisbars. Tot i que els crítics 

van reclamar la retirada de tot el vot delegat per estes sospites, el president, Josep Queralt, va decidir continuar el 

procediment. La part presencial havia de tenir lloc durant l'assemblea convocada a continuació. Queralt, però, va 

decidir suspendre aquest punt amb l'argument, precisament, de les "irregularitats" detectades en el vot delegat.  

 

Gilisbars i els crítics consideren, però, que esta maniobra es va precipitar quan van constar que la majoria de regants 

que volien votar presencialment eren partidaris de la candidatura alternativa. Recorden que van advertir Queralt de la 

possible il·legalitat que estaria cometent al moment d'excloure de l'ordre del dia les votacions. Alguns regants van 

arribar a recórrer gairebé cent quilòmetres per poder participar en el procés. Però no van aconseguir fer-lo canviar de 

parer. Sostenen els crítics que el seu vot delegat –més d'un centenar dels prop de 300 en joc en total- havia estat 

validat prèviament davant notari i que disposaven de suports suficients com per aconseguir vèncer els oficialistes 

sumant el vot presencial. Tot i que es tracta d'una pràctica àmpliament denunciada des de fa anys a les eleccions de 

les comunitats de regants del Delta –especialment, fa a uns anys a l'Esquerra-, el candidat a vicepresident, Jaume 

Roselló, sosté que mai s'havia detectat l'ús d'irregularitats en el vot delegat anteriorment. De fet, Roselló és 

actualment també tresorer de la junta de Queralt, a qui fins fa poc temps donaven suport. 

 

Davant d'este escenari i la manca de respostes per part del president, a qui exigixen obertament la dimissió, la 

candidatura alternativa ja ha requerit formalment que se'ls comunique per escrit els motius d'esta actuació. La via 

administrativa, advertixen, serà el pas previ de les possibles accions legals que podrien acabar emprenent als jutjats. 

En este sentit, no descarten portar el cas al contenciós-administratiu i, si s'escau, demanar responsabilitats penals 

per la suposada manipulació de les votacions per part del president i el secretari. "Volem saber què pensen fer: si 

invaliden la seua candidatura i invaliden els vots. Si no tenim resposta en un període de temps raonable, seguirem el 

procés legal que creguem convenient per defensar que haja un procés electoral en condicions", apunta Gilisbars. 

 

Rebuig al Pla de Conca  

 

Malgrat l'enrenou de les votacions, la junta general d'este passat 17 d'octubre va servir també perquè els comuners 

es pronunciessen, per primera vegada, sobre el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, al qual la Comunitat General de 

la Dreta en la que es troben enquadrats ha donat suport sense consultar en cap moment els regants. Gairebé per 

unanimitat, sense registrar cap vot en contra, la de Poble Nou del Delta s'ha convertit en la primera entitat del marge 

dret a rebutjar el document de planificació que, segons alerten científics i el moviment social contra el transvasament, 

pot suposar la mort del tram final de l'Ebre.  

 

Gilisbars explica que va ser ell mateix i un altre membre de l'actual junta els que fa un any van demanar donar 

informació als regants i portar el Pla Hidrològic a votació de l'assemblea. Tot i que ningú anteriorment havia preguntat 

els comuners, un dels presidents de l'entitat hi havia votat favorablement dins de l'òrgan de govern de la Comunitat 

General de la Dreta. "Els regants som conscients de les amenaces que suposa i s'ha demostrat a les votacions. Hem 

decidit el que creiem millor per al territori", ha explicat el vicepresident. Ara, la decisió serà traslladada, precisament, a 

esta Comunitat General.  
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/economia/6243-regants-critics-a-poblenou-denuncien-opacitat-de-part-de-la-junta-i-vots-

delegats-de-difunts?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=abeb5f77b2-

NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-abeb5f77b2-181399113 

 

Polèmica a la Comunitat de Regants de Poblenou del Delta. Després que la setmana passada 

quedessin suspeses les eleccions per renovar la meitat de la junta per ‘anomalies’, un grup de 

comuners han alçat la veu per denunciar l’opacitat i la manca de transparència d’una part dels 

càrrecs actuals. 
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Acabada la campanya de
l’arròs, és hora de tancar
l’aigua. Des de fa unes tem-
porades, al delta de l’Ebre
hi ha una segona part:
inundar desguassos de la
xarxa de reg i alguns
camps amb aigua de mar
per combatre la plaga del
cargol poma.

A un hemidelta i a l’al-
tre, les comunitats de re-
gants ja han començat a
tancar els canals de reg.
D’aquí a una setmana, els
desaigües estaran lliures
d’aigua dolça, s’obriran
comportes i es comença-
ran a salinitzar. El període
s’allargarà vora un mes. Si
en altres campanyes l’ai-
gua salada s’havia fet arri-
bar pels canals i, en alguns
casos, amb bombes i para-
des per arribar al màxim
de punts possible, en-
guany la tècnica podria ser
impossible amb els comp-
tes de la Generalitat inter-
vinguts. El responsable de
sectors agrícoles d’Unió
de Pagesos (UP), Rafel
Verdiell, assenyala altres
mètodes alternatius, com
ara l’ús de la saponina o la

calç: “La idea és que tots
els desguassos quedin
nets de cargol.”

Pendents de noves ac-

cions a l’hivern, hi ha pen-
dent una reunió del grup
de treball: “Ara estem en
aquest punt mort que no
sabem de què disposem ni
què podrem fer.”

Fins ara, l’efectivitat de
la salinització ha estat
molt bona al marge dret.
No, en canvi, al marge es-
querre, amb la plaga des-
controlada. El pla de secto-
rització hauria d’ajudar en
aquest sentit, però fer sec-
tors obliga a impulsar me-
sures molt estrictes, tant

per part de l’administració
com del pagès, que no
sempre es garanteixen.

Precisament, el Depar-
tament d’Agricultura va
signar fa uns dies una
“subvenció directa” de
327.000 euros per a les ac-
tuacions del grup que exe-
cuta el projecte mediam-
biental de lluita contra el
cargol poma, ja que l’ajut
previst, de mig milió d’eu-
ros, està retingut pel blo-
queig del govern espanyol
als comptes catalans. ■

a En un procés que s’allargarà un mes, s’inundarà una part de la xarxa de reg amb
aigua de mar per combatre la plaga a Punt mort per la intervenció dels comptes

S. Cases / ACN
AMPOSTA

Tornen a salinitzar camps
i desguassos pel cargol

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

La frase

“Ara estem en aquest
punt mort que no
sabem de què
disposem ni què
podrem fer”
Rafel Verdiell
RESPONSABLE DE SECTORS
AGRÍCOLES D’UNIÓ DE PAGESOS (UP)

Imatge d’arxiu d’arrossars assecats ■ EL PUNT

Polèmica i divisió a la Co-
munitat de Regants de Po-
blenou del Delta, una de
les deu integrades al Canal
de la Dreta de l’Ebre. Un
grup de comuners ha alçat
la veu per denunciar l’opa-
citat i la manca de trans-
parència d’una part dels
càrrecs actuals, després
que la setmana passada se
suspenguessin les elec-
cions per renovar la mei-
tat de la junta
vicepresident, tresorer,
dos vocals i vocal suplent–
per “anomalies”.

Hi havia dues candida-
tures: la continuista i una
segona d’alternativa, però
amb alguns membres
també de la junta actual.
Les eleccions es van sus-
pendre en detectar-se en-
tre els vots delegats pre-
sentats per la primera
candidatura el d’un di-
funt. Els regants crítics
demanen explicacions i
veuen la maniobra del pre-
sident –a qui demanen la

dimissió– i els continuis-
tes com una “portada” cap
endavant en veure’s acor-
ralats i davant la possibili-
tat real de perdre les elec-
cions. “Per part nostra va
quedar invalidat automà-
ticament tot el procés de
vot validat pel secretari
pel dubte que ens podia
portar”, assegura el vice-
president i crític, Josep Gi-
lisbars.

En l’assemblea general
sí que es va votar l’oposició
al pla de Conca. Els re-
gants del Poblenou són els
primers de les deu comu-
nitats de la dreta de l’Ebre
a pronunciar-se i a rebut-
jar-lo. Té cap a 3.400 jor-
nals uns 700 vots corres-
ponents a 227 regants. ■

S. Cases / L’Ebre
POBLENOU DEL DELTA

Polèmica entre
els regants de
Poblenou
a Suspenen les
eleccions per renovar
mitja junta en detectar
el vot d’un difunt

Comuners crítics, amb el
representant legal ■ ACN

Més de 150 experts proce-
dents de França, Anglaterra, el
Marroc, Algèria, Itàlia, Roma-
nia, Portugal, Bèlgica, Polònia i
el Japó participaran, del 25 al
27 d’octubre, en el V Congrés
Internacional d’Arqueologia
Experimental, que tindrà lloc
al campus Catalunya de la
URV i al Tinglado 4 i el Museu
del Port de Tarragona. L’esde-
veniment és coorganitzat per
tres centres d’investigació (IP-
HES, ICAC i ICRPC) i l’Asocia-
ción Experimenta i es dividirà
en tres blocs temàtics: De les
societats caçadores i recol-
lectores a les productores;
L’inici de les organitzacions
humanes complexes i la seva
evolució fins a l’actualitat, i La
didàctica, divulgació i valora-
ció del patrimoni. S’hi presen-
taran 62 comunicacions i 40
pòsters. ■ INFOCAMP

Els Mossos d’Esquadra van
detenir ahir un home que
hauria amenaçat alguns veïns
d’una urbanització de Tortosa
disparant trets intimidatoris.
Segons la versió d’alguns tes-
timonis, l’home hauria dispa-
rat alguns trets a la zona de
Torre Gassià, una urbanització
rural de la capital del Baix
Ebre. Quan es va donar l’avís a
la policia, els Mossos van des-
plegar un dispositiu especial
amb el grup especial d’inter-
venció (GEI) i, fins i tot, l’ajuda
d’un helicòpter per trobar
l’home. L’home, que seria un
delinqüent habitual de la zo-
na, va ser localitzat amagat en
una caseta de camp. De mo-
ment se li atribueix un delicte
d’amenaces. En el moment de
la detenció no va oferir resis-
tència i no se li va trobar cap
arma. ■ ACN

Tortosa ja és oficialment una
de les 76 ciutats del món ad-
herides a la Ruta Europea del
Modernisme. A partir d’aquest
reconeixement, l’Ajuntament
ha editat uns fullets en què es
donen a conèixer un seguit de
rutes a través de la ciutat per
descobrir el vast patrimoni ar-
quitectònic modernista torto-

Una parada, l’antic escorxador, ara Museu ■ EP

Tortosa, en la ruta modernista

Detingut després
de disparar
contra veïns

TARRAGONAAUTOBUSOS

Reus va posar ahir en marxa
la línia 12 de bus municipal,
que unirà la zona del sud de la
ciutat amb l’hospital Sant
Joan. D’aquesta manera, va
precisar el batlle, Carles Pelli-
cer, el consistori atén “una de-
manda ciutadana” i es millora
el servei de transport públic a
la ciutat. Per la seva banda, el
regidor responsable de Reus
Transport, Marc Arza, va
avançar que ara hi ha un pe-
ríode de prova de tres mesos
per avaluar “l’acollida que tin-
gui entre els usuaris”. La línia
12 Montserrat-hospital és di-
recta i redueix en cinc minuts
el temps de trajecte de la línia
10 (que fins ara ha cobert el
desplaçament i que, a més, in-
clou un transbord a l’estació
d’autobusos amb la línia 60).
Per tant, la durada del viatge

TORTOSA

Congrés mundial
sobre arqueologia
experimental

TORTOSA

Nova línia de bus a
l’hospital de Reus

és de 10 minuts si se surt del
barri Fortuny, i de 15 si se surt
del barri de Montserrat. A
més de l’alcalde de Reus i
d’Arza, la presentació de la no-
va línia es va fer amb l’assis-
tència del portaveu del grup
municipal del PSC, Andreu
Martín, i d’alguns integrants
dels moviments veïnals de la
zona. Martín va agrair la inter-
venció del govern a l’hora de
donar llum verd a la nova línia,
sorgida a partir d’una moció
del PSC validada per unanimi-
tat en el ple. “Per nosaltres és
important que la ciutadana
tingui més i millors serveis,
també pel que fa al transport.
Vam entendre que era bo dur
al ple la possibilitat d’impulsar
aquesta línia a la zona sud per
anar a l’hospital”, va manifes-
tar. ■ M.B./REUSDIGITAL

sí. En total hi ha més d’un
centenar de llocs d’interès re-
lacionats amb aquest movi-
ment cultural i polític que va
aparèixer a finals de segle XIX.
La capital del Baix Ebre, que
ha esperat tres anys per ser
acceptada, proposa set rutes
pels diferents barris i Jesús.
■ L’EBRE

Tomas
Resaltado


