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DESTACAT

Situació d’emergència
al pantà de Siurana,
que es troba sota
mínims d’aigua

■ La situació del pantà de Siurana
ha arribat a un extrem límit -en
quantitat i qualitat d’aigua- en els
darrers dies, segons ha denunciat
GEPEC-Ecologistes de Catalunya.
Alguns ajuntaments de la conca del
Siurana han hagut de prohibir el
consum d'aigua de la xarxa munici-
pal per a ús de boca i per a cuinar.
És el cas de Torroja de Priorat, on
l’aigua que arriba al poble -a través
d’una canonada connectada a la
cua del pantà de Siurana- presenta
un aspecte verdós i tèrbol. Els ecolo-
gistes denuncien que els aqüífers
de la conca del Siurana es troben

sota mínims degut al transvasa-
ment de conca del 95% de l'aigua
del pantà de Siurana (a la conca
de l’Ebre) cap a la riera i el pantà
de Riudecanyes (a les conques in-
ternes de Catalunya). GEPEC-Eco-
logistes de Catalunya, juntament
amb la Plataforma Volem lo riu Siu-

rana Viu i Xarxa Sud, ha  inciat una
campanya per retornar els cabals
propis i la gestió de l'aigua del riu
Siurana a la seva conca natural. A
més, recorden que els cabals ce-
dits a Riudecanyes, suposadament
per regar, no s’estan fent servir per
a aquesta finalitat.

Dos vaixells de la flota
tonyinaire de Balfegó
marxen a Múrcia per
temor d’una DUI 

■ La flota tonyinaire del port de l'A-
metlla de Mar ha perdut dos de les
sis embarcacions que operaven des
del port calero. Les dos pesqueres
del grup Ricardo Fuentes e Hijos s’-
han traslladat al port de Cartagena -
Múrcia-, on l'empresa té la seu. La
Confraria de l'Ametlla ha explicat que
la decisió estaria lligada a la situació
política catalana i a la quota de pesca
de tonyina roja. El grup Fuentes asse-
gura que, com que la quota  es desig-
na a la Unió Europea, si Catalunya
en queda exclosa -en cas d’una
DUI-, podrien perdre la part que els
correspon si es queden a la Cala.

La primera vegada que el director
d'aquest mitjà em va demanar que
col·laborés amb un escrit vaig dedi-
car-lo a parlar del periodisme i dels
periodistes a les Terres de l'Ebre. Ha
passat mes d'un any i reconec que en
aquell moment era molt més opti-
mista. Els que ens estimem aquesta
professió i tenim allò que se'n diu
vocació, no ho estem passant gens
bé. Em preocupa que  la ciutadania
parli un dia sí i un altre també del
“desprestigi” dels mitjans de comu-
nicació. Em preocupa que s'etiqueti
els periodistes només per treballar
en un mitjà concret. Em preocupa
que als periodistes tota la situació
actual ens agafi enmig d'una preca-
rietat laboral que acaba posant en
perill la integritat de la professió i
de la qual se'n parla poc. Em preocu-
pa que en lloc de reflexionar sobre el
paper del periodisme en el món ac-
tual, haguem de sortir a defensar
que no s'intervinguin mitjans de co-
municació públics. Em preocupa
que es parli de mitjans de comunica-
ció “intocables” i que no s'entengui
que el periodisme és necessari per a
la democràcia. I com que avui estic
disposada a sincerar-me…. em preo-
cupa molt que una part de la profes-
sió que treballa en aquestes comar-
ques no vegi necessari formar part
del Col·legi de Periodistes a les Te-
rres de l'Ebre i que algun dia ha-
guem de tornar a dependre del
Camp de Tarragona. Em preocupa
que els que sí que creiem que el
Col·legi de Periodistes pot ser una
eina útil per defensar la professió i el
territori, no hem estat capaços de
transmetre aquesta idea. I enmig de
tanta preocupació, em fa pensar la
reflexió d'un psicòleg al qual he en-
trevistat aquesta setmana i que m'ha
fet veure que als periodistes ens cos-
ta molt trobar bones notícies. Per ai-
xò, malgrat el moment, confio a se-
guir treballant perquè alguna d'a-
questes preocupacions deixi de ser-
ho i em comprometo, des d'aquest
modest escrit, a buscar una bona no-
tícia per a la propera col·laboració.

Sílvia Tejedor

Periodistes

Moltes preocupacions
i un compromís

“Ja és massa tard per solucionar-ho,

el sector [del peix blau] ha estat

condemnat a mort”

MIQUEL BRULL, Confraria Pescadors l’Ametlla de Mar

Les
frases
de la
setmana

“A tu, Vicky. Perquè t’estimem.

Perquè et recordem. Perquè

sempre hi seràs.”  

ÈRIC VINAIXA, músic

En defensa de l’escola catalana

Centenars de persones van sortir al carrer el pas-
sat dimecres, 25 d’octubre, a les Terres de l’Ebre
en defensa de l’escola pública catalana, després
dels atacs que ha rebut en les darreres setma-
nes de membres del Govern espanyol i de les

formacions polítiques que els donen suport. Da-
vant les acusacions d’adoctrinament i l’amenaça
que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
puga posar en perill el model educatiu català, la
comunitat educativa va manifestar-se a les qua-

tre capitals de comarca -Tortosa, Amposta, Móra
d’Ebre i Gandesa- amb el clar missatge que l’e-
ducació no es toca. Dijous també va haver-hi va-
ga d’estudiants i manifestació a Tortosa contra
l’aplicació del 155. FOTO: NÚRIA CARO
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El PN del Delta renova fins al 2022 la

Carta Europea de Turisme Sostenible

TURISME

Terres dde ll’Ebre  Redacció

El Parc Natural del Delta de l’E-
bre ha rebut la certificació de reno-
vació de la Carta Europea de Turis-
me Sostenible per al període
2017-2021. Es tracta d’una acre-
ditació de qualitat d’àmbit europeu
que certifica el desenvolupament
de l’activitat turística en un deter-
minat territori d’acord amb criteris
de sostenibilitat ambiental.

La Carta per als espais protegits
és una de les línies d’actuació més
importats promogudes per la Fe-
deració EUROPARC, una entitat
que aglutina els parcs nacionals i
naturals de 36 països europeus.
Així, distingeix els espais protegits
que han definit una estratègia i un
seguit d'actuacions per fer compa-
tible el desenvolupament sosteni-
ble del turisme amb les tasques

necessàries de conservació i millo-
ra del patrimoni natural i cultural
que es protegeix.

QUINZE ANYS El Parc Natural
del Delta de l’Ebre va aconseguir
per primer cop aquesta acreditació
el 2007, per un període de cinc
anys, així com la posterior renova-
ció el 2012. A més del Delta de l’E-
bre, hi ha cinc espais naturals més
a Catalunya amb aquest certificat:
El Parc Natural de la Zona Volcàni-
ca de la Garrotxa, el Parc Natural
de Sant Llorenç de Munt i l’Obac,
el Parc Natural del Montseny, el
Parc Natural del Montsant i el Parc
Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter.

El Comitè d'Avaluació d’EURO-
PARC ha mostrat la seva conformi-
tat amb el dossier de reavaluació
presentat pel Parc Natural del Del-

ta de l’Ebre, en què s’incideix en la
seva gestió, el compromís del seu
personal, les empreses implicades
que treballen en xarxa amb col·la-
boració amb el Parc i les estructu-
res del Fòrum permanent, integrat
per ajuntaments, entitats públi-
ques, associacions d’empresaris,
etcètera.

El procés per aconseguir la re-
novació de la Carta es va iniciar
l’estiu del 2016, amb diferents
reunions sectorials que van con-
cloure amb la redacció del dos-
sier de candidatura (febrer
2017). Després un representant
d’EUROPARC va visitar el territori
(maig del 2017) per comprovar la
informació del dossier. El Parc re-
brà la renovació de la certificació
en un acte públic que se celebra-
rà al Parlament europeu el 7 de
desembre a Brussel·les. ■

És una acreditació de qualitat europea d’acord amb criteris de sostenibilitat ambiental Vist per a sentència el recurs de la
PDE al Suprem contra el Pla
hidrològic de la Conca de l’Ebre

AIGUA

Terres dde ll’Ebre  Redacció

El contenciós administratiu de la
Plataforma en Defensa de l'Ebre
(PDE) contra el Pla hidrològic de la
conca de l'Ebre (PHE) ha arribat al
tram final. Després de la comprova-
ció pericial que es va ratificar, el 19
d’octubre, al Tribunal Suprem a Ma-
drid, el recurs ha quedat vist per a
sentència, veredicte que es donarà a
conèixer en menys d'un mes. La PDE
celebraria que la resolució judicial
fos a favor de revisar el PHE, però ja
ha avançat que en cas contrari, la
sentència s'incorporarà a la queixa
que van presentar a la Comissió Eu-
ropea (CE), ja que l'organisme euro-
peu va recomanar exhaurir tota la
tramitació estatal. “Si la sentència
és positiva ens n'alegrarem i si és
negativa ens és útil. És a dir, ens in-
teressa aquesta sentència perquè
un cop exhaurides les vies a l'Estat

espanyol, Europa haurà de discutir,
amb nosaltres i l'Estat, què passa
amb el delta de l'Ebre, on es vulne-
ren fins a quatre mesures europees
amb aquest pla”, ha apuntat el por-
taveu de la PDE, Manolo Tomàs.

Per altra banda, la plataforma s'ha
mostrat “indignada” per la ronda de
contactes, de la qual han estat exclo-
sos de moment, que ha iniciat el Mi-
nisteri d'Agricultura, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Ambient per anar gestant
el futur Pacte Nacional de l'Aigua.
“S'ha convocat a tothom menys no-
saltres que ho havíem demanat”,
ha criticat Tomàs. La PDE considera
que es vol convertir en "residuals" les
seves opinions i ha criticat de nou
que en la discussió sobre el Pacte
d'Estat de l'Aigua s'obviï la problemà-
tica del delta de l'Ebre, Doñana i el
Guadiana en favor de les pressions
dels lobbys formats per constructo-
res i comunitats de regants. ■
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El Moto Club Tivenys denuncia un seguit
d’obstacles administratius que no li han
permès fer una prova del català d’enduro

MEDI AMBIENT

Tivenys  Ò.M.J.

El Moto Club Moto-motor Tivenys
es va quedar amb les ganes d’orga-
nitzar al setembre una prova del cam-
pionat de Catalunya d’Enduro, que
hauria convocat, segons l’entitat, uns
150 pilots (durant dos dies, un per al
reconeixement dels trams i l’altre per
a la cursa) amb els seus respectius
equips i “hauria generat un impacte
positiu per al poble que ara no ha
estat possible”. Els organitzadors es
queixen que, malgrat començar a
tramitar el permís al gener, mai van
tenir de part de l’Administració de la
Generalitat una informació clara de
quins requisits havien de complir i
que, malgrat haver modificat el reco-
rregut perquè tingués menys quilò-
metres, menys trams de barranc i
perquè evités qualsevol possible
afectació a l’àliga cuabarrada (un
dels requisits que sí que tenien clar
des del principi), no ha servit de res.
Fins i tot la Federació Catalana de
Motociclisme va arribar a publicitar
la cursa, prevista per al passat 10 de
setembre, i donava ple suport a la

iniciativa, que també comptava amb
el vistiplau de l’Ajuntament per als
trams de titularitat municipal, sem-
pre que quedessin en el mateix estat
que abans de la prova. Però el cas és
que, després de diferents tràmits
d’audiència i al·legacions, al juliol la
direcció dels Serveis Territorials
d’Agricultura de la Generalitat va re-
soldre definitivament desestimar
l’autorització. 

PORTA OBERTA INICIAL I això que
l’ACA va obrir la porta a utilitzar part

dels barrancs del Xaco i de Vallpau-
mera en coincidir amb un camí de fe-
rradura, que podia atorgar dret de
pas, com a itinerari actualitzat d’ús
públic, sobre els terrenys de domini
públic hidràulic, però al març el pri-
mer informe de l’Oficina de Medi Am-
bient de les Terres de l’Ebre ja va aler-
tar que la prova podia “incrementar
l’erosió sobre el llit dels barrancs, afa-
vorir el desarrelament de la vegeta-
ció, afectar hàbitats d’interès comuni-
tari i “ocasionar molèsties” a una pa-
rella d’àliga cuabarrada. Part de l’à-

Lamenta l’“impacte econòmic i social positiu” que ha perdut el poble. Agricultura sosté que la major
part del recorregut, tot i haver estat modificat durant la tramitació, discorria per zona protegida. 
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Imatge d’una d’una prova d’enduro del campionat de Catalunya.

rea on es projectava la prova forma
part de la zona PEIN (Pla d’Espais
d’Interès Natural) de les Serres de
Cardó-el Boix. L’administració, a més,
també va considerar que no es podia
demostrar que alguns dels camins
afectats depenguin de l’Ajuntament
de Tivenys.

El Moto Club va al·legar, entre al-
tres motius, que ja s’havia autoritzat
el pas de motos pels mateixos tra-
çats, però totes les seues al·lega-
cions van ser desestimades. L’entitat
va fer canvis en el traçat proposat, si-
tuant per exemple els trams crono-
metrats fora de zona PEIN. En qual-
sevol cas, fonts oficials del Departa-
ment d’Agricultura van respondre a
aquesta publicació que tant el primer
com el segon recorregut proposats
tenien una majoria de quilòmetres
en espais d’interès natural, sense es-
pecificar quin hauria de ser el per-
centatge de compliment. Segons la
documentació de l’expedient, la pro-
va afectava terrenys inclosos a la xar-
xa Natura 2000 al llarg de 16,768
quilòmetres (72% del recorregut).
“Mai ens van concretar quin per-
centatge de recorregut havia d’es-
tar fora de zona protegida [el marge
de maniobra és poc perquè el gros
del terme de Tivenys està dins de zo-
na PEIN] i se’ns va arribar a trans-
metre que, féssem el que féssem,
ens ho denegarien”, afirmen, des
del Moto Club, que fins i tot lamenta
la poca “flexibilitat i sensibilitat” dels
organismes competents a les Terres
de l’Ebre “en relació amb altres zo-
nes de Catalunya”. ■

Els regants crítics de Poblenou volen la 
dimissió del president i noves eleccions

ENTITATS El 17 d’octubre es van suspendre els comicis en detectar-se irregularitats

Amposta  Redacció

Els regants de Poblenou -integrats
a la Comunitat general de regants
de la dreta de l’Ebre- havien de cele-
brar eleccions el passat dia 17 per
renovar el vicepresident, el tresorer i
dos vocals, d'un total de nou mem-
bres de la junta de govern. Els comi-
cis, però, van quedar suspesos en
detectar-se irregularitats en el vot
delegat. Els crítics van detectar que
el secretari havia certificat un vot de-
legat de la candidatura oficialista
d'un regant difunt des de feia pocs
anys. Malgrat que el president Josep
Queralt no va interrompre en un pri-
mer moment la validació del vot de-
legat, sí que va decidir suspendre la

part de les eleccions que s’havia de
realitzar mitjançant vot presencial.
El vicepresident de l'ens i partidari
dels crítics, Josep Gilisbars, creu que
tot plegat és una maniobra dels ofi-
cialistes per avortar el procés electo-
ral després de comprovar que po-
dien sortir derrotats en el vot pre-
sencial, que no va acabar celebrant-
se. La candidatura alternativa ha de-
manat formalment explicacions pels
fets. Reclamen al president que di-
mitisca i que es convoca un nou pro-
cés electoral “en condicions” abans
d'emprendre accions legals. En
aquest 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 presi-
dent i el secretari.

EN CONTRA DEL PLA DE CONCA
Malgrat l'enrenou de les votacions,
la junta general d'aquest passat 17
d'octubre va servir també perquè
els comuners es pronunciessin, per
primera vegada, sobre el Pla hidro-
lògic de la Conca de l'Ebre, al qual la
Comunitat General de la Dreta en la
qual es troben enquadrats ha donat
suport sense consultar en cap mo-
ment els regants. Gairebé per una-
nimitat, sense registrar cap vot en
contra, la de Poblenou del Delta s'-
ha convertit en la primera entitat
del marge dret a rebutjar el Pla de
Conca.■

Alcanar dobla la
partida destinada
als premis dels
esportistes locals 

MUNICIPAL

Alcanar  Redacció

L’Ajuntament d’Alcanar ha
doblat la partida destinada als
premis dels esportistes locals.
D'aquesta manera, el consisto-
ri destinarà al voltant de
4.000 euros per al programa
de subvencions dedicat exclu-
sivament a premiar aquelles
persones que destaquen en
una modalitat esportiva.

Així, les bases dels Premis a
esportistes locals 2017 tenen
com a finalitat donar suport a
la pràctica esportiva i facilitar
la millora del rendiment dels
esportistes per a optimitzar la
seua participació en les com-
peticions i aconseguir l'ade-
quada tecnificació en la seua
especialitat. Cadascuna d'a-
questes ajudes estarà dotada
amb 500 euros com a màxim.
El termini de presentació de
les sol·licituds finalitza el prò-
xim 14 de novembre. Jordi
Bort, regidor d'Esports, es
mostra satisfet de la decisió,
que “ja va tenir una bona aco-
llida l'any passat i que ha re-
but un notable increment de
peticions”. ■

LA IMATGE

Un camió carregat de cítrics bolca a la T-301 i provoca
restriccions de trànsit durant hores

TORTOSA
Un camió carregat de cítrics va

bolcar dimarts, 24 d’octubre, a la
carretera T-301 que enllaça Torto-
sa amb Bítem i Tivenys. L’accident
va produir-se a les 15.10 i es va

haver d’habilitar un carril de circu-
lació a l’espera de retirar el vehicle
i la càrrega de la calçada. Les res-
triccions de trànsit van durar hores
i fins dimecres  a la tarda no es va
poder restablir la normalitat .■
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