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Sabaté insta Bel
a negociar una
alternativa per
al traçat de l’A-7
L’autovia A-7 al seu pas per les
Terres de l’Ebre no té consignació pressupostària als
Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2011. El portaveu del grup municipal del
PSC a l’Ajuntament de Tortosa i senador, Joan Sabaté, ha
assegurat que aquest fet no és
per una manca de voluntat del
Ministeri de Foment de no voler fer aquesta infraestructura sinó pel fet que encara no
s’ha resolt l’estudi de traçat.
Sabaté ha demanat a l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
que, en lloc de presentar «insistentment» les mateixes
al·legacions perquè la carretera no trinxi el nucli de Campredó, opti per negociar amb
Foment alguna alternativa.
Sabaté ha lamentat el «tancament» absolut de Bel, que
«només està obsessionat a
culpar el govern socialista de
Madrid».
L’alcalde Ferran Bel ha titllat
Sabaté de «cínic» i li ha preguntat que com és que, si el
Ministeri de Foment té intenció de fer aquesta infraestructura, no ha dotat de pressupost el tram del Perelló a l’Hospitalet de l’Infant, on sí que
està pactat i acordat el traçat.

Retiren les bigues de la muralla de
la Suda perquè ja no corre perill
El Instituto de Turismo de
España (Turespaña) va acabar
ahir les obres de retirada de la
gran estructura metàl·lica que
subjectava el pany de muralla del
segle XVIII del Castell de la Suda,
que es va restaurar el 2006
després d’uns despreniments
produïts quatre anys enrere per
uns forts aiguats.
PER JOAN JOSEP CAROT

L’actuació de Turespaña (responsable del manteniment de la
xarxa de paradors de tot l’Estat)
s’ha fet un cop els tècnics han
confirmat que no s’ha produït
cap nou moviment en l’estructura de la muralla restaurada que
pugui provocar nous despreniments. «Els treballs de consolidació efectuats tenen totes les
garanties de seguretat, i per això s’ha procedit a retirar tota
l’estructura metàl·lica i la plataforma de ciment», ha explicat el
director del parador de turisme
del Castell de la Suda, Arturo Gutiérrez. «La solució de consolidació de la muralla ha estat efectiva i ha donat els resultats esperats», ha afegit.
Aquesta estructura metàl·lica de grans dimensions es va instal·lar a finals de 2005 com una
actuació prèvia a la rehabilita-
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◗ Els operaris retiren totes les bigues de ferro que subjectaven la muralla restaurada el 2006. FOTO: JOAN REVILLAS

ció de la muralla. Un cop es van
acabar els treballs de restauració no es va retirar per comprovar que no es registressin nous moviments en la zona intervinguda. L’empresa contractada per
Turespaña va acabar ahir els treballs de retirada de l’estructura
metàl·lica i a partir de dilluns es

L’A M P O L L A

La fira Ebre Gourmet obre portes
El director general de Turisme de la Generalitat, Joan Carles
Vilalta, inaugura aquest matí la quarta edició d’Ebre Gourmet, la fira gastronòmica de les Terres de l’Ebre a través de la
qual es dóna a conèixer la rica gastronomia i els productes de
qualitat del territori. En aquesta quarta edició hi participen
més d’una trentena d’expositors i se celebra al Centre Cívic i
Cultural de Deltebre. L’entrada és lliure, i cinc tiquets de degustació costaran cinc euros. Pel mateix preu també es podrà
optar a adquirir tres tiquets i una copa Ebre Gourmet .
TORTOS A

L’AL D E A

Bítem celebra la
tercera edició de la
Fira de la Clementina

Avui se celebra la
Segona Trobada de
Bandes de Música

El vicepresident del Congrés
dels Diputats, Jordi Jané, va
inaugurar ahir al vespre la
tercera edició de la Fira de la
Clementina de Bítem. Les
jornades gastronòmiques tenen, un any més, un paper
principal amb la demostració
de cuina, amb la clementina
com a producte base, per part
de restauradors de Bítem i de
l’associació Plat i Got de Tortosa. En el certamen participen 46 expositors.

L’Aldea celebra avui, a partir
de les 17.00 hores, la Segona
Trobada de Bandes de Música
amb la participació de les formacions musicals de Masdenverge, Rosell, la Galera i
l’Aldea. Després d’una cercavila pels diferents carrers de
la població les quatre bandes
s’aplegaran al pavelló poliesportiu, on realitzaran diverses actuacions. Aquest acte
ha estat organitzat per la Regidoria de Cultura.

■

traurà el gran bloc de ciment que
queda al mig del vial.
Turespaña va invertir el 2006
prop de dos milions d’euros a solucionar de forma estable els problemes per despreniments que
va patir un tram de mur de 40
metres d’alçada construït al segle XVIII (que se sustenta sobre

les muralles àrabs del segle X). Les
fortes pluges del maig de 2002
van posar en evidència la precària
situació d’aquest tram després
que les filtracions d’aigua als terraplens provoquessin ensorraments considerables que van tallar durant setmanes la principal entrada al parador de turisme.
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El CAT invertirà en cinc anys 65 milions
en una planta d’eliminació de sals i sulfats
La instal·lació d’una nova planta equipada amb tecnologia d’osmosi inversa permetrà al Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)
oferir aigua potable amb una
qualitat comparable a la mineral.
Amb un cost previst d’uns 65 milions d’euros, aquesta és la principal inversió prevista pel CAT
en el període 2010-2015. Des de
fa un any, la planta de l’Ampolla
ja disposa d’una planta pilot experimental que treballa amb
aquesta tecnologia per eliminar
les sals, clorurs i sulfats que baixen amb l’aigua del riu Ebre.
L’ens gestor del minitransvasament, d’altra banda, ha anunciat que ha reduït la captació d’aigua de l’Ebre fins a estabilitzarla als mateixos nivells de consum
que els anys 2003 i 2004.
Batejat amb la denominació
d’ELSA (eliminació de sals), el

CAT confia que amb aquest projecte, que suposarà la instal·lació de la mateixa tecnologia que
empren les plantes dessalinitzadores per convertir en potable l’aigua del mar, permeti a
l’ens donar un salt de qualitat
important.

Un any funcionant
La planta pilot del projecte ELSA,
en marxa des de fa un any a l’Es-

El Consorci
utilitzarà la mateixa
tecnologia que
empren les plantes
dessalinitzadores

tació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla i amb
un pressupost de 0,5 milions, treballa ja en la línia de poder instal·lar el procés de forma definitiva en els pròxims cinc anys.
En total, el CAT té previst invertir en el període 2010-2015
107,8 milions d’euros, dels quals
8,6 milions es troben en aquests
moments en execució, com és
la citada planta pilot, el cobriment dels decantadors de l’ETAP
de l’Ampolla o altres millores
en la xarxa i les comunicacions.
Les inversions futures restants preveuen la instal·lació
d’una planta d’ozó també a l’Ampolla, que permetria substituir
el tractament més agressiu amb
clor (6,1 milions), l’electrocloració (3,5 milions) i diversos
dipòsits de regulació a la zona
del Camp de Tarragona.

