CAMP DE TARRAGONA
TERRES DE L’EBRE

El delegat de Govern demana serenitat

Puigdemont diu que la consulta
sobre BCN World «no farà falta»
El president de la Generalitat assegura que el projecte està a prop d’un bon acord per a tothom
Redacció

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès,
ha demanat «serenitat» entre
els aficionats taurins dels correbous i els animalistes que
participen als actes per enregistrar imatges i vetllar pel compliment de la llei. Pallarès ha
condemnat els fets que es van
produir aquest cap de setmana
als bous embolats d’Aldover
(Baix Ebre). «Si fem les coses
ben fetes no hem de tenir por
de res, ni que ens gravin», ha
dit a les comissions taurines i
als ajuntaments. També als animalistes els ha demanat respecte per la gent que els agrada la

festa taurina. «Vivim en un país
democràtic i de llibertat i hem
de procurar ser comprensius»,
deia Pallarès. Les declaracions
de Pallarès es produeixen després que ahir l’entitat AnimaNaturalis denunciés que la nit
del passat dissabte a Aldover,
quatre activistes van patir un
«linxament públic» per part
d’aficionats quan estaven enregistrant imatges dels bous a
la plaça. Van quedar «acorralades» per alguns veïns després
que el president de l’Agrupació
de Penyes Taurines de les Terres
de l’Ebre, Joaquim Martí, alertés per la megafonia de la presència de les activistes.

PATRIMONI

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, creu que
«probablement» no serà necessària la polèmica consulta a la
qual es volia sotmetre el projecte de ressorts amb casinos que
s’ha de construir als terrenys del
Centre Recreatiu i Turístic PortAventura.
Va ser el mateix Puigdemont
qui va anunciar, durant una entrevista de televisió el 9 de febrer
passat, que el govern convocaria
aquesta consulta sobre el projecte. L’anunci encenia totes les
alarmes al territori. Ahir, però,
el president del Govern català
afirmava que «probablement» la
consulta sobre el Consorci Re-

creatiu i Turístic (CRT) no farà
falta perquè hi ha un esforç per
arribar a un acord. En la roda
de premsa per explicar el pla de
govern ahir, Puigdemont va de-

Defensa que la seva
revisió s’està duent a
terme «de manera molt
correcta»
fensar que la revisió del projecte s’està madurant «de manera
molt correcta» i va augurar que
està «a prop» d’un bon acord per
a tothom. «Si no fa falta perquè
tenim un acord, no cal complicar-ho més», afegia. Tot i així,
va voler treure importància a

la possibilitat que no hi hagi un
acord sobre aquesta qüestió: «Si
s’ha de fer la consulta, ens posarem d’acord amb la data i l’àmbit», assegurava.

El pla de govern recull
els canvis a fer, però no
concreta en quins termes
ni fixa calendari
Puigdemont afirmava que
l’executiu està treballant «molt
intensament» en la revisió de
BCN World i va celebrar que
«tothom s’ha mogut i en la direcció correcta».
«Jo diria que hem arribat molt
enllà en la revisió i l’impuls i crec

que ens permetrà, com diu Junqueras, que això es faci bé. Estic
convençut que es farà i es farà
bé», refermava. El pla de govern
presentat ahir dimarts inclou
la revisió del projecte recreatiu
però no concreta en quins termes ni estableix cap calendari.
L’aturada en la tramitació del
projecte es va produir l’any passat durant la negociació entre
Junts pel Sí i la CUP per la possible investidura d’Artur Mas
com a president. El projecte de
Centres Turístics Integrats –que
és com s’anomenen els futurs
ressorts amb casinos– estava en
l’agenda de les negociacions davant el rebuig que suscita a les
files de la CUP.

TERRATRÈMOLS

Acuamed adjudica l’eliminació
de residus del pantà de Flix
Inypsa Informes durà a terme
la descontaminació química
del pantà de Flix. El consell
d’Administració de la societat
estatal Acuamed (Aigües de
les Conques Mediterrànies),
del ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient,
ha aprovat l’autorització per
adjudicar el contracte de direcció de les obres d’eliminació
de la contaminació química
que encara s’ha de treure de
l’embassament de Flix, a la Ri-
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Pallarès crida a la calma
després dels incidents
pel bou embolat
ACN
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bera d’Ebre Els treballs s’han
assignat a Inypsa Informes y
Proyectos, amb un pressupost
de 315.000 euros, i consisteixen
a dur a terme la feina i els serveis necessaris per «efectuar la
direcció facultativa de les obres
del projecte d’eliminació de la
contaminació química» al pantà seguint les instrucció que determina la Declaració d’Impacte Ambiental. L’adjudicació no
inclou la direcció i el seguiment
mediambiental de les obres.

Un alt càrrec del Ministeri de Medi
Ambient declararà pel cas Castor
És Ángel Muñoz, exsubdirector d’Avaluació d’Impacte Ambiental
ACN

El jutge que investiga els terratrèmols causats per les injeccions de gas al projecte Castor
ha citat a declarar com a nou
investigat, el dinovè en les diligències prèvies, l’exsubdirector
general d’Avaluació d’Impacte
Ambiental del Ministeri de Medi
Ambient, Ángel Muñoz Cubillo.

El titular del jutjat d’instrucció
número quatre de Vinaròs ha
estimat la petició efectuada en
aquest sentit per la Fiscalia de
Castelló, que també ha sol·licitat
una nova compareixença de l’investigat director general d’Escal
UGS, Carlos Barat. Addicionalment, i d’acord també amb el
ministeri públic, seran cridats a

declarar un total de divuit persones més, tretze en qualitat de
testimonis i cinc perits: des de
representants de la Plataforma
Ciutadana en Defensa del Sénia,
particulars afectats, científics i
responsables de l’Observatori
de l’Ebre, una tècnic de la Generalitat de Catalunya, l’expresident l’Institut Geològic i Miner

(IGME), els tècnics d’aquest organisme i de l’Institut Geogràfic
Nacional que van elaborar els
informes posteriors a la crisi sísmica, així com treballadors de
l’empresa URS, que va elaborar
l’estudi d’impacte ambiental.
Amb dinou investigats per suposats delictes ambiental i de
prevaricació ambiental –entre
els responsables de l’exconcessionària Escal UGS, alts càrrecs
i funcionaris estatals-, més de
13.000 folis i declarada com a
causa complexa, el jutge Sebastián Isael Pla obre així una nova
fase de citacions fins entre finals
de maig i principis del mes de
juliol.
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Oferta anti-

TAMBIÉN TENEMOS PUERTAS
DE PISO Y TECHOS DESMONTABLES

Cocina

5.300 €

Muebles cocina 3ml altos y bajos.
s. Granito nacional con su zócalo.
2
28 m de azulejos, aproximadamente.
mente. Aproximadamente, 7 m2 gres.
Horno + vitro Teka. - Fregadera inox 2 c.
Universo - Monomando fregadera.
Campana decorativa 60 cm Teka.
ha 100 x 70 cm,
- Colocació de azulejos y suelo de gres. - Plato de ducha
oro Victoria blanco
lavabo, inodoro
Rectificar agua y desagües cocina. Hacer instalación eléctrica. - Material. marca Roca, grifería,
22 m2 azulejos (aprox.),
3 m2 aprox. de gres, rectificación
de fontaneríoa para ducha y
co
colocación de azulejos
70 m2 aprox.
de gres.
y suelo
s
Suelo y zócalo
colocado.

€
Baño 2.350

Suelo dee gres

2.600 €

Colocación incluida
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