
“Cosa que he descobert avui: si ets donant de sang de l’Ebre i et
demanen si vols ser donant del banc de defenses has de pagar
de la teua butxaca el desplaçament a Tarragona per fer-te la
prova. Vaiga, que als ebrencs la solidaritat els surt més cara”

SONIA CASTELLÓ

“Enagas no sap quina quantitat de
gas va injectar al Castor. El mateix
que la Infanta amb Urdangarín. En
aquest país tots són molt espavilats
però ningú sap el que fa.” CAESAR

Restes d’huracà, tempestes elèctri-
ques, pluges torrencials, fred polar
i ventades. Pos ha sigut un octubre
tranquil·let, no @miqalonso?”

RAPITENC SENSE FILTRO
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L’ACTUALITAT, A LES XARXES

Arquitectura i Periodisme
EN RELACIÓ AMB UN ARTICLE PUBLICAT AL SETMANARI EL 5-10-2018

CARTA AL DIRECTOR

En relació amb l'article publicat el passat 5 d'octubre al
SETMANARI L'EBRE i que, amb el títol L'arquitectura a l'Ebre es
redissenya que venia signat per la periodista M. P., volem ma-
nifestar el nostre desacord amb el tractament esbiaixat i catas-
trofista que de la situació dels professionals de l'arquitectura
presenta l'esmentat escrit.

Alhora, li traslladem el malestar que s'ha generat entre els
mateixos col·legiats per la manca de rigor en les afirmacions
vessades per determinades informacions, en les quals no s'ha
respectat el dret a la privacitat i, especialment, pel fet de no
haver estat contrastades amb la mateixa demarcació de l'Ebre
del Col·legi d'Arquitectes, sempre receptiva a les consultes
dels periodistes. En este sentit ens oferim a realitzar una en-
trevista per a respondre totes les qüestions que creguen opor-
tunes amb l'objecte de donar a conèixer amb més rigor la rea-
litat del sector i dels arquitectes .

L'article ens sembla un desafortunat exercici de l'activitat
periodística més proper a la publicitat encoberta d'algú, amb
interès de part, que no pas a reflectir de forma acurada i preci-
sa l'esforç formatiu i adaptatiu del col·lectiu d'arquitectes de
l'Ebre per a donar tant resposta tècnica, creativa com innova-
dora als nous reptes i demandes d'una societat responsable i
exigent.

Junta Directiva 
Demarcació de l'Ebre del COAC

RESPOSTA A LA CARTA

Ens diuen des del Col·legi d'Ar-
quitectes que a la seua junta directi-
va no li ha agradat el reportatge pu-
blicat per este periòdic sobre la rege-
neració de l'arquitectura després de
la crisi. Fins aquí, cap problema. Fal-
taria més. Ni volem ni pretenem
agradar tothom i, en canvi, sí que
obrim la porta a tothom perquè ex-
pressen les seues opinions a través
d'estes pàgines. Però la carta que ens
fan arribar va molt més enllà i titlla
l'article de la nostra companya Mari-
na Pallás com "un desafortunat exer-
cici de l'activitat periodística proper
a la publicitat encoberta d'algú". Ai-
xò és senzillament intolerable i, com
ells diuen a la carta, esbiaixat, i jo
afegiria que també és una acusació
de mal gust i sense fonament. 

Potser pretenien que per a fer una
radiografia del sector en format re-
portatge, que és el que vam oferir i
que permet moltes més llicències al
marge del rigor de les xifres, havíem
de parlar amb els 130 col·legiats de
la demarcació de les Terres de l'E-
bre. Si pretenien això, els diem que
és impossible. L'objectivitat plena

no existix, tampoc en el periodisme.
L'autora de l'article inclou, si més
no, sis veus de professionals, de per-
fils diferents, que a més a més, com
no potser d'una altra manera, trans-
meten les seues visions particulars i
opinions intransferibles sobre el
sector. A això, la carta de queixa del
Col·legi s'hi referix com a "afirma-
cions vessades per determinades in-
formacions" que diuen que ens cal-
dria haver "contrastat" amb el
Col·legi. Doncs no. No hem de con-
trastar pas opinions ni hem de sot-
metre-les a la censura institucional.
Potser la junta del Col·legi, com tan-
tes altres entitats, algunes privades
però també (i això és el més preocu-
pant) públiques del  territori, hauria
preferit que haguéssem reproduït
una nota de premsa, en este cas del
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Demarcació de l'Ebre, consensuada
prèviament per a no ferir cap sus-
ceptibilitat. Però, si és així, els fem
saber que per a fer de transmissors
no ens calen periodistes. I els perio-
distes, com els arquitectes amb l'ar-
quitectura, volem guanyar-nos la vi-

da intentant fer periodisme.
Poden rebatre amb els arguments

que vulguen, i en este sentit els
obrim de bat a bat les portes del set-
manari, les opinions vessades pels
protagonistes del reportatge, i nosal-
tres ja decidirem quin registre perio-
dístic assignem a esta resposta, però
no podem admetre que els que no
han sortit al reportatge o els que es-
tan en desacord amb les opinions
que s'hi expressen, ataquen la perio-
dista i l'acusen de donar curs a un in-
terès de part. O de no respectar "el
dret a la privacitat" simplement per-
què les opinions esmentades citen al-
guna persona referent en l’àmbit de
l’arquitectura al territori.

Tècnicament, el reportatge és in-
qüestionable i reflectix com uns ar-
quitectes (i no uns altres) s’han rein-
ventat. Si agrada més o no a segons
qui, això ja és un altre debat. També
hi ha edificis tècnicament ben dis-
senyats que, un cop construïts, no
agraden a tothom.

Òscar Meseguer
Director del Setmanari L’EBRE

EDICTE

Aprovada inicialment la tercera modificació del Pla parcial Temple Sud en sessió de la Junta de Govern local de
l'Ajuntament de Tortosa celebrada en data 30 d'abril del 2018, de conformitat amb els articles 81, 85.1, 87 i 89
del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, se sotmet l'esmen-
tada modificació del Pla parcial al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes comptador des de la darrera
publicació del present edicte al BOPT i/o en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit muni-
cipal al qual es referix la present modificació puntual perquè es puguen presentar les al·legacions o reclamacions
que es consideren pertinents, fent públic alhora la suspensió en la tramitació de plans derivats, projectes de ges-
tió urbanística i d'urbanització, així com també l'atorgament de llicències en l'àmbit esmentat no compatibles amb
el planejament vigent, de conformitat amb els articles 73 i 74 del text refós de la Llei d'urbanisme.

L'expedient, per la seua consulta en horari de nou a catorze hores de dilluns a divendres i dijous també de 16.30
a 18.30 hores, i amb tota la documentació integrant de la modificació puntual, es troba al departament d'urba-
nisme, 3a planta de l'edifici municipal, plaça d'Espanya núm. 1.

L'alcaldessa,
Meritxell Roigé i Pedrola

Tortosa, 8 de maig del 2018

EDICTE

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 24 d'octubre del 2018
va aprovar inicialment l'expedient d'ocupació directa per tal de poder executar
el projecte bàsic de la urbanització de l'espai Porta Central on s'inclou la rela-
ció detallada de béns i drets que s'expropien i s'ocupen.
La relació detallada de béns i drets que s'expropien i ocupen se sotmet a infor-
mació pública per un període de quinze dies hàbils als efectes d'al·legacions i
reclamacions i de corregir possibles errors i amb la finalitat afegida de poder
al·legar, si s'escau, el que es considere pertinent sobre la procedència de l'o-
cupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o
legal. 
Al tauler d'anuncis electrònic d'este Ajuntament estarà igualment exposat este
edicte i a l'Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble, Subàrea de
Planificació Territorial, podrà examinar-se l'expedient de què es tracta en
hores d'oficina.

Deltebre (Delta de l'Ebre), 25 d'octubre del 2018
El secretari accidental,

David Torres Fabra

Àrea d'Afers Interns i Institucionals
Secretaria


