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Les obres de rehabilitació del
Mas de Burot d'Horta de Sant Joan,
situat al Parc Natural dels Ports, ja
estan en marxa i s’allargaran fins al
segon trimestre del 2018. El mas és
originari de finals del segle XIX i pro-
pietat de l'Ajuntament d'Horta. Es
recuperarà amb tècniques de bio-
construcció, posant en pràctica els
conceptes i recomanacions de
construcció tradicional i amb mate-
rials naturals, que recull la guia d'in-
tervenció del patrimoni arquitectò-
nic, editada el 2016 pel Parc Natu-
ral dels Ports. El Mas de Burot vol
ser un referent on explicar aquestes
tècniques arquitectòniques i sobre-
tot relatar la vida als masos dels
Ports. El pressupost total és d’uns
180.000 euros.

L’alcalde d’Horta, Joaquim Ferràs,
ha definit el projecte com a “singu-
lar” perquè aplicarà la reconstruc-
ció amb tècniques tradicionals i ma-
terials naturals. “Ha de servir per a
recuperar una part de la història
de com vivien les persones antiga-
ment al Port, i també per fer el

parc natural encara més atractiu
per al turisme familiar”, destacava
Ferràs.

El tècnic del Parc Natural dels
Ports, Josep Maria Forcadell, asse-
gura que la iniciativa va sorgir amb

la intenció de posar en pràctica els
conceptes i recomanacions de la
'Guia per intervenir en el patrimoni
arquitectònic del Parc Natural dels
Ports', que han treballat durant
anys i que es va editar l'any passat

amb la col·laboració dels Col·legis
d'Aparelladors i Col·legi d'Arquitec-
tes de les Terres de l'Ebre. “Per
qüestions d'ubicació, d'accessibili-
tat, d'estat de conservació, pels
valors que conté el mas i pel règim

de propietat, perquè és pública,
ens va semblar que el Mas de
Burot era el lloc adequat on posar
tot el coneixement adquirit
tots aquests anys”, ha apuntat
Forcadell. 

Durant les obres, probablement
el primer trimestre de l'any que ve,
es duran a terme unes jornades for-
matives sobre l'ús de les tècniques
de bioconstrucció que constaran
de tres sessions teòriques, a la seu
del Col·legi d'Aparelladors de l'Ebre,
i d'una sessió pràctica al Mas de
Burot. “És un trosset de la nostra
història i del nostre patrimoni i te-
nim el deure de conservar-lo i
transmetre'l a les generacions fu-
tures de la millor manera possi-
ble”, defensa l'arquitecte de projec-
te, Òscar Benet. 

Coincidint amb l’inici de la reha-
bilitació s’ha activat una pàgina web
amb informació exhaustiva del pro-
jecte. La web  incorpora potents ele-
ments audiovisuals com recrea-
cions en 3D, vídeos amb imatges
aèries i el seguiment de l'obra de re-
habilitació des d'una càmera fixa
instal·lada al costat del mas. ■

Les obres han començat ja al Mas Burot i finalitzaran durant el segon trimestre del 2018. / FOTO: ACN
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Comença la rehabilitació de Mas Burot, una
construcció tradicional al cor dels Ports

ARQUITECTURA

Els Agents Rurals 
denuncien una 
persona per caçar
espècies protegides 

GANDESA Els Agents Rurals de
la Generalitat han denunciat a la
Terra Alta una persona que havia
utilitzat per caçar aus fins a divuit
paranys tipus lloseta -un mètode
no selectiu i prohibit. Es tracta
d'una tècnica que consisteix que
l'ocell queda atrapat sota la pedra
quan intenta menjar-se l'esquer.
El denunciat havia caçat diverses
espècies protegides seguint
aquest mètode il·legal, com
pot ser una merla, dos pinsans,
dos pit-roigs, un tallarol de cas-
quet i una cotxa fumada, a més
de tres tords. Els agents van con-
fiscar-li les preses i van denunciar
la pràctica il·legal davant de la
justícia. ■

La nuclear de 
Vandellòs II notifica
una aturada al siste-
ma d’aigua refredada

VANDELLÒS  La central nuclear
Vandellòs II ha notificat al Consell
de Seguretat Nuclear que durant
una prova de vigilància periòdica
s’ha produït una aturada automàti-
ca d'un dels trens del sistema es-
sencial d'aigua refredada. La para-
da s'ha produït per l'actuació d’una
protecció elèctrica. Segons explica
ANAV, gestora de la central, la cau-
sa més probable de la incidència és
la configuració inadequada d’un
dels relés temporitzats d'aquesta
protecció. El relé ha estat ajustat a
la temporització adequada i s’ha fet
la prova de vigilància amb bons re-
sultats. La incidència no ha tingut
conseqüències per a les persones
ni per al medi ambient. ■

L’Institut Escola de
Batea posa el nom de
Neus Català a una de
les seues aules 

BATEA  L’Institut Escola Mare de
Déu del Portal, a Batea, ha batejat
una de les seues aules amb el nom
de Neus Català, en honor a l’última
supervivent dels camps d’extermini
nazis, natural dels Guiamets. L’ob-
jectiu és que els alumnes coneguen
la vida i el llegat de Català com un
referent en la lluita contra el totali-
tarisme i també en defensa dels
drets de les dones. Aquesta iniciati-
va sorgeix del mètode didàctic Nova
Agenda 21, amb la creació d’aules
temàtiques. L’Institut Escola de Ba-
tea també ha posat en els últims
anys el nom d’altres persones refe-
rents a les seues aules, com el can-
tautor Joan Manuel Serrat o l’ocea-
nògrafa Josefina Castellví.  ■

El museu del
ferrocarril de Móra la
Nova acull noves 
visites teatralitzades 

MÓRA LA NOVA  Amb motiu de la
Setmana del Turisme Industrial, el
Museu del Ferrocarril a Móra la No-
va oferirà dues noves edicions de la
visita teatralitzada ‘Un passeig per
l’Estació’. La visita es va estrenar fa
unes setmanes amb motiu de la
Festa del Tren i va ser l’activitat
amb més públic de la celebració. 

El dissabte 11 de novembre se-
rà reprogramada a les 12 del mig-
dia i a les 5 de la tarda i s’hi podrà
assistir comprant l’entrada al Mu-
seu. En un principi només s’havia
previst la sessió de matí, però atès
l’èxit recollit se n’oferirà també
una sessió per als visitants que
prefereixen visitar el centre durant
la tarda. ■

El Litterarum obre el
procés de selecció de
les representacions
per a l’edició del 2018 

MÓRA D’EBRE  La fira d’espec-
tacles literaris Litterarum, de Móra
d’Ebre, ha obert ja el procés de se-
lecció de les obres que optaran a
representar-se durant l’edició del
2018. El període està obert fins al
proper 15 de desembre i hi poden
optar qualsevol tipus d’obra artísti-
ca -teatral, musical, lírica...- que
estigue basada en alguna obra li-
terària escrita en català. Les bases
es poden consultar a la pàgina
web de la fira, on també s’ha po-
sat a disposició un formulari per
optar a la selecció per a l’edició
2018.

El Litterarum se celebrarà els
dies 24, 25, 26 i 27 de maig de
l’any vinent. ■
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