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CAMARLES ■  E L  C A P  D E  S E T M A N A  D E L  7  I  8  D ’ O CT U B R E

Jornada de portes obertes per 

descobrir el món del bonsai

■ Els aficionats al bonsai tenen 
el cap de setmana del 7 i 8 d’oc-
tubre de 2017 una oportunitat 
immillorable per gaudir de tot 
tipus d’activitats gratuïtes al 
voltant del popular art mil·le-
nari japonès d’origen xinès de 
conrear arbres i plantes.  

L’empresa Mistral Bonsai, el 
centre més gran de producció de 
bonsais de l’Estat espanyol, aco-
llirà a les seues instal·lacions 

de Camarles una jornada de por-
tes obertes amb entrada lliure. 

Durant el cap de setmana es 
podrà gaudir d’activitats com 
tallers d’iniciació al bonsai, ta-
llers infantils, degustació de sa-
ke del delta de l’Ebre o demos-
tracions a càrrec de grans ex-
perts, enguany amb la presència 
de Richard Diego, Salvador de 
los Reyes, Alberto Arjona i Jean 
Raymond López.

SUCCESSOS ■  E L  F O C  C R E M A  TA M B É  D O S  V E H I C L E S  D E L  S E U  M A G AT Z E M

Crema una floristeria a Deltebre i s’hi 

evacuen nou veïns de les cases del costat

■ Els Bombers de la Generalitat 
van treballar ahir dissabte al ma-
tí en l’extinció d’un incendi a 
una floristeria de Deltebre.  

L’avís va rebre’s cap a les 8.27 
hores i fins al lloc de l’incendi s’hi 
van desplaçar vuit dotacions dels 
Bombers de la Generalitat. El foc 
va originar-se en una floristeria 
del carrer l’Havana número 49, 
on van començar a cremar fus-
tes al seu interior. 

Com a conseqüència del foc, 
van evacuar-se nou veïns de les 
cases del costat, ja que l’incen-
di va acabar afectant, a més de l’es-
pai de la floristeria, el seu pro-
pi magatzem, i va cremar també 
dos vehicles que s’hi trobaven 
a dins, concretament una fur-
goneta i un turisme. 

Segons informen els Bom-
bers de la Generalitat, dues ho-
res després, cap a les 10.45 hores 

del matí va donar-se el foc per 
controlat.  

Els agents, malgrat això, van 
continuar treballant durant 
hores en les tasques d’extinció 
de l’incendi, remullant l’espai 
i retirant material fàcilment 
inflamable.  

Els bombers van retirar-se 
de la zona a primera hora de la 
tarda. No hi ha hagut persones 
ferides.–M. PALLÁS

ECONOMIA ■  E N  U N E S  I N STA L · L A C I O N S  P E R  M I L LO R A R  L’AT E N C I Ó  A  L E S  FA R M À C I E S

La cooperativa farmacèutica Grupo 

Hefame inverteix 2 M€ a Tortosa

■ L’empresa cooperativa del sec-
tor de la farmàcia Grupo Hefa-
me ha invertit dos milions d’eu-
ros en unes noves instal·lacions 
a Tortosa, amb l’objectiu de gua-
nyar proximitat i oferir un millor 
servei a les farmàcies del terri-
tori i zones limítrofs. 

L’empresa destaca que la ciu-
tat de Tortosa està situada en 

una posició estratègica, equi-
distant entre els magatzems del 
grup a Castellbisbal (Barcelo-
na) i València. 

Hefame ha inaugurat les ins-
tal·lacions aquesta setmana, en un 
acte amb participació de l’Ajun-
tament de Tortosa i del Departa-
ment de Salut, entre d’altres. El 
president de la cooperativa, Car-

los Coves, ha assenyalat que l’ob-
jectiu és oferir «un servei d’ex-
cel·lència a les nostres farmàci-
es i aquestes noves instal·lacions 
ens donen l’oportunitat de mi-
llorar el servei de migdia, tan im-
portant per als farmacèutics».  

Grupo Hefame espera arribar 
a la xifra de 1.300 milions d’eu-
ros de facturació aquest 2017.

Imatge dels responsables de la cooperativa i altres autoritats a les 
noves instal·lacions de Grupo Hefame a Tortosa. FOTO: GRUPO HEFAME
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El Parc Natural del Delta de l’Ebre 
ha desvetllat els guanyadors dels 
dos concursos d’idees per millo-
rar instal·lacions al Parc, que va 
convocar el mes de juliol, amb el 
suport del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya-Demarcació de 
l’Ebre i del Col·legi d’Aparella-
dors i Arquitectes Tècnics i En-
ginyers d’Edificació de l’Ebre.  

L’objectiu de la iniciativa ha 
estat engrescar els professionals 
i implicar-los en la creació de 
nous serveis per als visitants. En 
concret, per a habilitar un nou 
mirador de sal a la punta de la Ba-
nya i per renovar l’exposició per-
manent ubicada a la Casa de la 
Fusta.  

El jurat, integrat per repre-
sentants del Parc, entitats de les 
Terres de l’Ebre i de professio-
nals vinculats a l’arquitectura i 
enginyeria, ha escollit Lo Port de 
la Sal, com a projecte guanyador 
per al nou mirador, d’entre les 31 
propostes presentades. La guanya-
dora, d’Arnau Vergès i Jordi Cu-
sidó, permet visualitzar el turó 
de sal d’uns 4 metres d’alçada que 
dona la benvinguda a la punta de 
la Banya, mitjançant la prolon-

gació d’una duna existent. Així, una 
passarel·la de fusta l’acompanya 
fins a un mirador intermig ori-
entat al mar. A partir d’aquest 
punt la passera abandona la du-

na i segueix ascendint fins a un 
cingle que funciona de balcó so-
bre el paratge de les Salines. 

Per a la renovació de l’exposi-
ció permanent a la Casa de la Fus-
ta, el jurat, integrat per represen-
tants del sector museístic, de l’ar-
quitectura, l’enginyeria i tècnics 
del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, ha escollit la Casa Verda, 
com a projecte guanyador. 

La proposta, de Gerard Cuar-
tero i Jordi Raventós, pretén am-
pliar la petita llacuna de l’accés ex-
terior a la barraca per colonitzar 

els patis adjacents i renaturalit-
zar aquest entorn amb elements 
característics de les zones humi-
des del Delta. Així, la vegetació i 
l’aigua s’utilitzen com a elements 
vertebradors que estructuren els 
espais exteriors. Per tant, l’ex-
posició exterior ‘Béns i serveis 
de les zones humides’ s’amplia-
rà amb materials naturals. 

El premi comprèn l’encàrrec 
de la redacció del projecte exe-
cutiu, un diploma commemora-
tiu i 9.000 i 15.000 euros en el 
lliurament del projecte.

DELTA DE L’EBRE ■  CO N C U R S  D ’ I D E E S  D E L  PA R C

Seleccionen les 

propostes per 

rehabilitar nous 

espais al Delta

Imatge de l’entrega de premis al Parc Natural del Delta de l’Ebre, divendres. FOTO: PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

Es crearà un nou 
mirador de sal a la 
punta de la Banya i es 
renovarà l’exposició 
permanent ubicada a 
la Casa de la Fusta

L’objectiu ha estat 
engrescar els 
professionals i 
implicar-los en la 
creació de nous espais


