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L’import supera els 81 
milions i afecta un tram 
d’uns 150 quilòmetres 

Adif Alta Velocitat ha licitat les 
obres per a la implantació de 
l’ample estàndard en el tram 
Castelló-Vandellòs del Corredor 
Mediterrani, per més de 81 mi-
lions d’euros i en dos contractes 
amb un termini d’execució esti-
mat de 18 mesos. 

Les obres de via i electrificació 
es divideixen en un contracte 
per al tram Castelló-Vinaròs, que 
es licita per import de 48 mi-
lions d’euros, i l’altre per al tram 
Vinaròs-Vandellòs, per 33,7 mi-
lions. Es tracta d’una de les ac-
tuacions de «major rellevància» 
per al desenvolupament del Co-
rredor Mediterrani com a eix 
estratègic per al foment del 
transport per ferrocarril. 

Els projectes tenen per objec-
tiu implantar l’ample estàndard 
mitjançant el canvi d’ample de 
via en aquest tram d’uns 150 
quilòmetres, passant de l’actual 
de 1.668 mm a 1.435 mm. 

Les obres comprenen les ope-
racions necessàries en platafor-
ma, superestructura i electrifica-
ció «per a garantir en tot mo-
ment l’adequada prestació, ca-
pacitat, estabilitat i fiabilitat dels 
trànsits de viatgers i mercade-
ries», remarquen des d’ADIF. 

Al tram de Vinaròs a Vande-
llòs, al llarg de les Terres de 

l’Ebre, a més del canvi d’ample 
en les vies generals i d’apartat, 
també es realitzarà una actuació 
similar al ramal de Tortosa.  

En la primera fase es realitza-
ran  ac tuac ions  a  la  v ia ,  
mitjançant l’ampliació, la repo-
sició i ampliació del drenatge i 
l’execució de la nova superes-
tructura amb materials poliva-
lents.  

Pel que fa a les estacions, 
s’executaran noves rampes a fi-
nal d’andana a Ulldecona, L’Al-
dea-Amposta i L’Ametlla de Mar, 
i vies d’apartat de 750 metres a 
Ulldecona i L’Ametlla de Mar. 
Respecte al sistema d’electrifica-
ció, s’adaptaran les instal·lacions 
per a ser compatibles a una fu-
tura alimentació de 25 kV i es 
realitzaran noves cimentacions. 

A més, s’ampliarà l’ample 
d’andana en les tres estacions 
anteriors, amb l’execució de no-
ves peces de vora d’andana en 
una longitud de 200 m. Es 
col·locaran andanes provisionals 
annexes a les existents a les es-
tacions L’Aldea-Amposta i 
L’Ametlla de Mar. A Tortosa, en 
ser terminal, aquestes opera-
cions es duran a terme en tota 
la longitud existent de l’anda-
na. 

De manera anàloga, una vega-
da finalitzada la primera fase, la 
plataforma ferroviària tindrà la 
configuració funcional final i es 
p roced i r à  a  l a  f a s e  do s  
mitjançant el canvi d’ample de 
via en les vies generals i d’apar-
tat i l’adequació dels aparells de 
via, detalla ADIF.

Liciten l’ample 
estàndard en el tram 
Castelló-Vandellòs

Corredor Mediterrani
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Deu col·legis professionals s’han 
unit per crear la Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de les Te-
rres de l’Ebre. L’objectiu és donar 
veu als professionals ebrencs i 
crear un espai de propostes. L’ens 
vol ser un òrgan d’opinió dins 

d’un espai de reflexió i anàlisi fo-
namentat en l’experiència profes-
sional al llarg dels últims anys al 
territori.  

L’acte de presentació va portar-
se a terme a la seu de la demarca-
ció ebrenca del Col·legi de Perio-
distes, a la Casa Bau, amb la par-
ticipació de Pere Genaró, repre-
sentant del Col·legi de Metges a 

les Terres de l’Ebre, Marta Martí-
nez, degada del Col·legi d’Advo-
cats i Advocades de Tortosa i Jo-
sep Baubí, president de la demar-
cació Terres de l’Ebre del Col·legi 
de Periodistes. 

En la lectura del manifest, la 
Intercol·legial va valorar que el 
territori ebrenc «massa sovint ha 
sigut relegat al llarg de la història 
i per diferents administracions a 
l’hora de distribuir inversions en 
matèria d’infraestructures i equi-
paments» i aposta, d’entrada, per 
fer una relectura del Pla estratègic 
de les Terres de l’Ebre, elaborat 
per la Universitat Rovira i Virgili 
l’any 2013. El grup de col·legis 
professionals també reivindica la 
creació d’una agència del desen-
volupament regional, dotada amb 

recursos estructurals suficients, 
on el perfil tècnic i científic dels 
seus integrants sigui majoritari, 
amb l’objectiu potenciar diferents 
sectors productius, com ara 
l’agroalimentari, la indústria i els 
serveis. El col·lectiu també vol im-
pulsar la col·legiació i es compro-
met a denunciar l’intrusisme que 
pateixen moltes professions. «Rei-
terem que els col·legis professio-
nals amb representació a les Te-
rres de l’Ebre representem un 
col·lectiu ampli, amb una implan-
tació territorial i una trajectòria 
que ens acredita com una veu a 
tenir en compte en el debat sobre 
el futur de les nostres terres», van 
destacar en la presentació. 

Conformen la nova Intercol·le-
gial el Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya, secció Terres de 
l’Ebre, el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes tècnics, i Enginyers 
d’edificació de les Terres de l’Ebre, 
el Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya, demarcació Terres de 
l’Ebre, el Col·legi de Professionals 
de l’activitat física i l’esport, el 
Col·legi d’Enginyers tècnics indus-
trials de Tarragona, seu Terres de 
l’Ebre, la Coordinadora del grup 
promotor de Psicòlegs de les Te-
rres de l’Ebre, el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya, de-
marcació Terres de l’Ebre, el 
Col·legi d’Advocats i Advoca-
desses de Tortosa, el Col·legi de 
Metges, seu Terres de l’Ebre i el 
Col·legi oficial d’infermers i infer-
meres de Tarragona. Està oberta 
a noves incorporacions. 

Tortosa

Naix la Intercol·legial de 
Col·legis Professionals  
de les Terres de l’Ebre
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La central nuclear d’Ascó I va re-
gistrar la matinada d’ahir una 
aturada no programada arran 
d’un problema amb una targeta 
electrònica, fet que va provocar 
l’activació del sistema de protec-
ció del reactor i que aquest s’atu-
rés automàticament.  

Els fets van tenir lloc pocs mi-
nuts abans de la una de la mati-
nada i en aquells moments la 
planta es trobava operant al cent 
per cent. Arran de l’incident la 
planta s’ha situat en mode estable 
i de parada.  

L’Associació Nuclear Ascó Van-
dellòs, gestora de les centrals de 
la demarcació de Tarragona, va 
informar el Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN) dels fets. L’organis-
me regulador, per la seva banda, 
va notificar que el succés no ha 
tingut cap impacte en els treballa-
dors, el públic ni el medi ambient, 
però no va atorgar encara cap ni-
vell o categoria dins de l’Escala 
Internacional de Successos Nu-
clears i Radiològics (INES), a l’es-
pera d’analitzar al detall l’inci-
dent.  

Durant la parada, tots els siste-
mes i equips de seguretat de la 
unitat 1 «van funcionar correcta-
ment i segons disseny», remarca 
ANAV. Així, l’equip tècnic de la 
central va identificar l’avaria i va 
procedir tot seguit a la seva repa-
ració.  

Segons indica el Consell de Se-
guretat Nuclear, la causa de l’atu-
rada va ser una errada en una 
targeta electrònica, que va provo-
car el tancament immediat «de les 
tres vàlvules de control d’aigua 
d’alimentació principal».  

El tancament d’aquestes vàlvu-
les va originar una alta pressió en 
la descàrrega de les turbobombes 
d’aigua d’alimentació principal i 

en va causa la parada i, en con-
seqüència, també l’aturada de la 
turbina i del reactor així com 
l’arrencada automàtica del siste-
ma d’aigua d’alimentació auxiliar, 
concreta el CSN.  

«Després de l’arrencada, la tur-
bobomba d’aigua d’alimentació 
auxiliar va disparar i va ser decla-
rada inoperable», afegeix l’orga-
nisme.

Parada no programada a  
la central nuclear Ascó I
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La central nuclear d’Ascó. FOTO: JOAN REVILLAS

L’activitat es va aturar automàticament la matinada d’ahir per la fallada 
d’un component elèctric d’un sistema de protecció de la planta


