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Josep Gonzàlez, nou 
alcalde de Rasquera 
■ Solidaritat Catalana passarà 
a disposar d’una alcaldia, la del 
municipi de Rasquera (a la Ri-
bera d’Ebre), un cop avui al mig-
dia sigui investit el seu candi-
dat, Josep Gonzàlez, que està 
previst que ocupi el càrrec en 
els pròxims dos anys.  

El nomenament és fruit del 
pacte de govern que els dos re-
gidors de Solidaritat Catalana 
van tancar després de les elec-
cions de 2015 amb els dos de 
CiU, que ha governat la prime-
ra meitat del mandat, i que va 
permetre desbancar de l’alcal-
dia la força més votada, ERC, 
amb tres regidors.  

El partit ha celebrat la con-
secució d’aquest càrrec muni-
cipal, l’únic que té a Catalunya 
en aquests moments. «Els ma-
teixos que el PP i un més que 

Ciutadans, per posar dos exem-
ples», assegura la formació en 
un comunicat, tot recordant 
que, addicionalment, disposen 
de regidors en altres munici-
pis, en alguns dels quals for-
mant part del govern local.  

Executiva  
La formació ha refermat el seu 
compromís «plenament a fa-
vor del referèndum de l’1 d’oc-
tubre» i ja ha anunciat que «col·la-
borarà en el que calgui», des de 
l’organització municipal, «per 
a la victòria del Sí» a la indepen-
dència de Catalunya.  

A l’acte d’investidura de Gon-
zàlez, avui a les dotze del mig-
dia, està previst que hi assistei-
xin membres de l’executiva na-
cional del partit per donar-li 
suport.–ACN
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El Parc Natural obre un concurs d’idees 
per fer un mirador de sal a la Banya
■ El Parc Natural del Delta de 
l’Ebre ha convocat dos concur-
sos d’idees per renovar, per una 
banda, el sistema expositiu de la 
Casa de Fusta i, per l’altra, per 
dotar d’un nou equipament d’ús 
públic en forma de mirador a la 
Punta de la Banya. Els concursos 
tenen el suport del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya –Demar-
cació de l’Ebre– i del Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació de les 
Terres de l’Ebre. 

El primer concurs d’idees es-
tà destinat a la renovació de l’ex-
posició permanent de la Casa de 
Fusta, inaugurada l’any 1998. Les 
propostes que es presentaran 
hauran d’ajustar-se al nou títol 
de l’exposició ‘Béns i serveis de les 
zones humides’ i hauran de re-
valoritzar els patis adjacents a la 

Casa de Fusta. L’autor o equip 
guanyador del concurs haurà de 
lliurar el projecte executiu com-
pletament acabat als dos mesos 
des de la publicació del veredic-

te del jurat, rebent per l’encàr-
rec un diploma commemoratiu 
i 15.000 euros en el moment del 
lliurament del projecte. 

El segon concurs d’idees es-
tà destinat a la construcció d’un 
mirador de sal a la Punta de la 
Banya. En un territori tan pla 
com el Delta, el fet de poder ele-
var-se uns quants metres sobre 
el nivell del terra, permet visua-
litzar un ampli sector del paisat-
ge i de l’horitzó.  

La valoració tècnica del  jurat 
es basarà en la proposta més ade-
quada per la seva qualitat, inte-
gració amb el paisatge, viabili-
tat, accessibilitat, racionalitat, 
reversibilitat, capacitat de rege-
neració i bellesa plàstica. Qui 
guanyi aquest concurs rebrà un 
diploma commemoratiu i 9.000 
euros.

La Casa de Fusta, a tocar de 
l’Encanyissada. FOTO: JOAN REVILLAS
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Acuamed hauria volgut 
tapar els llots no extrets
■ La trama al votant de l’em-
presa pública Agua de las Cuen-
cas Mediterráneas (Acuamed), 
que investiga l’Audiència Na-
cional, hauria planejat tapar els 
llots tòxics no extrets del pan-
tà de Flix amb una malla i gra-
va, per deixar allí sepultades 
unes 80.000 tones. Així es des-
prendria de les converses tele-
fòniques intervingudes per la 
Unitat Central Operativa de la 
Guàrdia Civil (UCO), segons 
ha publicat el diari El Mundo.  

Aquestes converses telefòni-
ques, en què es detallaria la for-
ma d’actuació per poder ama-
gar al fons del pantà els fangs 
que no s’havien arribat a extreu-
re, s’haurien produït poc abans 
que la mateixa Acuamed donés 
els treballs oficialment per fina-
litzats.  

Només uns dies després, es 
va desenvolupar l’operatiu po-
licial que va destapar la pre-
sumpta trama de corrupció al 
voltant d’Acuamed i en què es 
van detenir els seus responsa-
bles, entre ell el director d’obra 
a Flix. De fet, la descontami-
nació de l’embassament de la 
Ribera d’Ebre és una de les 
principals obres que s’han in-
vestigat.  

Segons les converses inter-
vingudes a les quals ha tingut 
accés El Mundo, es pretenia po-
sar una capa de regulació so-
bre els fangs que estava forma-
da per ‘geotextil’, una espècie 
de malla, que a continuació co-
bririen amb uns 63 centíme-

tres de grava gran i gruixuda, per 
deixar allí abandonats els ma-
terials contaminats.  

Mesos després i tal i com ja 
va explicar el Diari, els nous 
responsables d’Acuamed van 
admetre que, efectivament, la 
feina no s’havia acabat i que al 
fons de l’embassament de Flix 
encara quedaven unes 80.000 
tones de fangs contaminats 
per extreure. Uns treballs que 
encara estan pendents d’exe-
cució.
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El pitjor malson per als pagesos 
del delta de l’Ebre s’ha acabat 
convertint en realitat. El caragol 
poma, fins ara concentrat a la zo-
na del Delta i riu avall de Torto-
sa, ha acabat establint-se més 
amunt de l’assut de Xerta. La tro-
balla d’un focus a Miravet, amb 
150 postes i diversos exemplars 
adults, ha encès totes les alar-
mes: la plaga podria acabar ex-
pandint-se pels canals de rega-
diu, fent inútils tots els esforços 
dels agricultors per erradicar els 
invasors dels seus camps. Tot 
apunta que el nou focus a 40 qui-
lòmetres de Tortosa podria ha-
ver estat originat per l’activitat 
de pescadors –que solen utilit-
zar el gasteròpode com a esquer– 
o fruit d’un sabotatge. Els pro-
ductors del Delta reclamen a la 
Generalitat que extremi i esten-
gui les mesures de control ja en 
vigor per evitar que els caragols 
siguin traslladats riu amunt o cap 
a zones netes.  

«És la pitjor notícia possible per 
al delta de l’Ebre des de fa molts 
anys», ha certificat Dani Forcadell, 
regidor d’Agricultura d’Ampos-

ta i responsable del sindicat agra-
ri Unió de Pagesos. Les conse-
qüències, a partir d’ara, són im-
previsibles. «Són 150 postes: si 
als arrossars en trobem entre vuit 
i deu i ja no ens en podem sortir», 
ha afegit. 

L’assut de Xerta era el límit 
màxim que experts i productors 
s’havien imposat a l’hora de fre-
nar l’avenç del caragol. És el punt 
de captació de l’aigua que irriga 
tot el curs inferior i el delta de 
l’Ebre. Una estructura que l’in-
vasor pot utilitzar per acabar co-
lonitzant, més fàcilment, els 
camps del territori. 

Anteriorment, ja s’havien de-
tectat la presència de postes i ca-
ragols poma aigües amunt de l’as-
sut, concretament també a Mi-

ravet, fa uns tres anys. Llavors, 
però, es va considerar que es trac-
tava d’un focus molt reduït i pun-
tual. La seva presència es va atri-
buir a l’ús que se li dóna com a es-
quer per part de pescadors fluvials. 
Aquesta –o el sabotatge– és de 
nou la causa més plausible que 
explicaria la troballa de fa unes 
poques setmanes al marge es-
querre de la població riberenca.  

En aquesta ocasió, però, la im-
plantació ja no és menor: a ban-
da de les 150 postes retirades –
algunes de les quals ja obertes, 
que haurien donat lloc a nous ca-
ragols–, les prospeccions efec-
tuades per submarinistes a la zo-
na durant dilluns i dimecres han 
permès extreure unes poques de-
senes d’individus adults.
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Preocupació per la possible expansió 

del caragol poma per la xarxa de reg

Exemplars adults de caragol poma, una de les cent espècies invasores 
més nocives.  FOTO: JOAN REVILLAS

Els pagesos demanen 
major control a la 
Generalitat després 
de la troballa d’un nou 
focus de l’espècie 
invasora a Miravet

L’empresa pública 
va dir que els treballs 
havien acabat quan 
quedaven 80.000 
tones per treure

La zona d’extracció a 
l’embassament. FOTO: J. REVILLAS


