
La rehabilitació de Mas de Burot, a

Horta de Sant Joan, s’enllestirà a l’abril

TURISME
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Serà un nou actiu turístic i, a la ve-
gada, un potenciador de visitants al
Parc Natural dels Ports. Les obres de
rehabilitació del Mas de Burot -al ter-
me municipal d’Horta de Sant Joan,
al peu del massís- avança a bon rit-
me i es preveu que estigue enllesti-
da de cara el proper mes d’abril.
Aquesta construcció, antigament ha-
bitada, servirà ara com a centre de
rebuda de visitants, que podran co-
nèixer les característiques geològi-
ques del Parc Natural, la flora i la
fauna, i a la vegada també podran
observar de primera mà com eren
aquestes construccions, que aco-
llien famílies senceres durant gran
part del segle XX.

Les obres, que van començar el
passat mes de novembre, s’han des-

envolupat mitjançant tècniques ar-
quitectòniques tradicionals, van patir
un endarreriment durant les últimes
setmanes a causa de les nevades,
però tot i això tot fa preveure que s’a-
cabaran a principis del mes d’abril.

De fet, la part exterior del mas es-
tà pràcticament enllestida, i ara es
treballarà en l’interior. “Queden per
realitzar tots els interiors, a nivell
de tancaments, de revestiments i
de paviments”, explica l’arquitecte
de l’obra, Òscar Benet.

Un cop estigue llesta l’obra, serà
un actiu que servirà per a divulgar la
història de la vida al Parc Natural dels
Ports. L’alcalde d’Horta de Sant Joan,
Joaquim Ferràs, assegura que “a tra-
vés d’un viatge es podrà oferir als
visitants un doble vessant: l’explica-
ció de la part tècnica i arquitectòni-
ca del Mas de Burot, i també la vida

de l’home al Parc Natural dels
Ports, que serà la part que interes-
sarà més al turisme familiar”.   

JORNADES DE BIOCONSTRUC-
CIÓ De forma paral·lela a la recons-
trucció del Mas de Burot,  s’han or-
ganitzat unes jornades tècniques so-
bre bioconstrucció i arquitectura ru-

ral al voltant del Parc Natural dels
Ports. De moment, s’han organitzat
dos jornades teòriques al Col·legi d’A-
parelladors de les Terres de l’Ebre i
també hi ha hagut visites in situ a
les obres de reconstrucció.

El director de l’obra, Daniel Esteve,
assegura que amb les jornades, s’o-
ferix una formació “al voltant de les

tècniques tradicionals”, i la utilitza-
ció del criteri “d’intervenció míni-
ma”. “Respectem les parts que es
conserven en bon estat i mirem de
tractar i restaurar les parts més de-
teriorades seguint al màxim possi-
ble les tècniques de construcció
més semblants a l’època”, conclou
Esteve.  ■
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Les obres de restauració de Mas de Burot avancen a
bon ritme i Horta de Sant Joan sumarà en poques set-
manes un nou actiu turístic relacionat amb el Parc Na-
tural dels Ports.
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Els veïns de Móra la Nova escullen la destinació
de 40.000 euros del pressupost municipal

PARTICIPACIÓ

Móra lla NNova  Redacció

Els veïns i veïnes de Móra la Nova
escolliran aquest dissabte la desti-
nació de 40.000 euros del pressu-
post municipal per a aquest 2018.
Serà el primer cop que la població
celebra uns pressupostos participa-
tius i hi podran votar tots els empa-
dronats majors de setze anys.

Es podrà escollir entre quatre op-
cions tancades o bé escriure una
proposta alternativa.

En concret, la butlleta plantejarà
les opcions d'adequar l'acústica del
pavelló firal, habilitar un nou colum-
bari al cementiri municipal, la ins-
tal·lació d'un circuit de fitness a la
nova zona d'oci propera al riu, enca-

rregar els estudis tècnics per a la
futura construcció d'un centre de
dia per a la gent gran o fixar una
tanca infantil al Parc 26 d'Octubre,
per a cuidar que els nens no pu-
guen apropar-se al barranc proper
o a la carretera. A banda d'aquestes
quatre opcions, també hi ha l'opció
que els veïns puguen proposar al-
guna altra inversió, escrivint-la a la
mateixa butlleta.

La celebració dels pressupostos
participatius es va aprovar per una-
nimitat al plenari municipal, així
com les diferents propostes que se
sotmetran a votació. Tot i això, des
de l'equip de govern s'ha plantejat,
ja que, en futures edicions, siguen
els mateixos veïns els que puguen

escollir quines propostes hauran
d'anar a votació.

A la sessió plenària on es va apro-
var la votació i les propostes, el
PDeCat va proposar incloure la in-
versió en els informes tècnics per a
construir un nou centre de dia, i han
fet una crida per les xarxes a esco-
llir aquesta proposta. D'altra banda,
el Partit dels Socialistes es decanta
per escriure a la butlleta -dins l'op-
ció 'altres'- la instal·lació d'un nou
espai per a autocaravanes al muni-
cipi. Des de l'equip de govern, for-
mat per Esquerra Republicana,

s'ha fet una crida a la participació
i que cadascú esculla el que crega
més convenient. Sense prioritzar
cap de les opcions. ■

BREUS

Detinguts dos

homes per robar en

supermercats de

Salou i Móra d’Ebre

MÓRA D’EBRE Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat 15 de
febrer dos homes, de 25 i 45 anys,
a Tarragona per un presumpte ro-
batori de begudes alcohòliques i al-
tres productes, valorats en 1.400
euros, en supermercats de Salou i
de Móra d’Ebre. Els agents els van
descobrir descarregant aquests
productes d’un vehicle i cap dels
dos va poder acreditar la seua pro-
cedència. El passat dia 15 van pas-
sar a disposició del jutjat de guàr-
dia de Tarragona, que va declarar
la seua llibertat amb càrrecs. Acu-
mulaven fins a catorze antece-
dents policials per delictes contra
el patrimoni. ■

Explosiona un pro-

jectil de la Batalla de

l’Ebre en una finca de

Corbera d’Ebre

CORBERA D’EBRE Un projectil de
la Guerra Civil va explosionar el pas-
sat 15 de febrer, per sorpresa, en
una finca agrícola de Corbera d’E-
bre. 

L’explosió es va produir quan el pa-
gés titular de la fina estava cremant
rostolls de forma controlada. Les al-
tes temperatures del foc van acabar
detonant l’explosiu sense provocar
ferits.

Després d’avisar al telèfon d’e-
mergències, es van traslladar fins al
lloc diversos efectius dels cossos po-
licials de la Guàrdia Civil i els Mossos
d’Esquadra especialistes en explo-
sius i van comprovar que no hi havia
cap altre artefacte pels voltants. ■


