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REDACCIÓ 
TORTOSA 

Els Agents Rurals han recollit a la 
Terra Alta una cria de tortuga de 
rierol (Mauemys leprosa) albina, 
un exemplar «excepcional» que ja 
ha estat traslladat al centre de 
fauna de Canal Vell, al delta de 
l’Ebre.Un ciutadà va donar avís el 
cap de setmana de la troballa, se-
gons han informat els Agents Ru-
rals a les xarxes. La tortuga de ri-
erol és una espècie autòctona de 
la Península Ibèrica, és aquàtica i 
de mida mitjana. La singularitat 
de l’exemplar localitzat a la Terra 
Alta és el seu albinisme, una falta 
de pigmentació tant als ulls com 
a la pell i que pot comportar pro-
blemes per la falta de melanina. 

Localitzen una cria de tortuga 
de rierol albina a la Terra Alta

Fauna

L’exemplar ha estat traslladat pels Agents Rurals al centre de 
recuperaicó de fauna de Canal Vell.  FOTO: AGENTS RURALS

M.MILLAN 
TORTOSA 

El Col·legi de Metges de Tarrago-
na portarà al ple de Tortosa del 
mes d’octubre una moció que re-
clama la construcció d’un nou 
hospital a la ciutat, com a centre 
de referència de la Regió Sanitària 
de les Terres de l’Ebre. La iniciati-
va compta amb el suport de més 
de 3.000 professionals del territo-
ri, ja que la moció la subscriuen 
també onze col·legis més: el d’In-
fermeres i Infermers de Tarrago-
na; la demarcació de l’Ebre del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalun-
ya; aparelladors, arquitectes tèc-
nics i enginyers d’edificació; gra-
duats socials, enginyers tècnics 
industrials: educadors socials; ad-
vocats; fisioterapeutes; professio-
nals de l’Activitat Física i l’Esport; 
psicòlegs i treballadors socials. 

La moció, sobre la que s’hauran 
de posicionar els grups municipals 
de l’Ajuntament de Tortosa, insta 
el Consistori a reclamar al Depar-
tament de Salut la construcció, en 
un nou emplaçament, d’un hospi-
tal «adaptat a les exigències actu-
als i que doni resposta a les neces-
sitats de la Regió Sanitària de les 
Terres de l’Ebre». També volen 
que l’Ajuntament insti a Salut a 
presentar el projecte d’aquest nou 
centre sanitari el més aviat possi-
ble, «en un emplaçament que 
compti amb el màxim consens 
dins del territori».   

Segons remarquen des del 
Col·legi de Metges, cal donar una 
solució òptima al problema d’es-
pai i d’ubicació que té actualment 
el Verge de la Cinta, situat a dalt 
d’un turó, envoltat de muralles i 
amb un únic accés des del centre 
de Tortosa. «L’increment de les ne-

cessitats assistencials així com de 
l’activitat docent fan que aquesta 
infraestructura pateixi obres cons-
tantment per poder-se adaptar a 
les circumstàncies que l’envolten», 
comenten.  

Així, no estan d’acord amb la 
proposta d’ampliació i millora 
presentada per l’anterior conselle-
ra de Salut, Alba Vergés, amb una 
inversió de 46 milions en cinc 
anys i la construcció de  nous edi-
ficis, un pàrquing soterrani i una 
connexió amb la ciutat amb as-
censors. «Aquesta millora no eli-
mina les dificultats d’accessibilitat 
ni tampoc garantirà, en un futur, 
que el centre pugui efectuar no-
ves ampliacions», consideren des 
del Col·legi de Metges.  

Segons explica Pere Genaró, pe-
diatra vicepresident del Col·legi 
de Metges a les Terres de l’Ebre, 

la demanda dels professionals ja 
s’ha fet arribar a la Regió Sanità-
ria de les Terres de l’Ebre i el De-
partament de Salut, en una reu-
nió amb el seu nou gerent, Joan 
Nin.  

«Cada quatre o cinc anys ens 
presenten una proposta per al 
Verge de la Cinta, que ve donada 
des de Barcelona. L’última va ser 
dos mesos abans de les eleccions. 
Entenem que en aquesta qüestió 
tant important s’ha de fer una 
proposta des del territori, que és 
on sabem les necessitats que hi 
ha», comenta Genaró al Diari. 

Ebre

El Col·legi de Metges 
reclama un nou hospital 
Verge de la Cinta

Tortosa

Entrada principal a l’Hospital Verge de la Cinta.  FOTO: JOAN REVILLAS

El ple d’octubre de l’Ajuntament de Tortosa debatrà una moció que 
compta amb el suport d’onze col·legis professionals més del territori

Consideren que 
s’ha d’ubicar en un 
emplaçament fora 
del turó actual
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España y el mundo,
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COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL
CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE

COMUNITAT DE REGANTS DE
SANT JAUME D'ENVEJA

D'acord amb l'article 32 de les Ordenances Generals de la Comunitat 
de Regants de Sant Jaume d'Enveja, quedeu convocats a la Junta 
General Ordinària a celebrar el dia 21 d'octubre de 2021, al local 
de la Cambra Arrossera del Montsià (antiga Cambra Agrària), a 
l'avinguda Catalunya núm. 7, de Sant Jaume d'Enveja.
L'assemblea tindrà lloc a les 20.00 hores en primera convocatòria i ½ 
hora després en segona, sota el següent:

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació, si així procedeix, de l'acta corresponent a 
l'anterior Junta General.
2. Examen de la memòria semestral que presenta la Junta de Govern.
3. Examen i aprovació dels pressupostos d'ingressos i despeses que 
per a l'any següent presenta la Junta de Govern.
4. Proposta d'augment d'1,00 € per jornal a Zona.
5. Proposta magatzem c/ Doctor Canicio.
6. Proposta de tancar l'aigua del Canal Principal per la problemàtica 
del caragol poma.
7. Elecció de president, dos vocals de la Junta de Govern i dos vocals 
del Jurat de Recs.
8. Elevar a la consideració de la Junta General de la Comunitat General 
totes les propostes aprovades que redundin en benefici dels 
interessos comuns.
9. Precs i preguntes.
Sant Jaume d'Enveja, 3 de setembre de 2021
Atentament,
El president
Sebastià Zaragoza Garriga
* Els comuners que estiguin interessats poden presentar candidatures 
als dos òrgans esmentats al punt 7è de l' Ordre del Dia.
Les candidatures seran individuals o col·lectives.
El termini de presentació de candidatures es tancarà el dia 21 de 
setembre de 2021; si es presenten posteriorment es refutaran de ple. Si 
són correctes, s'acceptaran i, si no ho són, es refutaran (art. 41 de les 
Ordenances).
Quant a l'assistència a les juntes generals, poden assistir els comuners o 
els seus representants. Aquests últims, però, hauran d'acreditar-se al 
secretari amb un mínim de 7 dies hàbils abans de la celebració de Ja 
Junta. Si no es tracta d'un poder notarial o d'una altra forma de 
representació fefaent, caldrà atorgar l'autorització davant el secretari 
de la Comunitat (art. 36 de les Ordenances).

GUIXOS GERMANS LLORACH SCCL 
ANUNCI sobre dissolució de la Cooperativa 

La societat cooperativa GUIXOS GERMANS LLORACH 
SCCL HA ADOPTAT per unanimitat el 31 d’agost de 
2021, a la reunió de l’Assemblea General 
Extraordinària i Universal, procedir a la dissolució de 
la cooperativa i nomenar com a LIQUIDADOR el Sr. 
JOSE RAMON LLORACH FUMADO. 
Sant Jaume d’Enveja, 16 de setembre de 2021 
Jose Ramon Llorach Fumado 
Liquidador


