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AQUEST CAP DE SETMANA S’OFEREIXEN VISITES GUIADES A CASA BAU, CASA PIÑANA I CASA GREGO

Treballs de reconstrucció al Pavelló Landerer de l’Observatori de l’Ebre.
FOTO: FONS J. DAUFÍ DE L’ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL BAIX EBRE

El Col·legi
d’Arquitectes
exposa els seus
inicis a l’Ebre
Una mostra a la Casa
Bau de Tortosa explica
la implantació del
Col·legi a l’Ebre arran
dels estralls de la
Guerra Civil
MARINA PALLÁS CATURLA

Amb el territori arrasat per la
Guerra Civil (1936-1939), durant
els primers anys de postguerra
van ser molt necessaris els arquitectes i tècnics per tal de reconstruir els edificis públics però també els privats.
És així com va instaurar-se el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a l’Ebre, ara fa tot

AIGUA

■

just 75 anys: amb la implantació
de la Direcció General de Regiones Desvastadas.
Aquesta relació és la que s’aborda en una exposició que es va inaugurar ahir al vespre als baixos
de la Casa Bau i que es pot veure
fins al 13 de gener de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i dijous
de 18 a 20 hores. La mostra, on es
poden veure destacades fotografies dels anys 40 del fons J. Daufí de Regiones Devastadas de l’Arxiu Històric Comarcal del Baix
Ebre, es divideix en dues parts:
per una banda, les reconstruccions portades a terme als edificis
del Bisbat de Tortosa; de l’altra,
les actuacions i els treballs a l’Observatori de l’Ebre de Roquetes.
El vocal de Cultura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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Operaris treballant, el 1940, al que és l’actual Col·legi de Remolins de Tortosa. FOTO: FONS J. DAUFÍ
Aquesta sotsdelegació es convertiria amb el temps en l’actual
demarcació i precisament enguany també es compleixen 20
anys de l’escissió del COAC Ebre
amb Tarragona.

La mostra, inaugurada ahir al vespre, es pot veure als baixos de la Casa
Bau de Tortosa fins al 13 de gener. FOTO: JOAN REVILLAS

Enguany es
compleixen 75 anys
del Col·legi a l’Ebre
i 20 que es va escindir
deTarragona
TERRA ALTA
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(COAC) a l’Ebre, Antoni López,
explica que el fet d’implantar la
Direcció de Regiones Devastadas al territori va desencadenar
la necessitat d’establir una seu
del Col·legi d’Arquitectes a Tortosa amb els seus corresponents
professionals.

Visites guiades
El Col·legi organitza aquest cap
de setmana, amb motiu d’aquestes commemoracions, visites
guiades per a la ciutadania a tres
edificis modernistes emblemàtics de Tortosa com són Casa Piñana, Casa Bernardo Grego i Casa Bau.
El COAC Ebre ha escollit
aquests tres exemples per mostrar la rellevància del Modernisme en l’arquitectura i l’urbanisme de Tortosa, apropar el fet arquitectònic als ciutadans i, així
mateix, fer un cop d’atenció a les
institucions responsables de què
Tortosa encara no figure en la Ruta Europea del Modernisme com
consideren.
Les visites guiades, obertes a
tothom, gratuïtes i organitzades
en grups reduïts, tindran lloc els
matins de demà i de diumenge i
s’iniciaran a les 10 hores. Cal inscripció prèvia.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA MUNICIPAL

Tomben una proposta per
elevar els cabals de l’Ebre

Horta permet instal·lar càmpings a
l’entorn del poble i l’entrada dels Ports

■ La comissió d’Agricultura del

■ L’Ajuntament d’Horta de Sant

Congrés dels Diputats ha rebutjat una proposició no de llei
defensada pel diputat tortosí
del PDECat, Ferran Bel, que
instava el Govern espanyol a
elevar els cabals ecològics de
l’Ebre, i garantir així la viabilitat del Delta.
La proposta ha rebut el vot
contrari de PP i Ciutadans, i
l’abstenció del PSOE.

Bel denuncià que el Pla Hidrològic de l’Ebre es va aprovar sense el consens habitual
en aquests tipus de documents
i assegurà que si l’Estat espanyol no modifica el document
ho faran les institucions europees. Per últim, l’ebrenc va sentenciar que «la supervivència
del delta de l’Ebre no està en el
marc de l’Estat espanyol, sinó
a Europa».

Joan ha aprovat inicialment una
modificació de les normes subsidiàries per possibilitar la instal·lació de càmpings, aparcaments de caravanes i autocaravanes en sòl no urbanitzable. La
ubicació d’aquests equipaments
turístics al terme municipal no
estava contemplat en l’actual reglament urbanístic i el consistori ha volgut remeiar «aquesta ano-

malia». Si la proposta va endavant, serà apte per a l’ús de càmping tot l’entorn agrícola del poble, des de a la carretera T-330
(entre Horta de Sant Joan i Arnes), al sud, fins a la zona del
Pesells, al nord.
A més a més, l’Ajuntament ha
inclòs tota la zona d’entrada al
Parc Natural dels Ports, pel seu
valor natural i paisatgístic i per la
ubicació privilegiada que ofereix.

«La finalitat és que, si algú vol
posar un càmping, tingui èxit»,
ha dit l’alcalde Joaquim Ferràs.
Que es tracti d’un espai amb
protecció especial, exclòs de la
zona PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya), ha generat que diversos veïns presentin al·legacions. En alguns casos,
reclamen que no es tanqui la zona d’acampada municipal dels
Ateus.–ACN

