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L’APUNT

El futur del sector
pesquer ebrenc
Lurdes Moreso

La mar de l’Ebre produeix unes espècies pesqueres i
aqüícoles de gran qualitat, però s’han de valorar i potenciar perquè realment suposen un impuls per a
l’economia de les Terres de l’Ebre. La Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita ha aconseguit més
captures l’últim any, però no s’ha traduït en una major
facturació. Cal promoure una marca pròpia per acon-

seguir majors ingressos i, en aquest sentit, els ajuts
europeus gestionats pel grup d’acció local pesquer del
Baix Ebre i el Montsià tenen un paper fonamental. Una
injecció de 3,6 milions d’euros ha de servir per assegurar el futur del sector pesquer ebrenc i afavorir que
tant els joves com les dones s’introdueixen en
aquest sector productiu.
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La maqueta on es mostra que l’edificació de la Savinosa serà de planta baixa i que potenciarà els espais públics i la pineda ■ J.C.

La Savinosa serà un espai
obert a la ciutadania i
integrat a la zona verda

esprés de les eleccions municipals del 2015, ERC del
Vendrell va decidir entrar en un govern en minoria,
mitjançant un acord de mínims amb el PSC i CiU
(ara PDeCAT). Tant el cap de llista, Josep Marrasé, com la
número dos, Eva Mata, s’estrenaven com a regidors. El primer, com a titular de Serveis Públics i Platges i la segona,
de Medi Ambient i neteja. L’objectiu d’ERC era deixar l’empremta del seu pas per l’Ajuntament del Vendrell, però el
camí no es preveia fàcil. Tot just arribar a l’Ajuntament, Eva
Mata es va introduir de ple en el projecte de recuperació de
les Madrigueres, un espai reivindicat per les entitats ecologistes com la zona humida més important del país entre
Barcelona i el delta de l’Ebre. Mata va pensar que aquesta
zona podia esdevenir, en el futur, un reclam importantíssim
per a un turisme de qualitat i que podia ser l’embrió del
nou model turístic que el municipi busca per completar
l’oferta de platja. I allà, precisament, a la platja, va ser on es
va trobar amb el seu company de grup. La tardor del 2015
el Ministeri de Foment va rescatar el projecte d’unes passeres que havien de connectar el passeig marítim del Vendrell travessant les Madrigueres. Josep Marrasé estava a
favor de la instal·lació de les passeres. Mata, en canvi, no
en volia sentir a parlar: els tècnics de Medi Ambient asseguraven que aquest projecte podia destorbar algunes es-

a La proposta guanyadora preveu que els nous edificis no superin l’alçària dels
actuals i la protecció del patrimoni natural a El 2018 se’n decidiran els usos
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L’equip d’arquitectes guanyador del concurs de la
Diputació de Tarragona
per adjudicar la redacció
del projecte d’intervenció
a l’antic preventori de la
Savinosa, Fuses-ViaderMansilla-Perea, va presentar la proposta dijous passat durant la inauguració
de l’exposició dels 25 treballs que s’hi van presentar. Un dels arquitectes, el
cambrilenc Jordi Mansilla, va explicar que la intervenció permetrà la flexibilitat d’aquest espai: “La
proposta s’hauria de basar
entre la flexibilitat de les
peces i el respecte dels espais públics.” Precisament, les noves construccions que es proposen
–5.000 metres quadrats
d’edificabilitat nova en
planta baixa– no superarien l’alçària dels edificis
actuals i, per tant, s’evitaria un impacte visual sobre la vegetació i es preser-

La frase

La xifra

“El nou espai no
desmuntarà la imatge
mental que tenen els
tarragonins de la
Savinosa”
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propostes són les presentades al concurs per adjudicar
la redacció del projecte d’intervenció a l’antic preventori.

Exposició dels treballs presentats
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La seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Tarragona
ofereix, fins al 12 d’abril, l’exposició La Savinosa, que
mostra les vint-i-cinc propostes presentades durant el
concurs públic. La mostra inclou maquetes, plànols i explicacions sobre els treballs i
convida la ciutadania a fer un
exercici de reflexió i debat sobre el futur d’aquest espai

emblemàtic. En l’acte d’inauguració, el president de la Demarcació del Col·legi d’Arquitectes, Joan Tous, va destacar que la majoria de propostes coincidien en la necessitat de conservar l’antic preventori i tots els edificis de la
zona i de protegir els tres espais naturals de la Savinosa:
el bosc de pins, el Morrot i el
savinar.

varia el valor ecològic i natural de la Savinosa.
L’equip d’arquitectes
proposa donar protago-

nisme als espais que queden entre les edificacions
–com ara patis i places
obertes– i crear uns mira-

dors sobre les platges de
l’Arrabassada i la Savinosa que siguin accessibles
per als ciutadans. Pel que
fa als usos, el projecte guanyador –com la majoria de
propostes presentades–
obre la porta al fet que
l’àmbit de la Savinosa pugui admetre diversos usos,
tant públics com privats i,
per tant, que hi hagi més
d’un operador. Mansilla
conclou que el nou espai
“no desmuntarà la imatge
mental que tenen els tarragonins de la Savinosa”.
El president de la Diputació, Josep Poblet, va manifestar: “Ens trobem en
un punt de no-retorn” i va
destacar que el projecte
“dona oportunitats per
prendre decisions, sense
fixar-ne prèviament usos
concrets”. Per conèixer
com serà el projecte final i
quins usos tindrà, caldrà
esperar catorze mesos,
que serà quan la Diputació
presentarà el projecte a
l’Ajuntament i l’instarà a
modificar-ne el POUM. ■

La regidora Eva Mata amb un representant de l’entitat
ecologista Geven a les Madrigueres ■ C.M.

pècies que nien a la sorra d’aquest espai protegit, i que es
posarien en perill molts anys de feina per recuperar una
zona que havia estat un abocador. Mata reclamava un recorregut alternatiu i proposava eliminar-hi el pàrquing que
hi havia, contra el que defensaven alguns regidors del PSC
o el mateix Marrasé. L’estira-i-arronsa que van viure Marrasé i Mata per aquest projecte va esquerdar la seva relació
personal i de treball. El president local d’ERC, Jaume Vallès, va demanar a l’alcalde, Martí Carnicer, que treballés
per refer la relació entre els dos republicans en benefici de
la governabilitat del Vendrell. El cas, però, és que des del
novembre del 2015 els dos regidors d’ERC es van anar distanciant. Al juny passat tots el grups van fer un balanç positiu del pacte. Vallès va ser el més agosarat en reconèixer,
en un article a la revista Botafoc, que el camí no era de roses. Per Nadal, Marrasé es va excusar al sopar de l’executiva d’ERC. Els republicans havien notat una excessiva aproximació de Marrasé a les demandes del PSC, i les relacions
s’havien refredat encara més. Tot va començar a la zona
humida de les Madrigueres. I la humitat, ja se sap, tot ho
podreix. Fins i tot, les conviccions més sòlides. ■

