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MOBILITAT El govern municipal no vol pagar un import mensual pel solar i es planteja construir uns nous estacionaments

L’Ajuntament i el Col·legi d’Arquitectes s’enfronten per
l’ús de l’aparcament de la plaça dels sindicats
Tortosa Redacció

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va desvetllar en el ple municipal
celebrat dilluns 6 de febrer que l’Ajuntament de Tortosa està buscant
una alternativa per reubicar l’aparcament situat a la plaça de davant
de l’edifici dels sindicats, al barri
del Temple. Aquest solar és propietat del Col·legi d’Arquitectes, que
des de fa 20 anys ha cedit aquest
espai gratuïtament a la ciutat per
utilitzar-lo com a aparcament públic. Bel va assegurar durant el ple
que el Col·legi sol·licita ara un lloguer mensual que l’Ajuntament no
està disposat a assumir. Segons
Bel, si es “recapitalizen” aquests
diners es pot construir un aparcament alternatiu. De fet, segons Bel,
s’està negociant amb Carreteres
de la Generalitat per trobar aquest
espai alternatiu. Duran el ple, Bel

va acusar el Col·legi d’Arquitectes
d’haver trencat el conveni existent
de manera unilateral, un extrem
que ha negat el president de la demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes, Juan M. Margalef. Segons Margalef, la voluntat del
Col·legi és arribar a un acord amb
l’Ajuntament “i no es pot transmetre a la ciutania que no volem que
s’aparque allí de forma gratuïta”.
Segons Margalef, el conveni actualment existent es va signar
quan Mariano Curto era alcalde de
la ciutat. El Col·legi sempre ha cedit
gratuïtament aquest espai a la ciutat malgrat que s’ha fet càrrec durant tot aquest temps del pagament de l’Impost de Béns Immobles (pel qual ja ha abonat més de
16.000€) i d’una assegurança, ja
que el solar té un ús públic. Margalef ha explicat que, com a contrapartida, l’Ajuntament va instal·lar

Nova caixa per transportar el
reliquiari de la Santa Cinta

Tortosa Redacció

La Reial Arxiconfraria de la Cinta
ha fet construir una nova caixa per
transportar el reliquiari de la Santa
Cinta com una més de les accions
emmarcades en la celebració de
l'Any Jubilar amb motiu del seu
400 aniversari. La caixa servirà per
transportar el reliquiari quan surta
de la capella i, així, evitar dur-lo a
les mans. La caixa està feta totalment a mà amb fusta autòctona
del Port de Caro. Als costats apareixen els gravats de Sant Pere i

Sant Pau, i als diferents frontals hi
ha una imatge de la Mare de Déu,
l'escut de Tortosa, un brot d'olives i
la imatge del reliquiari que guardarà al seu interior, folrat amb seda
italiana. Es tracta d'una peça única, feta pels artesans locals Joaquim Ginovart i Joaquim Marro, i
s'estrenarà el pròxim 1 d'abril durant la primera peregrinació de les
previstes dins l'Any Jubilar: a la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. La caixa va ser beneïda
diumenge 5 de febrer pel bisbe de
Tortosa, Enrique Benavent. ■

un gual davant de la seu del Col·legi, al carrer de Berenguer IV, per
als usuaris del Col·legi. “Mai havíem pagat per aquest gual, però
des de l’any 2015 paguem una
quota mensual de 29,5 €”.
Margalef reconeix que durant
molts anys el Col·legi ha pogut assumir tots aquests costos, “però
ara, amb la crisi, hem analitzat totes les despeses que teníem i no
podem fer front a tot això”. És per
això que des del Col·legi han proposat a l’Ajuntament el pagament
d’un import mensual per les 98
places d’aparcament que hi ha a
la plaça dels sindicats. Concretament, demanen que se’ls pague
14,20 € per plaça, la meitat de la
taxa de gual. La junta directiva del
Col·legi d’Arquitectes, que tenia
previst emetre un comunicat entre
dijous i divendres, ha insistit que
es tracta només d’una xifra de sor-
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Inici imminent del pàrquing
gratuït de l’hospital
usuaris de l'hospital de Tortosa Verge de la Cinta començarà a construir-se “amb caràcter immediat”,
segons va anunciar l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, durant la celebració del ple municipal dilluns 6 de febrer. L'aparcament es construirà a
l'entrada de Tortosa, just a la plaça
del Bimil·lenari, i es connectarà amb
l'hospital amb un bus llançadora
que tindrà una freqüència de pas de
15 minuts. El pàrquing tindrà 118

places i està promogut pel departament de Territori i Sostenibilitat, que
invertirà 310.000 euros. L’aparcament, regulat amb barrera, serà gratuït per als usuaris de l’hospital i
s’espera que la mesura servisca per
descongestionar els accessos i l’aparcament a l’entorn del centre hospitalari. En el ple de dilluns es va
aprovar la modificació de l'ordenança de circulació perquè l'aparcament puga ser operatiu quan s'acaben les obres.

tida i que la voluntat és arribar a
un acord “just i objectivable”
amb l’Ajuntament per tal que la

gent puga continuar fent ús d’aquesta plaça com a zona d’aparcament gratuïta. ■

■ El nou aparcament gratuït per als

BREUS

Una junta gestora es
fa càrrec de l’AV de
Sant Llàtzer, amb un
deute d’11.000 €
TORTOSA Una junta gestora s’ha
hagut de fer càrrec de l’Associació
de Veïns de Sant Llàtzer després
que en la darrera assemblea extraordinària s’acceptés la dimissió
de l’anterior president, Alejandro Gibello, per haver deixat un deute a
l’entitat de més d’11.000 euros.
Segons diverses fonts, el deute vindria arran de les festes de barri organitzades el 2015 i el 2016 amb
l’actuació de Los Diablos, que no
va comptar amb la resposta del
públic. Tampoc va tindre èxit la darrera festa de tardor amb els concerts de Joan Rovira i els Quicos.
Malgrat que es va proposar una
derrama de 35 euros als socis de
l’entitat veïnal per eixugar el deute, l’assemblea no ho va acceptar i
va forçar la dimissió de l’anterior
president. L’actual gestora compta
amb el suport de l’Ajuntament de
Tortosa i està negociant amb els
proveïdors l’ajornament del pagament del deute mentre busca
fonts de finançament. ■

L’historiador Ramon Miravall
rep el premi Sant Blai 2017

TORTOSA En el marc de les festes de Sant Blai que organitza l’Associació de Veïns del Centre, Nucli Històric de Tortosa, l’historiador Ramon
Miravall va rebre el Premi Sant Llàtzer 2017 amb el qual els veïns han
volgut reconèixer un il·lustre veí del barri que porta escrita una seixantena de llibres sobre la història de Tortosa. ■

Ajuts per a la
rehabilitació
d’edificis al nucli
històric
TORTOSA L'Ajuntament de Tortosa ha obert el termini per demanar
subvencions per a la rehabilitació
d'edificis del centre històric de la

ciutat. Poden acollir-s'hi propietaris o comunitats de propietaris, i
les actuacions que poden ser objecte d'ajuda són la rehabilitació
de façanes i cobertes, instal·lacions d'elements comuns dels edificis i millores d'accés i mobilitat.
Totes les obres es poden subvencionar fins a un màxim del 50%.
Els ajuts es podran demanar fins
al 30 de setembre. ■

