
 
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA  

DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
A la ciutat de Tortosa, en el saló d’actes del Consell Comarcal de Baix Ebre, al carrer 
Barcelona, 152, essent les 12.00 hores del dia 8 de juliol de 2015, es reuneixen, 
juntament amb la secretària del Consell Comarcal del Baix Ebre, Rosa Maria Solé Arrufat, 
que certifica, els següents consellers proclamats membres del Consell Comarcal del Baix 
Ebre per la Junta Electoral Provincial, en sessió de data 22 de juny de 2015: 
 

Adell Moragrega, Enric 

Andreu Falcó, Daniel 

Aviño Martí, Roger 

Beltrán Piñol, Maria José 

Bertomeu Río, Jose Emilio 

Cid Martí, Ferran 

Codorniu Suñer, Josep 

del Pino Homedes, Joaquin 

Espinach Pegueroles, Lluís 

Ferré Fandós, Alfredo 

Forès Hernàndez, Teresa 

Franch Arques, Kilian 

Gas Ferré, Francesc 

Gómez Comes, Joan Pere 

Jordan Farnós, Jordi 

Mas Sabaté, Josep 

Monclús Benet, Josep Felip 

Navarro Serra, Josep Antoni 

Puell García, Maria Teresa 

Roig Montagut, Enric 

Segarra Piñana, Joan 

Serra Ventura, Carlos 

Tomàs Royo, Rafel 

Zapater Alifonso, Elisabet 

Zaragoza Vallés, Sandra 
 
Tots ells han lliurat anteriorment a la secretària les seves respectives credencials. 
 
La secretaria llegeix la convocatòria per a la constitució del consell comarcal: 
 
“L’article 22.1 del  Decret Legislatiu  4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya disposa que el consell comarcal 
es constitueix en sessió pública a la capital de la comarca el primer dia hàbil després de 
transcorreguts quinze dies naturals a comptar de l'endemà de l'acte de proclamació dels 
membres electes. 
 



 
 

 

 
Amb data 6 de juliol de 2015 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
l’Edicte de data 22 de juny de 2015 de la Junta Electoral Provincial  de Tarragona pel qual 
es fa pública la proclamació dels membres electes i suplents  dels consells comarcals de 
l’àmbit d’aquesta Junta, entre els quals consten el consellers del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
 
Amb data 3 de juliol de 2011, el president en funcions, Sr. Lluís Soler i Panisello, ha dictat 
resolució convocant els membres electes del Consell Comarcal del Baix Ebre proclamats 
per la Junta Electoral Provincial de Tarragona amb data 22 de juny de 2015, a la sessió 
de constitució de la Corporació que tindrà lloc el dimecres dia 8 de juliol de 2015, a les 
12.00 hores, a la sala de plens del Consell Comarcal del Baix Ebre.” 
 
1- FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 

 

Seguidament, la secretària dóna lectura a l’article 22.1 del Decret Legislatiu 4/2003, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya que disposa 
que la sessió constitutiva, reunida per a elegir el president entre els membres que la 
componen, és presidida per una mesa d'edat, integrada pel conseller de més edat i pel de 
menys edat presents en l'acte, i hi actua com a secretari el de la corporació comarcal.. 
 
Segons les dades lliurades pels consellers, correspon integrar la mesa d’edat al Sr. Enric 
Adell Moragrega com a conseller més jove i al Sr. Joan Segarra Piñana, com a conseller 
de més edat qui passarà a presidir la mesa d’edat.  
 
Tot seguit, passa a presidir la sessió el conseller de més edat: Sr. Joan Segarra Piñana 

 

Un cop constituïda la Mesa d’edat integrada pels consellers esmentats, juntament amb el 

secretari, el president de la mesa declara oberta la sessió a les 12.15 hores. 

 

2- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS 

 

La secretària llegeix, en català,  la part necessària per a aquest acte del certificat de la 

Junta Electoral Provincial de Tarragona que diu: 

 

Raquel Aunós Gómez, Secretària de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, 

 

CERTIFICO: Que,  d’acord amb el que disposa l’article 21.3 del Decret Legislatiu 4/2003, 

de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya i l’article 1 del Decret 299/2011, de 22 de març, sobre l’elecció dels membres 

dels consells comarcals, aquesta Junta Electoral Provincial de Tarragona ha proclamat 

els membres del consell comarcal del Baix Ebre següents: 

 

BAIX EBRE (25 escons) 

 

Convergència i Unió (CiU) (10 escons) 

 

Consellers electes 



 
 

 

 
 

1- Joan Pere Gómez Comes 

2- Kilian Franch Arques 

3- Alfredo Ferré Fandos 

4- Sandra Zaragoza Vallés 

5- Josep Codorniu Suñer 

6- Elisabet Zapater Alifonso 

7- Lluís Espinach Pegueroles 

8- Joaquim del Pino Homedes 

9- Carlos Serra Ventura 

10- Rafel Tomàs Royo 

 

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (8 escons)  
 

Consellers electes 

 
1- Josep Antoni Navarro Serra 
2- Ferran Cid Martí 
3- Daniel Andreu Falcó 
4- Maria Teresa Puell García 
5- Enric Adell Moragrega 
6- Francesc Gas Ferré 
7- Josep Felip Monclús Benet 
8- Roger Aviñó Martí 

 

Candidatura de Progrés (5 escons) 

 

Consellers electes 

 

1- Maria José Beltrán Piñol 

2- Teresa Forès Hernàndez 

3- Enric Roig Montagut 

4- Jose Emilio Bertomeu Río 

5- Josep Mas Sabaté 

 
Partido Popular (1 escó) 
 

Conseller electe 

 

1- Joan Segarra Piñana 

 

Entesa (1 escó) 

 

Conseller electe 

 

1- Jordi Jordan Farnós 

 



 
 

 

 
La Mesa comprova les credencials dels consellers proclamats, totes les quals són al 

damunt de la taula. 

 

3- JURAMENT O PROMESA DELS CONSELLERS 

 

El president de la mesa anuncia seguidament que els consellers proclamats han de 

prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució, d’acord amb l’article 108.8 de la 

Llei de Règim Electoral General, en relació amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 

 

Els següents consellers juren o prometen el càrrec: 

 

Adell Moragrega, Enric  Promet, per imperatiu legal 

Andreu Falcó, Daniel  Promet, per imperatiu legal 

Aviño Martí, Roger  Promet, per imperatiu legal 

Beltrán Piñol, Maria José  Promet 

Bertomeu Río, Jose Emilio  Promet 

Cid Martí, Ferran  Promet, per imperatiu legal 

Codorniu Suñer, Josep  Jura, per imperatiu legal 

del Pino Homedes, Joaquin  Jura 

Espinach Pegueroles, Lluís  Promet, per imperatiu legal 

Ferré Fandós, Alfredo  Promet, per imperatiu legal 

Forès Hernàndez, Teresa  Promet 

Franch Arques, Kilian 
 Per imperatiu legal, promet, així com servir als 
ciutadans de la comarca del Baix Ebre 

Gas Ferré, Francesc  Promet, per imperatiu legal  

Gómez Comes, Joan Pere  Promet, per imperatiu legal 

Jordan Farnós, Jordi  Promet, per imperatiu legal 

Mas Sabaté, Josep  Promet 

Monclús Benet, Josep Felip  Promet, per imperatiu legal 

Navarro Serra, Josep Antoni  Promet, per imperatiu legal  

Puell García, Maria Teresa  Promet, per imperatiu legal 

Roig Montagut, Enric  Jura 

Segarra Piñana, Joan  Jura  

Serra Ventura, Carlos  Promet, per imperatiu legal 

Tomàs Royo, Rafel  Promet, per imperatiu legal 

Zapater Alifonso, Elisabet  Promet, per imperatiu legal 

Zaragoza Vallés, Sandra  Promet, per imperatiu legal 

 

 

4- DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ  

 

Un cop complides les formalitats precedents, la Mesa declara constituït el Consell 

Comarcal del Baix Ebre 

 



 
 

 

 
5- ELECCIÓ DE PRESIDENT 

 

Seguidament, el president de la Mesa anuncia que es procedeix a l’elecció del president 

del Consell Comarcal i pregunta qui presenta la seva candidatura. 

 

El Sr. Daniel Andreu Falcó,  presenta la seva candidatura  

 

El Sr. Joan Segarra Piñana, presenta la seva candidatura  

 

El Sr. Joan Pere Gómez Comes, presenta la seva candidatura 

 

La votació es fa en una papereta secreta introduïda en un sobre i dipositada en una urna. 

 

La secretària crida un a un els senyors consellers, excepte els que componen la Mesa, i 

lliuren la seva papereta als senyors president qui la diposita en la urna. Finalment emeten 

el seu vot els components de la Mesa per ordre invers a la seva edat. 

 

Acabada la votació la Mesa procedeix al recompte dels vots, el qual dóna el següent 

resultat: 

 

Vots emesos: 25 

Vots en blanc: 0 

Vots nuls: 0 

 

Sr. Daniel Andreu Falcó: 13 vots 

Sr. Joan Segarra Piñana: 1 vot 

Sr. Joan Pere Gómez Comes: 10 vots 

Vots blancs: 1 vot 

 

Per raó d’aquest resultat i atès que el Sr. Daniel Andreu Falcó ha obtingut 13 vots, que 

representen la majoria absoluta sobre els 25 membres que de dret componen la 

corporació, es proclama president del Consell Comarcal del Baix Ebre el Sr. Daniel 

Andreu Falcó. 

 

6-  JURAMENT O PROMESA DEL PRESIDENT I PRESA DE POSSESSIÓ 

 

Seguidament el president de la Mesa proposa al Sr. Lluís Soler Panisello si accepta el 

càrrec i aquest respon afirmativament i el President de la Mesa d’Edat li pregunta: 

 

Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec de President del Consell Comarcal del Baix Ebre amb lleialtat al Rei i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia 

 

Respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal  

 

El Sr. Daniel Andreu Falcó pren  possessió del càrrec i passa a ocupar la presidència. 



 
 

 

 
 

En aquests moments, el President fa una primera intervenció en la qual manifesta: 
Senyores conselleres, senyors consellers, un cop he pres possessió com a President del 
Consell Comarcal del Baix Ebre em correspon donar-los la benvinguda a aquesta nova 
corporació i procediré a imposar-vos el senyal del Consell Comarcal 
 
La secretària els crida per ordre alfabètic les senyores conselleres i els senyors 
consellers els quals reben de màns del President el distintiu del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 

 

7- POSADA DE MANIFEST DE L’ACTA D’ARQUEIG I L’INVENTARI 

 

Tot seguit, d’ordre de la presidència, la interventora present i la secretària manifesta que 
en compliment de que es disposa a l’article 36 del Reglament d’Organització i 
Funcionament dels ens locals es posa de manifest i resta a disposició del nou consell 
comarcal, preparats i actualitzats, els justificants de l’existència en metàl·lic i valors propis 
de la corporació dipositats a la caixa comarcal i en entitats bancàries, així com l’inventari 
del patrimoni. 
 
8- EXPLICACIÓ DEL VOTS DELS CANDIDATS 

 

El President dóna la paraula als representants de cada una de les formacions polítiques 
representades, per si desitgen explicar el sentit del seu vot. 
 
En aquest punt intervé en primer lloc el Sr. Segarra Piñana, en representació de la 
formació política del Partit Popular, per expressar el suport al nou equip de govern amb 
aquelles polítiques que treballin pel bé de la ciutadania de la comarca del Baix Ebre.  
 
Seguidament intervé el Sr. Jordi Jordan Farnós, en representació dels consellers de la 
formació política d’Entesa, inicia la seva intervenció felicitant al nou president del consell 
comarcal i a tots els consellers i conselleres tant del govern com de l’oposició desitjant-
los els màxims d’encerts pel bé de la nostra comarca. 
 
En primer lloc, m’agradaria ressaltar la nostra presència, per primera vegada en aquesta 
institució com a coalició d’Entesa. Amb només la presentació de 5 candidatures a tres 
municipis de la comarca  -Aldover, Roquetes i Tortosa- i a dos EMD’s –JESÚS i Bítem- 
hem obtingut uns bons resultats que ens faciliten la presencia en aquest consell 
comarcal, amb la qual cosa, les sensibilitats de confluència de l’esquerra alternativa, 
durant aquest mandat, també seran presents al nostre consell. 
 
Tot i que, només ens hem presentat en 5 poblacions de la comarca, vull expressar que 
la nostra intenció es treballar pel bé comú de tot el Baix Ebre, del conjunt de tots els 
nostres pobles, des del més menut a la capital, i per extensió de les Terres de l’Ebre. De 
fet, pensem que una institució com el consell comarcal, hauria de redefinir-se 
políticament, donant més importància al consell d’alcaldes i d’alcaldesses, i per altra 
banda, mancomunar-se amb la resta de consells comarcals ebrencs per crear la tant 
desitjada, i a la vegada, necessària vegueria de les Terres de l’Ebre. 
 



 
 

 

 
Tanmateix, mentre el Parlament del nostre país, no realitzi aquests canvis, és evident 
que hem de continuar treballant amb l’actual model, i per això, avui, el nostre grup 
d’Entesa, vol estendre la mà al president i a l’equip de govern, anunciant que realitzarem 
una oposició constructiva pel bé comú del Baix Ebre. 

 
Un bé comú, que al nostre entendre, passa per tres grans eixos d’actuació: la justícia 
social, el reequilibri territorial i la dinamització econòmica. 
 
Pel que fa al primer, la justícia social, és evident que davant l’actual model neoliberal de 
voler resoldre la crisi econòmica, només s’ha aconseguit el contrari: més atur, més 
pobresa i més desigualtat social. Mai, en la nostra comarca, en les darreres dècades, hi 
ha hagut un índex de pobresa tant elevat, una  precarització  del  treball,  un  atur  
inacceptable,  i  per  altra  banda,  una minoria, que com mai, s’enriqueix. Per això, des 
d’Entesa, i amb sintonia amb tots   els   moviments   d’esquerres   de   Catalunya,   de   
l’Estat   i   d’Europa, denunciarem aquestes polítiques d’austeritat i retallades als de 
sempre, i a la vegada, farem tot el possible perquè institucions com el consell comarcal 
ajudin a revertir aquesta situació, impulsant polítiques socials per garantir els drets b`sics 
dels nostres conciutadans i conciutadanes, a tots els pobles del Baix Ebre, i dintre de les 
nostres possibilitats com a institució. 
 
Pel que fa al segon eix, el reequilibri territorial, anuncio que treballarem pensant amb tots 
els municipis del Baix Ebre, des del més menut fins al més gran; amb els de costa, i els 
d’interior; buscant estratègies per assentar i dinamitzar la població, garantint serveis sigui 
quin sigui el poble on es resideix; i també, com he dit al principi, amb una visió que 
vagi més enllà del Baix Ebre, i que ens agermani amb la resta del nostre territori: el 
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, com una de les regions de Catalunya que 
necessita reivindicar-se i més inversió  per  part  de  la  Generalitat.  En  aquest  sentit,  
el  consell  comarcal, pensem que ha de dir, i molt, en relació al Pla Estratègic de les TE, 
que volem que esdevingui un full de ruta de desenvolupament de les 4 comarques de 
l’Ebre. 
 
Finalment, i pel que fa al tercer eix, la nostra presència en aquest consell comarcal, 
també es centrarà en la dinamització econòmica. En buscar i proposar totes aquelles 
fórmules que puguin crear riquesa a la nostra comarca, una comarca que té molts 
d’actius, i que hem de saber aprofitar. Apostarem per un model sostenible, de creació de 
treball de qualitat, que faci del Baix Ebre, poc a poc, una comarca de futur al nostre 
país. 
 
Per acabar, també m’agradaria ressaltar, que des d’Entesa, som conscients que en 
aquests moments vivim una situació, com a societat, excepcional, per la crisi econòmica i 
les desigualtats, però també com a país, on Catalunya, en aquests anys, haurà de fer un 
pas endavant; per això també vull expressar el nostre compromís amb els drets 
nacionals de Catalunya, els quals, nosaltres, considerem indestriables i mai moneda de 
canvi, dels drets socials dels nostres ciutadans. 
 
Acabo com al principi, felicitant al president i a tots els consellers, i desitjant que 
l’encert de tots plegats, sigui l’encert de la comarca, fent prevaldre els valors de 
l’honestedat, la humilitat, el rigor i la responsabilitat. Moltes gràcies a tothom. 
 



 
 

 

 
 
Intervé seguidament el Sr. Joan Pere Gómez Comes, en representació dels consellers 
de la formació política de CiU, felicita primer que tot al nou president i li desitja molts 
d’èxits i encerts tan a n’ell com als membres del seu govern. Vol remarcar, però, que com 
a força majoritària al consell comarcal, i tot i estar a l’oposició, faran una oposició 
responsable i constructiva, però avisem que fiscalitzarem totes les actuacions dutes a 
terme per aquest nou equip de govern. 
 
Expressa també, que aquests darrers quatre anys amb la presidència del Sr. Lluís Soler, 
han deixat un llistó molt alt, es pot veure en l’obra executada i duta a terme en aquesta 
última legislatura, als fets hem remeto, destaca que el pressupost del 2015 ascendeix a 
més d’11 milions d’euros, un augment del 15% respecte al del 2014. Un pressupost fet i 
pensat per al servei de les persones, pensant en la cohesió social del territori, així com 
fent una especial èmfasi en la dinamització econòmica per tal de crear riquesa a la nostra 
comarca, que això comporta amb la creació de nous llocs de treball. 
 
En aquesta legislatura remarca que s’ha prioritzat en diverses coses, com el servei de 
transport adaptat, amb diferents vehicles transportant la gent que ho necessiten als 
diferents centres, ajuts individuals de menjador, on vull dir que cap xiquet ni cap xiqueta 
que ho ha necessitat s’ha quedat sense beca de menjador, l’ampliació del Viver 
d’Empreses Baix Ebre Innova, el Tiquet Fresc i l’Aula Activa, i com no, la creació del 
COPTA, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, que ha portat un 
estalvi d’1 milió d’Euros. 
 
Pren la paraula seguidament el Sr. Enric Roig Montagut en representació dels 
consellers de la formació política Candidatura de Progrés, diu que el seu grup vol, en 
primer lloc, el reconeixement al veredicte democràtic expressat a les urnes el passat 24 
de maig i, en conseqüència, l'elecció en aquesta sessió com a president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre al Sr. Daniel Andreu el felicitem per aquest fet i volem desitjar-li 
en nom del nostre grup sort i encert en aquest nou mandat. 
 
En segon lloc, com a portaveu, vull manifestar l’agraïment als consellers i conselleres del 
grup socialista que m'han donat la seva confiança per representar la veu del grup.  
 
A tots els ciutadans que estan seguint aquesta sessió de constitució volem dir-los que 
dedicarem tots els nostres esforços perquè aquest nou mandat del Consell Comarcal 
sigui profitós pels municipis, pels seus ajuntaments, pels seus càrrecs electes i, per 
descomptat, pels ciutadans i ciutadanes de tot el Baix Ebre: de l'Aldea, d'Aldover, 
d'Alfara, de La Cala, de l'Ampolla, de Benifallet, de Camarles i els seus lligallos, de 
Deltebre, de Paüls, del Perelló, de Roquetes, de Tivenys, de Xerta i de Tortosa i els seus 
pobles i EMD's. 
 
Entenem que aquesta institució és una administració pública al servei dels municipis del 
Baix Ebre, on la seva prioritat no ha de ser una altra que donar suport als ajuntaments, 
que en definitiva són les administracions més properes a la ciutadania.  
 
Voldria aprofitar aquestes primeres paraules per enviar una fraternal salutació a tots els 
càrrecs electes de la comarca, als alcaldes i alcaldesses i als regidors i regidores dels 
Ajuntaments de la comarca que cada dia treballen per la millora dels nostres municipis.  



 
 

 

 
 
Finalment, també voldria també saludar tots els treballadors i col·laboradors del Consell 
Comarcal, a tots ells dir-los que podran comptar amb la nostra dedicació i servei, tal i com 
han pogut comptar amb els anteriors grups comarcals socialistes. I permeteu-me, des 
d'aquí, un petit record a la figura de Pepe Costa, que fa 25 anys va ser el primer gerent 
del Consell Comarcal, i amb qui vaig tenir l'honor de treballar, aprendre i compartir 
experiències a l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Malauradament la realitat social i econòmica dels nostres municipis està afectada 
greument per la crisi econòmica. Com sabeu, l’atur registrat en el passat mes de juny a la 
nostra comarca afecta a més de 6.000 persones, amb molts joves que s’incorporen per 
primera vegada al mercat laboral i amb alguns municipis que superen el 20% d’atur de la 
seva població activa. 
 
No podrem combatre aquesta situació promovent polítiques en una única direcció. Volem 
que aquesta nova etapa també sigui de consens polític, perquè això és el que exigeixen 
el conjunt de ciutadans i ciutadanes en aquests moments difícils. És evident que hi ha un 
majoria política, gràcies al pacte de govern assolit entre ERC i el PSC que dóna 
matemàticament una majoria al govern, però és també evident que la realitat social i 
econòmica del Baix Ebre necessita d’amplis acords per ser abordats amb garanties d’èxit. 
Acord entre les forces polítiques de la comarca, acord entre les institucions públiques que 
hi tenen coses a dir i a fer i acord entre els Ajuntaments de la comarca reforçant el paper 
del Consell d'Alcaldes. No és el moment d'individualismes. Ens hi juguem la sortida a la 
crisi sense crear més desigualtats i el futur del conjunt de ciutadans del Baix Ebre. 
 
Avui 8 de juliol en el ple de constitució volem manifestar la ferma voluntat dels consellers i 
conselleres socialistes d’implicar-nos en les tasques de govern per prioritzar la sortida a 
la crisi assumint la responsabilitat de govern, amb transparència i honestedat per damunt 
de tot. Per això els consellers del grup socialista hem signat el nostre compromís ètic amb 
la ciutadania per complir els principis democràtics, ètics i de transparència fixats en el 
codi ètic del Partit dels Socialistes de Catalunya.  
 
El nostre compromís de govern s'ha de concretar en diferents línies de treball que creiem 
que cal desenvolupar i que hauran de ser motiu de debat i acord. 
 
Hem d'impulsar tots els instruments comarcals de participació dels sectors empresarials i 
sindicals, amb l’objectiu d’estudiar i fer propostes en temes com: mesures de suport a la 
competitivitat de les empreses; mesures de suport a la formació i a la creació d’ocupació; 
mesures de gestió econòmica comarcal,  i mesures de transformació i dinamització de 
l’activitat econòmica comarcal. 
 
Definir les bases per al desenvolupament econòmic tenint en compte els sectors 
tradicionals i també incorporant nous sectors econòmics. I recordant que disposem d'un 
dels millors polígons industrials de Catalunya, on en els darrers anys s'han invertit molts 
esforços per dotar-lo dels serveis necessaris i que ara cal continuar amb aquesta aposta 
de futur. 
 
Promoure noves activitats econòmiques en l’àmbit de l’economia ambiental, de l’estalvi 
energètic i de les energies renovables, del turisme i del paisatge. 



 
 

 

 
 
Prioritzar els serveis a les persones com una inversió en cohesió social. Rebutjant les 
retallades en els serveis públics promogudes per l’administració sigui del color polític que 
sigui.  
 
Des del Consell Comarcal hem d’estar al costat dels municipis afirmant que no tolerarem 
que es destrueixin els serveis públics amb l’excusa que aquesta és la sortida a la crisi. La 
salut, l’educació i el benestar social són drets bàsics que han de ser defensats per 
aquesta institució donant suport a les reivindicacions que ja estan fent els municipis de la 
nostra comarca. I des d'aquí vull aprofitar per agrair a les entitats com Càritas o Creu 
Roja i a totes i tots els voluntaris que de manera desinteressada aporten el seu granet 
d'arena cada dia per ajudar els més necessitats i els afectats per les polítiques més 
conservadores. 
 
Perquè no deixarem que els ciutadans del Baix Ebre caminin tots sols. La nostra funció 
com a Consell Comarcal és acompanyar-los en el seu camí diari cap a un futur millor, 
perquè és just i necessari que tothom tingui la seva oportunitat. 
 
Defensar el nostre territori i els recursos naturals que el defineixen. Som Reserva de la 
Biosfera i això implica que hem d'apostar pel medi ambient, per un desenvolupament 
sostenible i per un turisme diferenciador fent que el nostre paisatge, riu Ebre i la Via 
Verda i els Parcs Naturals dels Ports i del Delta de l'Ebre siguin una referència a tots els 
nivells i siguin generadors de riquesa i, com no, continuar lluitant per mantenir els cabals 
ecològics i donant suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre en la seva lluita 
antitransvasista. 
 
Apostar per les comunicacions i les infraestructures com la finalització de l'autovia A-7 i 
l'impuls del Corredor del Mediterrani, a la vegada que disposar de línies ferroviàries 
d'acord amb les necessitats del territori, tal com està defensant la Plataforma Trens 
Dignes. 
 
Impulsar de forma efectiva la redacció i implantació del Pla Estratègic de les Terres de 
l'Ebre, eina bàsica per al desenvolupament del nostre territori, de manera que ens permeti 
col·laborar i coordinar-nos amb la resta de municipis del Montsià, Ribera d'Ebre i Terra 
Alta fent que les Terres de l'Ebre siguin reconegudes, per la nostra identitat com a 
territori, com la Vegueria de l'Ebre. 
 
Finalment defensar les nostres tradicions i el nostre patrimoni humà, cultural, natural, 
festiu i immaterial, un patrimoni i una cultura arrelats a la terra, a l'aigua, als animals i a 
les persones, que ha de ser el nostre tret identificador i la nostra senya d'identitat. 
En definitiva, treballant en tots aquells àmbits i projectes que ens permetin seguir 
avançant com a pobles i com a comarca, tot pensant sobretot amb les persones i amb 
una clara voluntat de servei.  
 
Mentre escrivia aquestes línies em va venir al cap un gravat del riu Ebre  obra de Frederic 
Mauri i Gerard Vergès, editada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a l'Ebre, que em 
va evocar uns versos del poeta, recentment musicats pel grup Riu en So. Música, dibuix i 
lletra defineixen, il·lustren i ens transporten al que és la nostra comarca. 



 
 

 

 
Per això permeteu-me que finalitzi aquest parlament amb uns versos del poema L'ombra 
rogenca de la lloba, de Gerard Vergés que descriuen perfectament el paisatge del Baix 
Ebre: 

 
No us contaré la coneguda història 
ni us descriuré el paisatge on he viscut: 
aquell riu ample, amb tarongers florits, 
i, més amunt, la terra roja i dura 
d'oliveres i vinya, el cel d'estiu 
com la fulla esmolada d'una espasa. 
I a prop la mar, la mar que tant estimo. 
 

Finalment pren la paraula el President del Consell Comarcal per adreçar-se als assistents 
amb paraules d’agraïments pels vots rebuts i la confiança dipositada, fent especial 
menció al suport de la seva família i manifestant la seva voluntat de servei a la comarca. 
 
I no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió, sent les 13:30 hores 
del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària accidental, estenc la 
present acta i en dono fe. Certifico. 
 
La secretària,         Vist i plau 
          El President, 
 
 
 
 
 
 

Daniel Andreu Falcó 


