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TORTOSA ■  P O L È M I C A  P E L  S Í M B O L  F R A N Q U I STA

L’ANC diu que el monument 

no és motiu de consulta

■ L’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) a les Terres de l’Ebre 
ha emès un segon comunicat en 
pocs dies sobre la polèmica con-
sulta pel monument franquis-
ta de la batalla de l’Ebre erigit a 
Tortosa el 1966. Sense esmen-
tar-lo, el comunicat respon les 
crítiques de l’alcalde de la ciu-
tat, Ferran Bel, quan va assegu-
rar que «l’ANC apel·li a la llei i 
no posi urnes resulta una cosa 
contradictòria» i que l’organit-
zació independentista ha de 
«cridar a la participació i anar a 
votar. És difícil entendre que 
l’Assemblea digui que no cal po-
sar urnes», remarcà. 

L’ANC Terres de l’Ebre afir-
ma en aquest nou comunicat 
que no han estat ni estaran mai 
en contra de posar les urnes, «ja 
que aquesta és la nostra essèn-

cia». Ara bé, afirmen que «la vi-
olència, les guerres, la violació 
dels drets humans i el feixisme 
en si mateix, són qüestions que 
en cap cas poden ser motiu de 
consulta». 

L’assemblea «no pot adme-
tre» i no comparteix l’ús de la 
democràcia com a instrument 
que obri la porta, a parer seu, 
«a legitimar un règim que va 
comportar una duríssima re-
pressió contra el poble català». 

L’entitat ratifica el seu su-
port a la moció aprovada pel 
Parlament de Catalunya que 
insta l’Ajuntament de Tortosa 
a retirar de manera immediata 
i sense consulta popular prèvia 
el monument inaugurat per 
Franco. El Govern local manté 
la convocatòria d’una consul-
ta entre maig i juny.–A. C.

CAMARLES ■  A L  P R I M E R  H I  PA RT I C I P E N  3 0  E M P R E S A R I S  I  E M P R E N E D O R S

En marxa al Baix Ebre el cicle de 

seminaris ‘Guanya visibilitat a la xarxa’ 

■ Més de 30 empresaris i empre-
nedors participen en el primer 
dels set seminaris del cicle ‘Gua-
nya visibilitat a la xarxa’ del pro-
jecte Baix Ebre Avant, que impul-
sa el Consell Comarcal del Baix 
Ebre amb l’objectiu d’oferir a les 
empreses els coneixements ne-
cessaris per a la creació d’una es-
tratègia online amb les tècniques 
més innovadores per incremen-
tar vendes.  

La directora de l’Institut In-
ternacional per a la Investigació 
de la Societat de la Informació i 
el Coneixement i especialista en 
màrqueting digital, Montserrat 
Peñarroya, imparteix el primer 
seminari que consisteix en un ta-
ller pràctic de creació d’un pla 
d’estratègic en e-marquèting. 

Aquest cicle, que s’imparteix 
al Viver d’Empreses i Centre de 

Negocis Baix Ebre Innova, de Ca-
marles, pretén fomentar entre 
les empreses de la comarca la cre-
ació d’una estratègia empresari-

al online competitiva i innovado-
ra amb l’objectiu d’incrementar 
vendes i crear llocs de treball en 
un futur. 

El president del Consell, Daniel Andreu, ha inaugurat aquest cicle de 
seminaris.  FOTO: CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Mor un home a 
la Palma d’Ebre 
en caure-li a 
sobre el tractor

RIBERA D’EBRE

■ Un home va morir ahir a la 
tarda en un accident a la Pal-
ma d’Ebre, en caure-li a sobre 
el tractor que estava condu-
int. Els serveis d’emergènci-
es van rebre l’avís del sinistre 
cap a les 15.30 hores. L’home, 
Josep A.V. de 80 anys, es tro-
bava conduint un tractor per 
una zona rural del terme de la 
Palma d’Ebre quan el vehicle 
va bolcar i va quedar atrapat a 
sota. Al lloc es van desplaçar 
dos vehicles del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i un helicòpter medica-
litzat, però l’home ja havia 
mort.  

 
MÓRA D’EBRE 

Curs sobre l’ús dels 

desfibril·ladors 
 

■ El centre cívic de Móra d’Ebre 
va acollir ahir dos cursos per 
a aprendre a utilitzar un des-
fibril·lador, en el marc de les ac-
cions de «Móra d’Ebre, muni-
cipi cardioprotegit» que impul-
sa l’Ajuntament. La finalitat és 
transmetre les pautes bàsi-
ques d’actuació en cas d’atu-
rada cardiorespiratòria i donar 
a conèixer on estan ubicats i 
com s’han d’utilitzar els des-
fibril·ladors. A Móra d’Ebre 
n’hi ha sis: a la Llar dels Jubi-
lats, als Quatre Cantons, a les 
dependències de la Policia Lo-
cal, a la zona esportiva i en 
centres educatius.

A. C. 

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
convocat una consulta al veïnat 
perquè determini a quins usos 
s’han de destinar els locals dels 
baixos del Parc de Garbí, al cos-
tat de la platja de Garbí, on es va 
situar la popular zona d’oci noc-
turn Garbeach.  

El Govern local considera «pri-
oritari» reaprofitar i dinamitzar 
de nou un espai que va patir el 
tancament progressiu dels seus 
negocis ara fa uns anys. 

 La consulta es farà entre els 
dies 9 i 15 de maig, tots dos inclo-
sos. Hi podran participar tots els 
rapitencs majors més grans de 16 
anys i que constin empadronats 
al municipi de manera ininter-
rompuda almenys durant els tres 
últims anys.  

L’alcalde de Sant Carles de la 
Ràpita, Josep Caparrós, s’ha com-
promès a donar validesa al resul-
tat obtingut i a formular un pro-
jecte que s’adeqüi als usos que li 
vulgui donar la gent de la pobla-
ció. «La nostra voluntat és acon-
seguir la màxima participació 

ciutadana per desenvolupar un 
dels espais emblemàtics de la Rà-
pita i estem convençuts que no-
més entre tots serem capaços 
d’adequar la zona als interessos 
del nostre poble», ha subratllat l’al-
calde.  

De fet, s’estableix un índex de 
participació efectiu en la consul-
ta del 25% d’aquest cens, mentre 
que l’opció guanyadora serà la 
que obtingui un nombre superi-
or de vots emesos i vàlids. 

Resultat vinculant 
Tot i que, per les característiques 
de les consultes populars, el re-
sultat no és vinculant, Caparrós 
ha deixat clar que tots els grups 
municipals rapitencs han con-
vingut que sí que ho sigui i han 
pres «el compromís de donar-li va-
lidesa i obrar en conseqüència».  

Per aquest motiu es formula-
rà un projecte que s’adeqüi als 
usos que li vulgui donar la gent 
de la Ràpita i es facilitarà tots els 
recursos humans i tècnics dispo-
nibles perquè la consulta es du-
gui a terme «en les millors con-
dicions i màximes garanties». 

Els llocs habilitats per votar 
seran l’Ajuntament de la Ràpita, 
la Biblioteca Municipal i l’Ofici-
na Municipal de Turisme.  

L’obertura de les urnes per 
l’escrutini es realitzarà en sessió 
pública a partir del tancament de 
la votació el dia 17 de maig de 2016 
a les 13 hores i el resultat es publi-
carà al web municipal.

MONTSIÀ ■  H I  P O D E N  PA R T I C I PA R  T O T S  E L S  V E Ï N S  M A J O R S  D E  1 6  A N Y S  D ’ E D AT

La Ràpita convoca els veïns per decidir 

els usos dels antics locals de Garbeach
El consistori rapitenc, 
fidel al compromís 
electoral, convoca una 
consulta popular 
vinculant a celebrar 
entre el 9 i 15 de maig

Zona d’oci nocturn abandonada
■ La zona lúdica de Garbeach es-
tava situada a la part inferior del 
parc de Garbí, a peu de la platja ho-
mònima.  

Molt popular fa uns 15 anys, va 
patir un procés de deteriorament 
que va culminar l’estiu de 2013 quan 
van tancar els quatre locals d’oci 
nocturn que encara romanien 
oberts. 

La zona lúdica se situava en ter-
reny públic del qual l’Ajunta-
ment en té la concessió i treia a 
concurs els vuit locals existents. 

Una de les raons esgrimides pels 
responsables dels bars musicals 
per tancar portes fou la impos-
sibilitat de fer front al pagament 
mensual del cànon de la conces-
sió, d’entre 500 i 800 euros. Es 
va justificar també el context 
econòmic de crisi, l’auge d’al-
tres zones d’oci al municipi rapi-
tenc, la falta de manteniment i 
problemes de seguretat i bara-
lles per raonar el tancament. 

La zona d’oci nocturn va estar 
en funcionament uns 15 anys.

L’A P U N T

Imatge d’abandonament de l’antiga zona d’oci nocturn Garbeach, 
situada a peu de la platja de Garbí, a la Ràpita. FOTO: JOAN REVILLAS


