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■ L’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) de les Terres de l’Ebre 
insta a l’Ajuntament de Torto-
sa a retirar el monument franquis-
ta del mig del riu Ebre, «símbol 
de la derrota dels combatents 
republicans en la batalla de l’Ebre 
i de la victòria feixista», en com-
pliment amb la Llei de memò-
ria històrica i del pronuncia-
ment del Parlament, del 3 de 
març passat.  

L’assemblea ha emès un co-
municat, aquest dimecres, per 
mostrar el seu suport a la moció 
parlamentària que, juntament 
amb la normativa històrica, con-
sidera que han de constituir «els 
instruments necessaris perquè 
les administracions locals reti-
rin dels espais públics, sense cap 
impediment, tota la simbologia 
franquista que avui encara hi 
perdura».  

L’ANC Terres de l’Ebre dema-
na que «per dignitat, per justícia 
i per recuperació de la memòria his-
tòrica» es retiri dels espais pú-
blics totes les simbologies que 
exalten el règim franquista, d’acord 
amb la Llei de la memòria histò-
rica, que obliga les administraci-
ons a adoptar les mesures opor-
tunes perquè es retiren els símbols 
commemoratius d’exaltació, per-
sonal o col·lectiva, de la subleva-

ció militar, de la Guerra Civil i de 
la repressió de la dictadura. 

 L’assemblea ha recordat que 
el monument franquista de Tor-
tosa és el més gran que, avui dia, 
encara perdura a Catalunya des-
prés de 38 anys de democràcia i que, 
situat al mig del riu Ebre al seu 
pas per la capital de les Terres de 
l’Ebre, el seu significat i tot allò 
que representa transcendeix l’àm-
bit local i constitueix una ofensa 
a tota la població del territori i 
del país.  

L’ANC de les Terres de l’Ebre 
reclama la retirada del monu-
ment franquista «per tal de cons-
truir una República Catalana lliu-
re de simbologia franquista, per 
respecte a la memòria històrica, 
per respecte al Parlament de Ca-

talunya, per respecte als comba-
tents vençuts en la batalla de 
l’Ebre, per respecte a les vícti-
mes de la repressió franquista 
que avui encara continuen enter-
rades en fosses comunes, per res-
pecte a les seues famílies, per res-
pecte a tota la gent de les Terres 
de l’Ebre i per respecte al con-
junt del nostre país i a la nostra his-
tòria col·lectiva». –ACN

TORTOSA ■  S E  S U M A  A L  PA R L A M E N T  D E  C ATA LU N YA

L’ANC de l’Ebre demana la retirada 

del monument de la batalla de l’Ebre

L’assemblea 
demana a 
l’Ajuntament que 
compleixi la Llei de 
Memòria Històrica

M. MILLAN 

El Consell Comarcal del Baix Ebre 
manté en un funcionament de 
mínims ‘EbreTerra’, el ‘centre 
d’inspiració turística’ construït 
a Deltebre per l’anterior govern 
comarcal (de CiU i PP) i que l’ac-
tual (ERC i PSC) considera com 
un equipament insostenible que 
cal reformular.  

L’obra va ser pressupostada 
780.000 euros i va acabar cos-
tant-ne vora el doble, 1,5 milions, 
mentre que el seu manteniment 
suposa un cost de 12.500 euros 
mensuals.  

Inicialment, l’actuació havia de 
ser sufragada en un 50 per cent a 
través dels ajuts FEDER i el 50 
per cent restant a través d’un 
préstec del Consell Comarcal (de 
389.000 euros). El sobrecost de 
l’obra posa ara en dificultats eco-
nòmiques al Consell Comarcal, 
segons van denunciar ahir els 
consellers de l’equip de govern.  

Així, l’aportació que haurà de 
fer l’ens comarcal serà finalment 
de 960.000 euros, un 150 per cent 
més del previst quan es va pro-
jectar l’obra el 2013, als quals es 
farà front a través de préstecs i 
fons propis. L’equipament tam-

bé s’ha quedat sense dues sub-
vencions que es van demanar a 
la Diputació i la Generalitat.  

El conseller Enric Adell va ex-
plicar que fins al 90 per cent del 
pressupost de l’ens és finalista, de 
manera que els recursos propis són 
escassos. «La destinació exces-
siva d’aquests fons propis a Ebre 
Terra impedirà que el nou equip 
de govern pugui aplicar noves po-
lítiques socials i executar projec-
tes que teníem destinats a millo-
rar el potencial turístic dels nos-
tres pobles», afirmà, per la seva 

banda, el president, Daniel An-
dreu. Entre els projectes que se’n 
ressentiran hi ha la senyalitza-
ció del camí natural entre Torto-
sa a i Riumar, a Deltebre.  

Repensar l’equipament 
«Es tracta d’un projecte sobre-
dimensionat que ara cal repen-
sar, pensant a més en el conjunt 
de la comarca», afirmà per la se-
va banda el vicepresident de l’ens, 
Enric Roig. De moment el centre 
està en mínims: està tancat el mu-
seu superior i no s’han renovat 

els contractes per serveis, com 
la botiga. El centre està obert per 
a actes i com a seu de cursos de 
formació. Per Setmana Santa, 
funcionarà «normalment» com 
a oficina de turisme.  

Per demostrar «les ganes que 
hi ha de continuar EbreTerra», 
el conseller José Emilio Berto-
meu va explicar que els pressu-
postos de 2016 han inclòs una 
partida per poder instal·lar les 
campanes extractores de les cui-
nes del centre, que faltaven ins-
tal·lar i que són necessàries per re-

bre la llicència d’activitats de 
l’Ajuntament de Deltebre.  

El conseller comarcal va fer 
una crida a la «tranquil·litat» de 
cara a les associacions i empre-
saris sobre el futur del centre d’in-
terpretació turística. Així, s’es-
tudiarà com dinamitzar-lo. «Po-
sarem tots els mitjans perquè sigui 
un lloc de trobada per empreses, 
establiments, botigues, instal·la-
cions turístiques, entitats i ad-
ministracions de la comarca, per-
què tota la societat se’l senti seu 
i en faci ús», afirmà Andreu. 
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‘EbreTerra’ dobla el cost previst i fa 

trontollar les finances del Consell
El ‘centre d’inspiració 
turística’ amb seu a 
Deltebre funciona ara 
en mínims, en espera 
de redefinir 
l’equipament

Façana del centre EbreTerra, al municipi de Deltebre. FOTO: JOAN REVILLAS

Inaugurat fa un 
any, abans de 
les eleccions 

■ El centre EbreTerra es va in-
augurar fa vora un any, abans de 
les eleccions municipals, quan 
era president del Consell Comar-
cal del Baix Ebre el convergent 
Lluís Soler, actualment alcalde 
de Deltebre.  

El centre es va projectar per 
donar servei i informació als 
turistes a través de les noves 
tecnologies. També havia de 
permetre adquirir o reservar 
diferents activitats o productes 
turístics del territori. Més enllà 
de la informació i atenció al tu-
risme, el centre també té la vo-
cació d’assessorar els professi-
onals del sector turístic i ser 
un centre de formació i inserció 
laboral.

L’A P U N T

EBRE L’hora del planeta. L’Ajuntament de Móra d’Ebre se suma per 
segon any a la iniciativa. Es tancarà l’enllumenat ornamental del pont 
d’arcades sobre l’Ebre, el dissabte vinent, de 20.30 a 21.30 hores. 


