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■ Aquest diumenge, 11 d’octubre, 
se celebrarà la 31a Diada de l’Ar-
rossejat i del Peix de la Llotja a 
l’Ametlla de Mar, coincidint amb 
les jornades gastronòmiques de-
dicades a aquest tipus de peix.  

La diada arrencarà al port a les 
10 hores i s’hi podrà participar 
en el clàssic concurs d’arrosse-
jats, amb les posteriors degusta-
cions de peix blanc, sempre acom-
panyat de vi de la DO Terra Alta.  

La diada gastronòmica tam-
bé es convertirà en una de caste-
llera, ja que la colla del munici-
pi, Los Xics Caleros, oferiran una 
actuació juntament amb els Xi-
quets del Serrallo i els Castellers 
de Vila-seca. 

Per una altra banda, al llarg 
del matí tindrà lloc la troba-
da d’instragramers, ja que es 
realitzarà el tercer concurs 
«Instameetllademar», en què 

es pot guanyar dos estades de 
cap de setmana amb activitats 
turístiques.  

Últims dies de les jornades  
La Diada serà una mena d’acte 
de cloenda de les Cinquenes 
Jornades Gastronòmiques del 
Peix de la Llotja, que se cele-
bren des de fa dos setmanes fins 
a aquest dilluns, en què vuit res-
taurants de l’Ametlla de Mar 

ofereixen propostes culinàries 
basades en el peix blanc que es 
pot trobar a la llotja d’aquest 
municipi mariner. 

Els menús, molt variats, tenen 
el rap, el lluç, la dorada, el llen-
guado, el pop, el calamar, els lla-
gostins o les gambes com a ingre-
dient principal, amb uns preus 
que oscil·len entre els 20 i els 35 
euros. Els plats són acompa-
nyats de vi de la DO Terra Alta. 

De forma paral·lela, 13 bars 
del municipi també ofereixen la 
ruta Tapa Blanca, amb propostes 
d’aquest tipus de peix més re-
duïdes, sota el format de tapa 
més beguda a 2,5 euros, i amb el 
clàssic concurs per decidir qui-
na és la millor tapa de les jorna-
des. –M. PALLÁS 
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L’Ametlla de Mar celebra demà la 31a 

Diada de l’Arrossejat i del Peix de llotja

Imatge d’una edició anterior de la 
Diada de l’Arrossejat. FOTO: J. R. 

Crítiques 
ecologistes al 
simulacre 
nuclear

ASCÓ

■ L’entitat Ecologistes en Ac-
ció ha criticat els exercicis 
d’emergència que al llarg 
d’aquesta setmana ha realit-
zat la Unitat Militar d’Emer-
gències (UME) de l’exèrcit 
espanyol a les centrals nucle-
ars d’Ascó i Vandellòs. Per als 
ecologistes, aquestes manio-
bres no tenen res a veure amb 
la salvaguarda de la seguretat 
de les persones que viuen al 
voltant de les centrals nucle-
ars «i tenen com a únic objec-
tiu crear una falsa imatge de se-
guretat teòricament garanti-
da pel mateix exèrcit espanyol». 

En un comunicat, Ecolo-
gistes en Acció també lamen-
ta que «un cop més s’ha rea-
litzat un simulacre d’emer-
gència a les centrals catalanes 
sense intervenció de la pobla-
ció afectada, la qual després 
de 43 anys d’existència de nu-
clears a Catalunya, encara se-
gueix sense saber el que ha de 
fer en cas d’accident».  

Al parer de l’entitat eco-
logista, el Pla d’emergència 
nuclear de Tarragona (PEN-
TA) i els diferents simulacres 
que s’han realitzat al llarg de 
tots aquests anys «són paper 
mullat, sense contingut es-
tratègic, realista ni efectiu 
que serveixen únicament per 
justificar l’activitat de les ins-
tal·lacions nuclears».  

Així, recorden, l’accident 
de Fukushima ha obligat a 
acords per tal d’actualitzar les 
mesures de seguretat de les 
centrals nuclears en l’àmbit 
internacional.  

«Però les mancances tèc-
niques que va posar en relleu 
aquest accident no se soluci-
onen amb desplegaments de 
l’exèrcit», remarquen, tot in-
dicant que l’objectiu final de 
tot plegat és allargar la vida 
útil de les centrals.

M. MILLAN 

Les Terres de l’Ebre disposen 
d’uns actius naturals i patrimo-
nials amb molt potencial turís-
tic; una ‘oferta’ que a poc a poc 
es comença a estructurar en pro-
postes concretes i atractives per 
als visitants, en forma de rutes, ex-
periències o visites guiades, en-
tre altres iniciatives.  

Recórrer els carrers del call 
jueu de la mà de ‘la Jueva de Tor-
tosa’, fer un ‘ecosafari’ pel Delta 
de l’Ebre, o recórrer la serralada 
del Port amb un 4x4 són només tres 
exemples de les noves propostes 
que han sorgit els darrers anys 
de la iniciativa privada o els ajun-
taments, i que compten al Baix 
Ebre amb una eina de suport. Es 
tracta dels seminaris de creació 
de producte turístic que es duen 
a terme al centre Ebre Terra de 
Deltebre, impulsats pel Consell 
Comarcal.  

Consisteixen en sessions indi-
vidualitzades d’assessorament, 
a càrrec de les empreses consul-
tores DCB Turisme i Desenvolu-
pament Local i Turislab, d’una 
hora de durada, en què es trac-
ten temes vinculats a la creació de 
producte, comunicació, comer-
cialització o accés a diferents 
mercats.  

A més, les iniciatives resul-
tants s’incorporen al Dossier Pro-
fessional de Productes Turístics 
del Baix Ebre,un catàleg que es-
devé eina de promoció en fires 
del sector o a través de la matei-
xa xarxa.  

Enguany ja han passat pel se-
minari una quarantena d’empre-
ses i ajuntaments. L’any passat 
la iniciativa va donar com a re-
sultat fins a 31 nous productes 
turístics a la comarca, creats per 
25 empreses. 

«La nostra primera feina va 
ser fer una enquesta per detec-
tar les necessitats del sector tu-
rístic i parlant amb les empreses 
vam veure que una de les priori-

tats era obrir-se a nous mercats 
i allargar la temporada turísti-
ca», comenta Josep Capellà, de 
DCB Turisme i Desenvolupa-
ment. «El territori té potencial 
per atreure més visitants amb un 

disseny de nous productes turís-
tics atractius», afegeix.  

En la sessió del seminari duta 
a terme aquesta setmana al cen-
tre Ebre Terra hi va ser present, 
per exemple, l’Ajuntament de Be-
nifallet. Aquesta població de l’in-
terior del Baix Ebre compta amb 
importants actius com ara el riu 
Ebre (que es pot recórrer amb el 
llagut municipal), la seva gastro-
nomia i especialment les Coves 
Meravelles, que aquest any han 
rebut ja uns 18.000 visitants.  

Segons detalla al Diari la regi-
dora de Turisme del municipi, 
Sílvia Folqué, l’objectiu del Con-
sistori és potenciar l’àmbit gas-
tronòmic i lligar-lo amb la resta 
d’actius, així com fer una major 
difusió, dins i fora de l’Estat. «En 
aquesta línia hem començat a tre-

ballar en la sessió que hem tin-
gut amb els consultors», comen-
ta Folqué.  

Aquests seminaris formen part 
del programa ‘Treball a les 7 co-
marques: Baix Ebre Avant 2015’, 
que subvenciona el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya. Els propers 
seminaris individualitzats tin-
dran lloc el 21 d’octubre.  

El dia 29, per altra banda, s’ha 
programat una sessió formativa 
col·lectiva per al sector turístic, 
sobre l’experiència turística de 
parcs naturals de França i el Pa-
ís Basc, així com de les possibili-
tats que obre la declaració del 
territori com a Reserva de la Bi-
osfera. Les dues sessions col·lec-
tives organitzades fins ara han 
comptat amb la participació de 
39 i 69 empreses, respectivament.

Un seminari del programa Baix Ebre Avant assessora empreses privades i 
ajuntaments sobre com crear i comercialitzar nous productes turístics
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Ideant noves experiències

El llagut turístic de Benifallet, navegant pel riu Ebre. FOTO: JOAN REVILLAS

El 29 d’octubre s’ha 
programat una 
jornada sobre 
l’experiència turística 
d’altres parcs naturals


