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Els treballadors de
Padesa recuperaran
els complements
d’antiguitat

Sandra Zaragoza pren possessió com a nova
alcaldessa de Camarles en substitució de Brull

Amposta/Roquetes Redacció

Els 1.100 treballadors dels escorxadors de Padesa de Roquetes i Amposta cobraran aquest mes de juny
els complements d'antiguitat, així
com els increments del tram d'antiguitat que es produeixen, d'acord
amb el conveni del sector. El sindicat
UGT ha anunciat que l'empresa assumirà, amb efectes retroactius des de
l'1 de gener, el pagament i l'actualització d'aquest complement. Tot i tractar-se d'un dret reconegut pel conveni
d'escorxadors d'aus i conills, la plantilla havia deixat de rebre aquests diners arran de la negociació del nou
conveni i la voluntat de la patronal
d'excloure aquests complements.
Després de les aturades del mes d'abril passat, segons UGT, l'acord amb
Padesa permetrà que, finalment, es
respecten els drets dels treballadors,
malgrat que les negociacions sectorials continuen encara bloquejades. ■

Sandra Zaragoza s’ha convertit aquesta setmana en la
primera dona alcaldessa de Camarles. Zaragoza substitueix en el càrrec Ramon Brull, fruit del pacte de govern
entre PSC i PDeCat a Camarles i que establia el repartiment de l’alcaldia a la meitat del mandat.
Camarles L.B./ Redacció

Camarles i els Lligallos ja tenen la
primera alcaldessa de la història. La
fins ara regidora d'Urbanisme, Governació i Hisenda, Sandra Zaragoza
(PDeCat), va prendre possessió del
càrrec oficialment dimarts passat,
13 de juny. El dia anterior, dilluns 12,
i en sessió extraordinària, havia dimitit el socialista Ramon Brull, que ha
sigut alcalde els dos primers anys de
mandat. El pacte de govern entre el
PSC i el PDeCat a l’Ajuntament de
Camarles establia el repartiment de
l'alcaldia, dos anys per als socialistes
i dos més per als exconvergents. Za-

ragoza ha destacat que, en els dos
anys que queden de mandat, la prioritat serà donar continuïtat a l’acció
de govern iniciada pel seu predecessor. De fet, Zaragoza ha destacat, en
declaracions a Imagina Ràdio, la bona sintonia entre els dos socis del govern municipal: “hem fet un bon treball en equip, hem posat per davant
l’interès del poble i hem deixat de
banda els interessos polítics”. Zaragoza ha insistit que “se seguirà amb
la línia que ens vam marcar ara fa
dos anys a l’inici de mandat”, una
acció de govern que defuig de les
“obres faraòniques” i que ha apostat “per posar a punt totes les in-

Zaragoza prenia possessió del càrrec dimarts passat, 13 de juny. / EBREDIGITAL

fraestructures que tenim”. L’alcaldessa ha recordat que ja s’han adequat alguns espais municipals i que
el govern ja disposa dels projectes
per adequar el casal i els antics
parvularis.
L’exalcalde, Ramon Brull, ocupa
ara les regidories de Serveis i de Fires

i Festes, funcions que ja feia com a alcalde. També serà conseller al Consell Comarcal del Baix Ebre, on governa el PSC i ERC. Per cert, Ramon Brull
ha estat l'únic alcalde del PSC d’adherir-se a l’Assemblea de Càrrecs
Electes que impulsa l'Associació de
Municipis per la Independència. ■

MEDI AMBIENT

Els regants de l'esquerra continuen apostant pel pla de
sectorització per tal de guanyar la batalla al caragol maçana
El departament d'Agricultura ja té sobre la
taula el nou avantprojecte de sectorització
de la xarxa de desguàs de l'hemidelta
esquerre. El document avalua i revisa els
mètodes de lluita emprats contra el caragol
maçana des de la seua aparició al Delta inclosa l'experiència inicial de la sectorització- i de tots ells. La conclusió que s'obté és
que l'aïllament hidràulic és absolutament
necessari per garantir-ne l'efectivitat i evitar les reinfeccions. Per aquest motiu, la
Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola
de l'Ebre considera la sectorització una
eina indispensable que hauria de tindre un
paper destacat en la planificació de les
actuacions del grup Adhoc.
Contenir el caragol maçana. Aquest és
l'objectiu, per a l'hemidelta esquerre, del
pla de lluita contra la plaga que s'aplicarà
fins a la collita de l'arròs. Per aconseguirho, es fan actuacions d'inundació passiva per gravetat- amb aigua salada dels desguassos i la posterior soltada d'aigua dolça
als camps per evitar-ne la pujada de nivell

La Comunitat de Regants de l'Esquerra
se sent legitimada per reclamar que es
tinguen en compte les seues demandes,
ja que des de l'aparició de la plaga s'ha
hagut d'adaptar als nous tipus de gestió
hidràulica i actuacions de neteja que han
requerit els diferents mètodes de lluita
emprats fins al moment: guarets, sembra
en sec, tractaments amb saponines o cianamida càlcica, salinització de
parcel·les... "No cal dir que la Comunitat
és el principal actor, el seu coneixement
de la xarxa de desguàs li atorga la capacitat per afrontar la lluita contra el caragol
maçana i planificar mesures realistes i
efectives, a banda de posar tots els recursos tècnics, humans i materials al seu
abast per poder-la efectuar".
La sectorització de la xarxa de desguàs

de salinitat, a banda dels tractaments amb
saponines que efectuen els pagesos.
Per a la Comunitat de Regants de l'Esquerra, però, davant la magnitud de la plaga a
l'hemidelta esquerre, on ja hi ha afectades
6.000 hectàrees, aquestes mesures són insuficients. L'entitat considera que cal fer
un pas més enllà del control de l'espècie invasora i avançar cap a l’erradicació. "Si no
s'actua en aquesta direcció, la plaga assolirà un abast amb conseqüències devastadores sobre el sector arrossaire, ens cal pensar

a salvar la producció".
Amb el convenciment que la clau està en
l'aïllament hidràulic de les zones que han
estat desinfectades, la Comunitat de Regants de l'Esquerra ha elaborat un nou
avantprojecte de sectorització de la xarxa
de desguàs, que ja ha estat presentat al departament d'Agricultura perquè l’estudiï.
"La directora general d'Agricultura ens va
dir que preparéssem una proposta i ho tindrien en compte a l’hora de plantejar mesures de cara a l'any vinent dins del grup

Adhoc".
El nou avantprojecte de sectorització avalua i revisa les mesures realitzades en la
prova pilot del 2014 al sector Illa de Mar
Fondo, on es van assolir sobradament els
objectius i, posteriorment, el 2016, als sectors de Catxa i Bassot. I estableix els condicionants perquè la mesura siga efectiva.
"No és cert que la sectorització, en l’experiència inicial, haja fracassat. Però cal que
es complisquen uns requisits de protecció i
la implicació de tots".

La xarxa de desguàs de l'hemidelta esquerre està formada per més de 230 km
de canalitzacions i ha estat la principal
via de propagació del caragol maçana, ja
que l'aigua és el principal mecanisme de
transport i difusió de l'espècie. La sectorització divideix aquesta xarxa en 28
sectors, aïllats hidràulicament mitjançant
comportes, barreres, filtres, etc., amb
l'objectiu de poder atacar la plaga independentment o de forma simultània,
combinant diferents mètodes de lluita i
sense riscos de reinfecció.

