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BREUS
POLÍTICA

El canareu Ivan
Romeu, escollit
president del
PDeCAT al Montsià

PREMIS CULTURALS El ceramista Joan Panisello s’ha emportat el premi d’escultura Agustí Vizcarro La Pin

L’historiador Josep Pitarch guanya el Sebastià
Juan Arbó amb una novel·la sobre Antonio Boet

L’assemblea comarcal del Partit
Democràta al Montsià ha escollit el
canareu Ivan Romeu com a nou
president del partit a la comarca.
Romeu, de 39 anys, ha estat escollit per unanimitat i succeirà,
d’aquesta manera, Manolita Cid,
que ha deixat el càrrec per motius
personals. “Encaro aquesta nova
responsabilitat amb la màxima
il·lusió i amb les màximes ganes
de treballar per la comarca i pel
Partit Demòcrata”, ha dit el nou
president. ■

Imatge de la intervenció de Josep Pitarch, després de rebre el premi. / CEDIDA

TURISME

La Ràpita L.B.

El Montsià sol·licita
ajuts Leader per
fomentar el turisme
d’autocaravana
El Ple del Consell Comarcal del
Montsià ha aprovat la sol·licitud al
Departament d’Agricultura d’ajuts
Leader per desenvolupar una xarxa
comarcal d’estacions d’autocaravana, per fomentar aquest tipus de
turisme a la comarca. Cada població comptarà amb una àrea d'autocaravanes i la inversió prevista per
realitzar aquests projecte és de
364.133,35 €. ■
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La novel·la Deslliureu-nos de qualsevol mal de l’historiador rapitenc
Josep Pitarch ha estat l’obra guanyadora de l’edició 2017 del Premi
de Narrativa Sebastià Juan Arbó
que convoca l’Ajuntament de la Ràpita. L’entrega del premi es va fer en
el marc d’una vetllada cultural el
passat dissabte, 4 de novembre, al
nou Auditori Sixto Mir i en la qual es
va fer entrega també del Premi
d’Escultura Agustí Vizcarro La Pin,
que ha recaigut enguany en el ceramista Joan Panisello amb l‘escultura Olivera mil·lenària.
El veredicte del jurat el van fer públic Eduardo Sánchez i Miquel Paton

en el transcurs d’un sopar literari al
mateix auditori. En el moment dels
parlaments, Josep Pitarch, que va retirar-se de la política després de les
municipals del 2015, va recordar les
circumstàncies personals que l’han
obligat a estar-se un bon temps a casa i que ha aprofitat per a llegir i escriure molt. De fet, Pitarch va anunciar que en pocs dies publicarà la
seua primera novel·la, Fills d’un somni perdut, finalista del premi l’any
passat. La seua segona novel·la Deslliureu-nos de qualsevol mal, guanyadora de l’edició d’enguany, serà publicada per l’Editorial Cossetània i
veurà la llum abans de la Diada de
Sant Jordi del 2018. La novel·la explica la història d’Antonio Boet Mari, co-

Josep Pitarch, a l’esquerra, i Joan Panisello, a la dreta, durant la nit dels premis.

negut a la Ràpita com el tio Flores.
“Va ser una anarquista pur de la
CNT, milicià durant la Guerra i que
va salvar desenes de vides de rapitencs i rapitenques”, va explicar Pitarch. “Va tenir una vida fascinant i
digna de pel·lícula i amb la publicació de la novel·la es posarà al lloc
que li correspon la figura del tio Flores”, va assegurar Pitarch tot recordant que a la Ràpita el nom de Flores s’associa a una dita popular despectiva i creu que la novel·la servirà
“per fer justícia” al personatge.
Per la seua banda, l’altre guanyador de la nit, Joan Panisello, va dedicar unes emotives paraules de record a la figura de l’escultor Agustí
Vizcarro, amb qui va compartir amis-

tat i molts moments vitals importants. Segons va explicar Panisello,
l’obra guanyadora “és un homenatge a l’amic verdader, al qual seguim portant en un lloc preferent
del nostre interior”. L’escultura es
podrà veure exposada aviat al Museu de la Mar de l’Ebre.
L’acte d’entrega dels premis va
ser presidit per l’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós, i la directora de la
Institució de les Lletres Catalanes,
Laura Borràs, la convidada especial
en aquesta edició dels premis. Precisament, Laura Borràs va acompanyar la cantautora tortosina, Montse
Castellà, en l’espectacle poeticomusical Dunes, que va cloure la vetllada
cultural. ■

ENTITATS

La Comunitat de Regants de l'Esquerra ja disposa d'un informe jurídic i
tècnic per fonamentar les seves accions enfront la vulnerabilitat del delta
Amb l'objectiu de disposar d'un instrument de coneixement necessari per
fonamentar les accions que es considerin més oportunes per als interessos
dels seus comuners, la Comunitat de
Regants - Sindicat Agrícola de l'Ebre
va encarregar, l'any 2014, un informe
tècnic i jurídic sobre la problemàtica
del riu Ebre en el seu tram final, amb
una especial particularització en el seu
delta. Partint dels danys i perjudicis
existents com la regressió i la salinitat,
però també previsibles com els efectes
del canvi climàtic, l'Informe analitza
les possibles causes i indemnitzacions i

obre la porta a una reclamació administrativa, en considerar l'Administració com a responsable d'aquesta situació, per la seva passivitat, malgrat serne plenament coneixedora.
Problemàtica del riu Ebre en el seu
tram final. Informe al voltant dels efectes sobre l'àrea jurisdiccional de la Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola
de l'Ebre és el títol del treball realitzat
pels enginyers Josep M. Franquet i Miquel Albacar i l'advocat Felipe Tallada
per encàrrec de la seva Junta de Govern.
Després de tres anys, l'informe ha vist la

llum en forma de llibre, editat per la
UNED, i serà presentat públicament en
un acte que se celebrarà el proper 15 de
novembre a Deltebre.
L'informe conté un ampli estudi sobre la
regressió i la salinitat. Situa l'origen d'aquestes problemàtiques en la construcció dels embassaments del tram final
del riu, pel seu efecte retentiu dels sediments. I atribueix a l'Administració una
evident inacció per pal·liar els efectes
d'una situació “creada per ella mateixa” i “malgrat ser-ne plenament coneixedora”, la qual cosa s'acredita citant i comentant fins a 22 evidències.

“No s'ha d'oblidar que l'actual estat
del delta no ha estat provocat per
causes naturals, sinó per l'acció i posterior inacció humana, en aquest cas,
de l'Administració. Per tant, és
aquesta qui té el deure d'actuar per
revertir la situació”, opina el president, Víctor Delsors. L'informe, en
aquest sentit, recomana a la Comunitat
de Regants que no es demanin compensacions econòmiques sinó solucions
“reals, efectives i immediates, l'import íntegre de l'execució de les quals
sigui assumit per l'Administració,
com a responsable de la situació

denunciada”.
La Comunitat de Regants està molt preocupada pel tema de la regressió, tant
per la zona regable que es perd com per
les infraestructures que es deterioren
“La nostra responsabilitat des dels
òrgans de govern s'ha d'entendre no
només com a administradors de l'aigua concessionada sinó també com a
defensors de la vulnerabilitat del nostre territori, serem persistents i contundents en la defensa dels nostres
drets i interessos”, ha manifestat el
president de la Junta de Govern, Francisco Casanova.

