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El tiempo hoy en Tarragona
Temperaturas
24 ºC max. 17 º

Lunes, 18:47 h del 5 de Junio de
EBRE

Maragall inaugura les millores del regadiu de
Ginestar i visita les cooperatives de Gandesa i
Deltebre

Irak, otro Vietnam

Pasqual Maragall fa aquest dilluns la seva quarta visita oficial a les Terres de
l'Ebre com a president de la Generalitat. El recorregut l'ha iniciat a les onze del
matí a Gandesa, on ha visitat l'Ajuntament, el Museu de la Batalla de l'Ebre i la
cooperativa agrícola. A continuació, s'ha desplaçat a Ginestar (Ribera d'Ebre) on
ha inaugurat les obres de millora del regadiu local. Després s'ha dirigit a Tortosa
per presidir un acte de la campanya del PSC sobre el referèndum de l'Estatut. A la
tarda, està previst que visiti la cooperativa d'Arrossaires del Delta de l'Ebre, a
Deltebre (Baix Ebre).
Dani Gutiérrez // ACN |

Conèixer de primera mà l'estat el sector agrícola de les Terres de l'Ebre és un dels
principals motius de la visita del president Maragall, a qui acompanya el conseller del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), Jordi William Carnes, així com
d'altres responsables polítics socialistes del territori.
L'alcalde de Gandesa, Miquel Aubà, li ha demanat, per exemple, la implicació del Govern
en l'ambiciós projecte de rehabilitació de la cooperativa modernista de la població, edifici
declarat Bé d'Interès Cultural. El pla de millores afavoriria els agricultors locals i
permetria impulsar el turisme cultural a la Terra Alta, segons Aubà.
L'alcalde també li ha explicat a Maragall que el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre,
inaugurat el 1998, té 'certa fatiga' i necessita reformar les instal·lacions. Li ha demanat
un pla d'actuacions que s'executi abans del 2010, any en què Gandesa estarà plenament
integrada en el Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) i podrà fer ús del
seu pla director.
Maragall també s'ha compromès a millorar alguns dels serveis de la població, com la
sanitat o l'educació, que, segons Aubà, 'estan arribant al col·lapse'.
Inauguració a Ginestar
Al migdia, el president de la Generalitat s'ha desplaçat a la comarca veïna de la Ribera
d'Ebre on ha inaugurat les obres de millora de la nova xarxa de reg de Ginestar. Aquesta
infraestructura, que ha suposat una inversió de prop de set milions d'euors, donarà
servei a 658 hectàrees de conreu d'aquest municipi i de Tivissa.
Segons el Govern, la xarxa de regadiu de Ginestar és un dels pilars claus de la política
agrària que impulsa la Generalitat. S'emmarca en la nova cultura de l'aigua, que
considera que els regadius són una eina imprescindible per modernitzar l'agricultura
catalana i per vertebrar el territori.
Visita a Deltebre

http://www.diaridetarragona.com/dtgn/noticia.php?id=14722&sec=1&PHPSESSID=d... 05/06/2006

diaridetarragona.com :: Bienvenido

Página 2 de 2

Un cop s'acabi el dinar del PSC que ha de presidir a Bítem (Tortosa), Maragall visitarà
les instal·lacions de la Cooperativa d'Arrossaires del Delta de l'Ebre. Després de saludar
el president de la cooperativa, Agustí Castells, i el consell rector, procedirà a la signatura
del llibre d'honor. A continuació, farà un recorregut per les instal·lacions.
Arrossaires del Delta de l'Ebre és una cooperativa de primer grau formada per uns 200
socis, que recull més de 45 milions de quilos d'arròs closca per campanya, el 34% de la
producció total d'arròs a Catalunya. Actualment, gràcies a les darreres adquisicions
tècniques, és la cooperativa d'arrossaires més gran de l'estat espanyol i una de les
punteres en tecnologia.
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