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El tiempo hoy en Tarragona
Temperaturas
26 ºC max. 15 º

Martes, 11:14 h del 6 de Junio de
EBRE

Maragall visita projectes agroindustrials de
Gandesa i Ginestar i planta Deltebre

desEsperanza

El president de la Generalitat escolta les demandes d'alcaldes i empreses
ebrenques
A.Caralt | acaralt@diaridetarragona.com

En plena campanya del referèndum el president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual
Maragall, va visitar ahir les Terres de l'Ebre, concretament diversos projectes dels
sectors turístics i de l'agroindústria a Gandesa i Ginestar, mentre que a Bítem va presidir
un acte del PSC. La jornada havia de cloure a Deltebre per visitar la cooperativa
d'arrossaires i l'Ajuntament. A última hora, però, i al·legant motius d'agenda, es va
anul·lar la cita al consistori de Deltebre. Això va enutjar els representants municipals.

Aniversario en silencio

Llamadas a medianoche

Sección de deportes

Amb un quart d'hora de retràs, el president de la Generalitat arribava a la capital de la
Terra Alta on fou benvingut per l'alcalde, Miquel Aubà i el conseller d'Agricultura, Jordi
William, a banda d'altres autoritats del territori.
Després de signar al llibre d'honor del consistori, Aubà i Maragall van mantenir una breu
reunió a porta tancada on l'alcalde va enumerar i demanar l'agilització dels projectes en
marxa a la vila amb participació del Govern: les ampliacions de l'escola de primària i el
CAP, la construcció de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra, de l'Arxiu Comarcal i de la
Residència d'Avis.
La comitiva es traslladà a peu fins al museu del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre
(CEBE) que el president trepitjava per primer cop. Allí, tant l'alcalde com els dirigents de
l'entitat li van mostrar totes les estances del museu tot recordant el projecte de
remodelació previst i la necessitat de finançament per a dur-lo a terme. L'Ajuntament de
Gandesa defensa, en aquest punt, la viabilitat del museu del CEBE que ha continuar
exercint com a punt de visita imprescindible pel turista atret per la Batalla de l'Ebre.
El president del Celler Cooperatiu de Gandesa, Pere Royo, esperava a aquelles hores la
visita del president, la última programada a Gandesa, a les portes del celler aixecat pel
cèlebre arquitecte Cesar Martinell l'any 1919. Fou la millor oportunitat per a presentar el
projecte de remodelació integral de l'edifici, afectat pel pas dels anys i les humitats.
Rebuda multitudinària
A dos quarts d'una de la tarda, la comitiva presidencial rebia una multitudinària rebuda
al poble riberenc de Ginestar, encapçalada pels xiquets i xiquetes de l'escola. Trencant el
protocol, Pasqual Maragall va recórrer a peu breument el centre del poble guiat per
l'alcalde, Josep Bru, que li mostrà diverses obres municipals mentre li recordava les
deficiències detectades des del petit poble riberenc. En primer i destacat lloc, la plaga de
la mosca negra, «li he dit que des fa un any, no es pot aguantar, que es pesar de les
proves pilots per atacar la plaga, la part alta del poble continuem amb molta mosca»,
explicava Bru. Maragall va respondre que sentia molt la situació i que faria el que
calgués per a que els tractaments assolissin l'èxit esperat.
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L'alcalde convergent afegí un segon prec, estendre els ajuts d'Enresa als pobles de la
Ribera d'Ebre més propers a la central nuclear d'Ascó a tots els municipis de la comarca,
«en aquests moments, quatre municipis no cobrem d'aquesta línia, Benissanet, Miravet,
Rasquera i Ginestar», lamentava Bru.
La jornada de visita matinal va cloure a una de les basses del nou reg de Ginestar on
tant Bru com Maragall van oferir unes paraules als presents en motiu de la inauguració
de les obres de millora. Bru va recordar que a pesar del mal moment que viu el sector
primari, per exemple la fruita dolça, era imprescindible dotar de regadiu les explotacions
agràries com únic mode de subsistència.
El president, al seu torn, va afirmar que les Terres de l'Ebre havien deixat d'estar
oblidades per la resta del país i va posar com exemple la futura constitució de la
vegueria de l'Ebre. Maragall va incentivar als presents a apostar pels sectors econòmics
que la Generalitat considera estratègics, l'agroindústria, el turisme i la biotecnologia.
Tres dies després d'enviar diversos documents amb el protocol que havia de regir la
visita del president Pasqual Maragall a l'Ajuntament de Deltebre, el seu alcalde, Jordi
Casanova, va rebre ahir a la tarda una trucada del gabinet del President anunciant que
s'anul·lava la visita al·legant problemes d'agenda.

Casanova esperà a la porta de l'Ajuntament tal i com era prevista ja que hi havia prop
de 300 veïns del municipi esperant l'arribada del president envà. L'alcalde ho va
considerar una burla a la corporació municipal, «espero no veure'l com a president al
nostre poble», exclamava Casanova, «la visita fou concertada per Presidència, no ho
entenem, ha visitat la Cooperativa d'Arrossaires que es troba només a tres quilòmetres
de distància i no ha pogut visitar l'Ajuntament?». L'alcalde va recordar que es trobà
suspès de militància del PSC, «la decisió ah estat política, han enganyat, manipulat a
Maragall». La resta de grups polítics (PP, UD, ERC i CIU) van qualificar el canvi d'última
hora com una manca de respecte.
Maragall va visitar durant més d'una hora la Cooprativa on va rebre el prec de convertir
l'arròs és un cultiu d'interès especial.
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