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Ebre

EN BREU
El Pinell de Brai. Ferit
de poca gravetat en
un incendi

Una persona va resultar ferida de
poca gravetat dissabte al vespre
al Pinell de Brai en cremar el
canyís de la teulada d’un celler
situat al carrer Antoni Gaudí,
segons han informat els
Bombers, que van activar quatre
dotacions per apagar el foc. El
Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) va evacuar el
propietari a l’hospital Verge de la
Cinta de Tortosa.
Els exemplars d’esturions que es troben actualment a França. FOTO: MARIANO CEBOLLA / LIFE MIGRATOEBRE

La Ràpita

L’IRTA espera l’arribada de
quatre exemplars d’esturió
En el marc del projecte MigratoEbre es treballarà l’adaptació d’aquests
peixos a l’aigua del riu Ebre i la sensibilització de la gent amb ells
M. NOCHE BO
LA RÀPITA

L’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) a Sant
Carles de la Ràpita espera que el
pròxim mes de febrer arribin quatre exemplars d’esturions que serviran per estudiar la seva reintroducció al riu Ebre.
Segons explica l’investigador
del projecte MigratoEbre i cap del
programa d’agricultura de l’IRTA,
Enric Gisbert, de moment ja s’han
instal·lat grans tancs d’aigua a
l’institut, on s’estudiarà l’adaptació d’aquests peixos a les aigües
del riu Ebre.
El projecte MigratoEbre pretén
millorar la connectivitat del riu
Ebre i reintroduir diverses
espècies al tram inferior del riu:
la llamprea, l’anguila, la saboga i
l’esturió.
En el cas de l’esturió europeu,
un peix de talla imponent de fins
a 2,5 metres de llargada i 400
quilos, tot i que totalment inofensiu, es pretén que torni a l’Ebre
després de quatre dècades
d’absència. Aquesta espècie és famosa perquè dels seus ous s’obté
el caviar.
Gisbert explica que no és un
projecte que depengui de l’IRTA,
ja que l’esturió europeu és una
espècie en perill d’extinció i actualment només n’hi ha a un centre de Bordeus, França, on tenen
animals amb capacitat de poder-

los reproduir i reintroduir així en
altres medis.
«La idea és portar esturions a
l’Ebre i reintroduir-los, quan sigui
possible, però tot depèn de com
funcioni la reproducció d’aquests
peixos al centre de França que, de
moment, sembla que té alguns
problemes», apunta Gisbert.
En paral·lel, a partir d’aquesta
col·laboració de l’IRTA amb els

L’apunt
Reintroduir espècies
al riu Ebre
● El programa europeu Life
MigratoEbre està desenvolupat amb col·laboració de
l’IDECE, Parc Natural del Delta
de l’Ebre, l’IRTA i la Generalitat,
entre d’altres. El seu objectiu
és reintroduir diverses
espècies al tram inferior del riu
Ebre. La iniciativa té un
pressupost de gairebé un milió
d’euros.

francesos, s’ha establert portar a
la Ràpita quatre exemplars
d’aquest animal, d’edat entre uns
7 i 8 anys, i tenir-los a l’IRTA per
tal de crear una sensibilització de
la població amb aquesta espècie i
que la gent el conegui.
Cal recordar que la reintroducció de l’esturió al riu Ebre és un

procés a llarg termini, ja que és
un animal que pot viure fins als
80 anys i no madura fins mínim
els 7 o 8.
En un principi aquests exemplars havien d’arribar al centre
durant aquest mes de gener, però
un cop més, la situació depèn de
com es desenvolupi l’animal i dels
convenis de cessió amb França i,
de moment, s’ha retardat fins al
febrer.
Des de França

En un principi el trasllat dels esturions de França a la Ràpita es farà
en uns grans camions refrigeradors on els animals aniran acompanyats per un veterinari i on
s’enregistrarà tot el procés de
transport.
Fins i tot, un cop els esturions
arribin a la Ràpita, s’instal·laran
càmeres on es farà un seguiment
diari de la seva situació, i estarà
obert al públic, per familiaritzarse amb l’espècie.
Aquesta és la primera fase
abans de l’alliberament de centenars de cries a l’Ebre. Primer arribaran aquests exemplars, que no
seran alliberats, i un cop es coneguin els resultats dels estudis de
la seva adaptació es podrà passar
a la reintroducció de l’animal en
el medi natural de l’Ebre. Però per
aquest pas encara falta un temps,
i de moment el que s’espera és la
imminent arribada d’aquests quatre exemplars a l’IRTA.

Tortosa. Més d’un
miler d’abonats
sense electricitat

A través de les xarxes socials,
Protecció Civil informava ahir,
diumenge, durant la tarda, de la
manca de subministrament
elèctric a Tortosa, amb 1079
abonats sense servei. Així
mateix, explicava que la previsió
era el restabliment del
subministrament al més aviat
possible.

L’Ampolla. Dos nous
itineraris saludables
que recorren part de
la costa

L’Ajuntament de l’Ampolla ha
posat en marxa dos itineraris
saludables que recorren part de
la seva costa, ambdós s’inicien i
ﬁnalitzen al parc de salut de
l’Arenal. La ruta groga, que té una
distància de 2,4 km entre l’anada
i la tornada, va ﬁns a l’Oﬁcina de
Turisme de l’Ampolla; mentre que
la verda, que té una distància de
2,8 km entre l’anada i la tornada,
va ﬁns al Goleró. Els dos itineraris
estan senyalitzats durant tot el
trajecte amb el color respectiu
per indicar quin camí s’ha de

seguir, i durant la ruta també
s’han instal·lat cartelleres amb el
mapa de la costa de l’Ampolla on
hi ha els dos itineraris marcats,
informació sobre aquests,
consell per a una pràctica
adequada de l’exercici, entre
altres dades d’interès per als
usuaris. A més a més, també
s’han posat cartelleres al costat
de cada una de les màquines
que hi ha al parc de salut de
l’Arenal on es descriu l’aparell,
s’explica com utilitzar-lo, quins
exercicis es poden fer i es
detallen els criteris de seguretat.
La informació de totes les
cartelleres està disponible en
tres idiomes (català, castellà i
anglès). L’actuació ha tingut un
cost de 4.200,58 euros (IVA
inclòs) i ha anat a càrrec de
l’empresa Rull.

Baix Ebre. Nou curs
de soldadura per
elèctrode revestit i
TIG

El Consell Comarcal del Baix Ebre
ha iniciat un nou curs de
soldadura per elèctrode revestit i
per elèctrode no consumible
(TIG), en el marc de l’oferta
formativa 2018/19 de Baix Ebre
Innova. El curs, al qual
assisteixen 17 alumnes (el 100%
de les places ofertes), s’imparteix
a les instal·lacions del Viver
d’empreses i Centre de negocis
Baix Ebre Innova de Camarles.
L’objectiu d’aquest curs és la
inserció laboral de joves i
treballadors desocupats del Baix
Ebre en una especialitat que té
actualment demanda dins del
mercat laboral.
El curs consta d’un bloc de
formació teòrica i pràctica, un
altre sobre tècniques d’inserció
laboral i un tercer de pràctiques
en empreses del sector.

Sant Jaume d’Enveja. Municipi
cardioprotegit
Els desﬁbril·ladors externs automàtics (DEA) s’han instal·lat a la zona
esportiva (camp de futbol, piscina i poliesportiu), a l’exterior de les
instal·lacions del Club de Rem Delta i a la zona escolar. FOTO: AJ. ST. JAUME

