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BÀSQUET

DiariEBRE
Tots a favor de la taxa zero 
per a nous conductors

TRÀNSIT LA DGT VOL SUPRIMIR EL NIVELL DE 0,15 TANT A PROFESSIONALS COM A NOVELLS

◗ Unanimitat. Usuaris, autoescoles, transportistes i ciclistes beneeixen la proposta de la Direcció General de Trànsit.  
Els conductors, tot i això, rebutgen la mesura que també vol limitar la conducció de nit als inexperts.  P 2-3

MEDI AMBIENT

Seguiment als peixos del riu Ebre
Implanten transmissors a espècies com la saboga o l’anguila, dins del projecte Life MigratoEbre.  P 23
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HA ESTAT EL MÀXIM ‘TAPONADOR’ DE LA LEB OR AMB EL HUESCA 

El pivot Albert Fontet, un baluard defensiu P 42

El violinista 
Ara Malikian, 
a la Mostra 
de Jazz de 
Tortosa

CULTURA

Tindrà lloc del 3 al 8  
de juliol  P 25

Amposta 
rebaixarà 
l’IBI un 10 
per cent l’any 
vinent P 26

MONTSIÀ

Un pas més: el Govern acorda 
el referèndum unilateral P 4-5

PEDRO SÁNCHEZ S’ALINEA AMB MARIANO RAJOY EN CONTRA DE LA VOTACIÓ

Absolt l’home 
que va tallar  
un pal de 
telèfon de la 
seva finca P 12

TARRAGONA

Un nen de 13 
anys, ferit en 
caure de la 
teulada d’una 
fàbrica P 19

VILA-SECA

Multes de 
30.000 euros  
als vehicles 
que truquin 
emissions P 33
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MEDI AMBIENT ■  E L  N A I X E M E N T  S ’ H A  P O G U T  S E G U I R  E N  D I R E CT E  A M B  U N A  C À M E R A

Naix el primer pollet de l’àguila calçada 
protegida del Parc Natural dels Ports
■ Ahir dilluns va nàixer el primer 
pollet de l’àguila calçada del Parc 
Natural dels Ports, i el seu nai-
xement va poder-se seguir en di-
recte a través d’una càmera web 
que els tècnics del parc van ins-
tal·lar al febrer per poder fer-ne 
el seguiment.  

Diumenge al matí el pollet va 
començar a piular dintre de l’ou. 
A final de la tarda el primer ou va 
començar a trencar-se i ja es ve-

ia un petit forat. Les primeres 
imatges de dilluns al matí mostren 
la closca trencada i després d’una 
estona el pollet ja surt de l’ou. 
L’eclosió del segon ou s’espera 
d’aquí tres dies. 

L’àguila calçada (Aquila pen-
nata) és un rapinyaire forestal 
que viu als boscos de la zona al-
ta dels Ports, on un total de 15 pa-
relles nidifiquen en rodals de bosc 
de pinassa i de pi roig ben con-

servats de l’interior del Parc Na-
tural dels Ports. Es tracta d’una 
espècie protegida i d’interès co-
munitari inclosa a l’Annex I de la 
Directiva Aus, és a dir, objecte de 
mesures especials quant a la con-
servació dels seus hàbitats. 

Amb la instal·lació d’una cà-
mera web que enregistra les imat-
ges es pot aprofundir en aspec-
tes de la seua biologia sense cau-
sar-li molèsties. –M. P. 

L’àguila mare amb la seua cria al niu del Parc Natural dels Ports.  
FOTO: CEDIDA

M. MILLAN 

Tècnics del Parc Natural del Del-
ta de l’Ebre, l’IRTA i el Museu del 
Ter duen a terme aquests dies 
una captura selectiva de peixos 
al riu Ebre, a través de pesca elèc-
trica. Als exemplars més grans 
d’espècies com la saboga, l’an-
guila o la lliça se’ls implanten uns 
radiotransmissors i se’ls retor-
na al riu. Les captures es fan aigües 
avall de l’assut de Xerta, mentre 
que l’alliberament es du a terme 
entre Flix i Ascó.  

En els propers dies es preveu 
dur a terme aquesta operació en 
una trentena de peixos, per tal 
de fer-ne un seguiment al llarg 
del riu. Es tracta d’una nova fase 
del projecte europeu Life Migra-
toEbre, pel qual es treballa des 
de fa dos anys per augmentar la 
connectivitat ecològica al riu i 
recuperar les poblacions de l’es-
turió i d’altres espècies de pei-
xos migradors al tram final de 
l’Ebre.  

Així, anteriorment els tècnics 
ja van instal·lar en punts estra-
tègics del riu entre Ascó i la des-
embocadura (i també en punts 
concrets del Delta) uns radiore-
ceptors, lligats a uns morts espe-
cialment dissenyats. Aquests re-
ceptors permetran recollir les 
dades dels peixos migradors mar-

cats que hi passin a la vora i 
d’aquesta manera conèixer i se-
guir els seus moviments riu amunt 
i riu avall.   

Rampes per superar els assuts 
Un altre punt important del pro-
jecte és poder facilitar el pas dels 
peixos superant els assuts, per 
facilitar-ne l’assentament i la re-
producció. En aquest sentit, de 
forma imminent s’ha de comen-
çar a construir la rampa de pei-
xos a l’assut d’Ascó.  

Pel que fa a l’assut de Xerta, 
s’ha hagut de reformular el pro-
jecte inicial previst per l’Institut 
per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre (IDECE). Ai-
xí, en principi es preveia un ele-
vador o ascensor de peixos, pe-
rò davant la negativa de la hidro-
elèctrica i els regants de la Dreta 
al projecte, aquest s’ha hagut de 
reformular i finalment es constru-
irà una espècie de rampa, «al punt 
on actualment hi ha una escala 
de peixos que s’ha demostrat del 
tot ineficaç», segons detalla al 
Diari el coordinador de comuni-
cació del projecte, Mariano Ce-
bolla. «És important que els pei-
xos migradors puguin arribar ai-
gües amunt de Xerta perquè allí 
hi hem localitzat molt bones zo-
nes de fresa o posta d’ous», afe-
geix Cebolla.  

El punt central del projecte 
serà la reintroducció de l’estu-
rió, espècie extingida a l’Ebre. 
Aquesta reintroducció es podria 
dur a terme a partir de l’any que 
ve, depenent dels resultats que 
tingui enguany el centre de cria 
d’aquesta espècie que hi ha a Fran-
ça i del qual han de procedir els 
exemplars. Això implicarà, amb 
tota seguretat, que s’haurà de de-
manar una pròrroga als quatre 
anys inicials de durada que té el 
MigratoEbre; una ambiciosa ini-
ciativa ambiental liderada per 
l’IDECE, el Parc Natural del Del-
ta, l’IRTA, el Museu del Ter i la 
Fundació Catalunya-la Pedrera. 

MEDI AMBIENT ■  L’A N Y  Q U E  V E  E S  FA R À  L A  P R O VA  P I LOT  P E R  R E I N T R O D U I R  E ST U R I O N S

Implanten transmissors a peixos per 
estudiar els seus moviments a l’Ebre
El projecte europeu Life MigratoEbre també 
construirà rampes de peixos als assuts de Xerta 
i Ascó, per recuperar espècies com la saboga, 
l’anguila, la llamprea i l’esturió 

Pesca elèctrica per capturar els peixos vius al riu Ebre. FOTO: MARIANO CEBOLLA/LIFE MIGRATOEBRE

Implantant els radiotransmissors. FOTO:  MARIANO CEBOLLA/LIFE MIGRATOEBRE

EBRE El violinista Ara Malikian, a la Mostra de Jazz de Tortosa que 
tindrà lloc del 3 al 8 de juliol.  El certamen inclourà una vintena 
d’actuacions gratuïtes per la ciutat. P 24
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