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ENTREVISTA AMB L’HISTORIADOR PAUL PRESTON, HONORIS CAUSA DE LA URV 

‘TGN és una de les ciutats més precioses del món’ P 42

La Cooperativa de l’Aldea frega les 
adhesions per garantir la continuïtat

BAIX EBRE LA JUNTA RECTORA REBUTJA EL CRÈDIT DE LA GENERALITAT I CRITICA LA MANCA DE SUPORTS

◗ S’han sumat al conveni el 60 per cent dels creditors, i en fa falta el 65. Hi ha de termini fins al pròxim 27 
de maig per tal d’aconseguir tots els suports necessaris i continuen les negociacions per part de la junta  rectora. P 27

JORNADA DE DIVULGACIÓ SOBRE ELS PEIXOS. Va 
tenir lloc ahir al meandre de Flix, en el marc del projecte Life Migratoebre. P 28

Escolars al mig del meandre de Flix, ahir al matí. FOTO: JOAN REVILLAS

RIU EBRE
El Port tem que  
el retard del 
tercer fil 
beneficiï BCN 

INFRAESTRUCTURES

Diu que no volen que 
l’ample europeu arribi  
a Tarragona P 44

‘Monsenyor 
Romero va ser 
la veu dels 
pobres’

ENTREVISTA

Luis Fernando Valero 
va col·laborar amb el 
bisbe salvadorenc P 39

Els possibles pactes 
centren el final de la 
campanya a Tortosa 

ELECCIONS 2015
Màxima tensió 
a Amposta, amb 
l’hegemonia de 
CiU en joc P 07

‘PLAY OFF’ D’ASCENS A LA 2A B

Rep al seu camp el Jumilla, a partir de les 20.00 hores. P 53

Partit històric avui a Ascó
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Jornada sobre 
reestructuració 
econòmica i 
industrial a Flix

RIBERA D’EBRE

■ El pròxim dia 4 de juny, la 
Càtedra d’Economia Local i 
Regional de la URV organit-
za, juntament amb el Grup 
2027, la jornada ‘Indústria, 
Recerca i Societat del coneixe-
ment en territoris amb neces-
sitats de reestructuració’, a la 
Ribera d’Ebre. 

L’objectiu d’aquesta jorna-
da és reflexionar sobre les pos-
sibilitats econòmiques que 
s’obren als territoris amb 
dinàmiques de reestructura-
ció i diversificació industrial, 
com seria el cas de la Ribera 
d’Ebre i de tot el conjunt de 
les Terres de l’Ebre. En aquest 
sentit, es revisaran les opor-
tunitats en diferents sectors 
i funcions a partir de les ponèn-
cies d’experts i les opinions 
d’empreses. 

La jornada tindrà lloc a la sa-
la Ca don Ventura de Flix i 
arrencarà a les 9.30 hores amb 
l’expert en planificació es-
tratègica territorial i tècnic 
de la URV Josep Maria Pinyol.  

Al llarg de tot el matí hi 
haurà ponències de tècnics i 
professors del Consell Supe-
rior d’Investigacions Cientí-
fiques (CSIC) i del Consorci 
de Polítiques Ambientals de 
les Terres de l’Ebre (COPA-
TE), així com del gerent del 
Patronat de Turisme de la Di-
putació de Tarragona Albert 
Folch. A les 13 hores s’hi rea-
litzarà la taula de debat amb di-
ferents empreses. 

Per assistir a la jornada, cal 
inscripció prèvia.–M. P.  

 
SALUT 

Actes benèfics amb 
motiu del Dia Mundial 
de l’Esclerosi Lateral 
Amiotròfica (ELA) 
■ Un any més, amb motiu del 
Dia Mundial de l’Esclerosi La-
teral Amiotròfica, el 21 de juny, 
es portaran a terme actes so-
lidaris i benèfics per a la sen-
sibilització d’aquesta malaltia 
i a favor de la Fundació cata-
lana d’ELA-Miquel Valls. 

Els actes arrencaran el dia 
30 de maig amb un concert so-
lidari a l’Auditori Felip Pedrell 
de Tortosa. El dissabte 13 de 
juny al matí es farà la I Jorna-
da d’actualització d’EL A al 
mateix auditori. A la nit, a la 
sala de festes Karibú de Ro-
quetes hi tindrà lloc el II Fes-
tival musical solidari per l’ELA.  

L’Esclerosi Lateral Amio-
tròfica és una malaltia neuro-
degenerativa que afecta les 
neurones motores del cervell, 
tronc encefàlic i medul·la es-
pinal, i actualment no té cura 
ni tractament.–M. P. 

L’activitat va incloure que els alumnes entressin a l’aigua, al meandre de Flix.  FOTO: JOAN  REVILLAS

M. MILLAN 

Un centenar d’alumnes de les es-
coles de Flix i Guillem Fortuny 
de Cambrils van participar ahir en 
una jornada de divulgació de les 
espècies de peixos que viuen al 
riu Ebre, i en concret, al mean-
dre de Flix.  

L’activitat s’emmarcava en el 
Dia Mundial del Peix Viatger i 
formava part del projecte euro-
peu Life Migratoebre, que pre-
veu la recuperació d’espècies i la 
millora de la connectivitat al me-
di fluvial, per afavorir la presèn-
cia de peixos migratoris. 

De la mà del Grup Natura Frei-
xe i la Reserva Natural el Sebes, 
els alumnes van entrar al riu i van 
participar en una activitat de pes-
ca elèctrica, per identificar pos-
teriorment els peixos i conèixer 
les seves característiques, amb 
el guiatge del doctor en biologia 
Lluís Benejam i Vidal. 

Aquest és un sistema de cap-
tura científica sense mort, que 
serveix per a poder conèixer les 
poblacions d’espècies presents 
en el tram de riu estudiat. 

Així, segons explica Pere Jo-
sep Jiménez, director de la Re-
serva Natural de Sebes, els alum-

nes van poder conèixer de pri-
mera mà la realitat del riu Ebre, 
amb espècies pròpies i altres 
d’introduïdes. 

Entre els peixos que van po-
der observar de prop els nens i 
nenes hi havia exemplars d’espè-
cies autòctones com l’anguila (que 
arriba a Flix des del Delta) o la ra-
boseta de riu, de gran interès i a la 
que es fa un seguiment especial. 
Pel que fa a les espècies foranes in-
troduïdes, és trobar exemplars 
de gambúsia, carpí o alburn. 

A més, durant la jornada és 
instal·lar una carpa al Passeig de 
l’Ebre, vora del Club Nàutic de 
Flix, on s’exposava una maque-
ta reproducció d’un esturió, de 
més de tres metres de longitud. 

Aquesta espècie, juntament 
amb la llamprea, la saboga i l’an-
guila, són els objectius del pro-
jecte Life Migratoebre. L’espè-
cie autòctona d’esturió que ha-
bitava antigament l’Ebre va 
desaparèixer fa més de 40 anys. 

«L’última referència és dels 
anys setanta», explica Jiménez. 
Ara, aquest projecte europeu pre-
veu dur a terme una reintroduc-
ció a manera de prova pilot l’any 
vinent, tal com ja va explicar el 
Diari. 

Altres actuacions previstes 
dins d’aquest projecte són la ins-
tal·lació d’un ascensor de peixos 
a l’assut de Xerta-Tivenys, i una 
rampa a l’assut d’Ascó, que tam-
bé podrà ser utilitzada per al pas 
de piragües. 

Un punt també molt impor-
tant d’aquest projecte Life eu-
ropeu és la divulgació, i l’acció 
d’ahir a Flix va ser-ne el tret de 
sortida. Entre altres, també es 
preveuen xerrades a pescadors 
de riu.

RIBERA D’EBRE ■  P E R  CO M M E M O R A R  E L  D I A  M U N D I A L  D E L  P E I X  M I G R ATO R I  O  ‘ V I ATG E R ’

Un centenar d’escolars descobreixen 
a Flix els peixos que habiten l’Ebre

Nens i nenes, coneixent els peixos de l’Ebre. FOTO: JOAN  REVILLAS

El projecte europeu Life Migratoebre, que 
preveu recuperar l’esturió i altres espècies de 
peixos  a l’Ebre, du a terme una acció de 
divulgació al meandre de Flix

Maqueta d’esturió exposada ahir.  FOTO: MIGRATOEBRE
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