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BAIX EBRE • REMODELACIO DEL CARTIPÀS

El PSC de Deltebre es
planteja sortir del govern
El PSC de Deltebre es planteja
sortir del govern municipal des-
prés que l'alcalde, Gervasi Aspa
(ERC), hagi decidit remodelar el
cartipàs, reduir les competèn-
cies dels socialistes, «vulnerant
el pacte de govern signat a prin-
cipis del mandat municipal per
ERC i PSC». Amb aquesta remo-
delació, els socialistes perdrien la
cinquena tinença d'alcaldia i, per
tant, presència a la comissió de
govern, la regidoría de Promo-
ció Econòmica i la responsabili-
tat municipal a l'Escola Taller.

«La decisió de l'alcalde repre-
senta trencar els acords de go-
vern assolits a principi de man-
dat, una decisió d'una extrema
gravetat, i això no ho podem per-
metre», va manifestar ahir el pri-
mer secretari del PSC a Delte-

bre, Xavier Aliau. «Per a nosal-
tres la prioritat és Deltebre i l'es-
tabilitat del govern muncipal per
tirar endavant proj ectes que con-
siderem clau per al creixement
del poble, però en cap cas accep-
tarem la pèrdua del nostre pes
polític dins el consistori, acor-
dat des del principi, perquè con-
siderem que estem fent bé la fei-
na i així ho percep la gent», ha
afegit. Els socialistes tenien pre-
vist fer anit una assemblea de mi-
litants per tal d'explicar la crisi de
govern que en aquests moments
hi ha a l'Ajuntament de Deltebre
i obtenir el suport de la militàn-
cia per sortir del govern munici-
pal si finalment l'alcalde, Gerva-
si Aspa, fa efectiva la remodela-
ció del cartipàs de l'Ajuntament
de Deltebre.

Breus
L'ALDEA

L'alcalde busca el suport
pel tema ferroviari

L'alcalde de l'Aldea, Daniel An-
dreu (ERC), ha iniciat una
sèrie de reunions amb entitats
socieconòmiques i sindicats
per «demanar-los suport» per
a les reivindicacions de millora
del servei ferroviari de l'esta-
ció de l'Aldea-Amposta-Torto-
sa. Andreu s'ha mostrat satis-
fet pel suport rebut fins ara de
diferents ajuntaments i con-
sells comarcals a la moció que
reclama millores a l'estació.

DELTEBRE

Els anglesos s'interessen
per l'oferta de pesca

El touroperador anglès Kings
Angling Holidays, especialitzat
en el producte de pesca, ha visi-
tat les Terres de l'Ebre aquest
mes de març, amb motiu del
contacte establert pel Patronat
de Turisme de la Diputació en
el marc de la World Travel Mar-
ket el mes de novembre passat.
L'objectiu de la visita ha estat
conèixer tots aquells actius
que facin possible incloure la
destinació en el seu catàleg.

AMPOSTA

Jornada de portes obertes als centres escolars
d'educació infantil i primària

Els centres d'educació infantil i primària Agustí Barberà, Consol
Ferré, Soriano Montagut i el Col·legi Sagrat Cor realitzaran du-
rant aquest mes de març jornades de portes obertes dirigides a to-
tes aquelles famílies que vulguin conèixer les instal·lacions i els
projectes educatius d'aquests centres. Aquests centres han orga-
nitzat les jornades de cara al període de preinscripció de ?3 per al
curs 2009-2010 que s'iniciarà el proper 23 de març i acabarà el 3
d'abril. Les jornades de portes obertes es van iniciar ahir al CEIP
Consol Ferré; dissabte 21 estaran oberts el CEIP Soriano Monta-
gut, de 10 a 13 hores, i el Col·legi Sagrat Cor, de 17 a 19 hores; el
CEIP Agustí Barberà realitzarà la jornada de portes obertes di-
lluns, dia 23 de març, de 17 a 19 hores. Per formalitzar la preins-
cripció es pot entregar la sol·licitud i la documentació als ma-
teixos centres escolars o a l'Oficina Municipal d'Escolarització
de l'Ajuntament.

TORTOSA

Conveni per impulsar
el dret ambiental i local

El rector de la URV, Francesc
Xavier Grau, i l'alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, han signat un
conveni de col·laboració en te-
mes de formació en dret am-
biental i en dret local. L'Ajunta-
ment oferirà instal·lacions per
realitzar-hi activitats docents
o de recerca i facilitarà la parti-
cipació de docents i estudiants
de la URV en les activitats de
formació i de divulgació que
realitzi.

AMPOSTA

L'arquitectura del Poble
Nou arriba al Museu

Des d'avui i fins al 3 de maig es
podrà visitar a la sala d'exposi-
cions temporals del Museu Co-
marcal del Montsià l'exposició
'Poble Nou del Delta, arquitec-
tura per a la colonització'. La
mostra consta de 21 plafons de
gran format on es mostra la
gènesi de Villafranco del Delta,
avui Poble Nou del Delta, un
dels 264 nuclis de colonització
que es van crear arreu de l'Es-
tat a partir de 1939.

I Aquest és el fons documental de l'historiador tortosí Enric Bayerri, ara a l'Arxiu Històric. FOTO JOAN REV ILLAS

TORTOSA • ESTÀ INTEGRAT PER 320 LLIGALLS DE MANUSCRITS

L'Arxiu Històric gestionarà el fons
documental de l'historiador Bayerri
L'Arxiu Històric Comarcal de
les Terres de l'Ebre va rebre ahir
en cessió el fons personal de
l'historiador tortosí Enric Bayerri
(1882-1958), 320 lligalls de
documents propietat de la Real
Acadèmia de la Historia.

REDACCIÓ

Durant els darrers 18 anys l'Asso-
ciació historiador Enric Bayerri,
amb seu a Tortosa, havia estat l'en-
carregada de conservar i gestio-
nar aquest fons. L'avançada edat
dels seus fundadors i la impossi-
bilitat de tenir una persona dedi-

cada ha fet que s'hagi impulsat un
acord amb l'Arxiu perquè s'encar-
regui de la seva gestió. «Era una
llàstima que hagués de tornar a
Madrid aquest material. Allí, Ba-
yerri és un més, i aquí és molt im-
portant», va manifestar ahir el pre-
sident de l'Associació Enric Bayer-
ri, Francesc Celma.

En els'més de 320 lligalls que
formen part del fons hi ha tres ti-
pus de documentació: anotacions
i manuscrits, correspondència i
retalls de premsa. Segons va ex-
plicar Albert Curto, director de
l'Arxiu Històric Comarcal, Bayer-
ri tenia «una ansietat de coneixe-

ment molt gran i ho anotava tot».
Després ho col·leccionava temà-
ticament i, en algunes ocasions,
aconseguia editar una publicació
sobre alguna de les seves inquie-
tuds. Així ho va fer amb els nou vo-
lums de la Historia de Tortosa y su
comarca o El refraner català de la
comarca de Tortosa, i amb altres
obres que, gràcies a la fidelitat de
la seva vídua i de l'Associació En-
ric Bayerri, es van publicar després
de la seva mort.

Ara, l'Arxiu s'encarregarà de fer
un inventari exhaustiu d'aquest
fons, el divulgarà i el posarà a l'abast
d'estudiosos i historiadors.

MONTSIÀ • JORNADA DE DIVULGACIÓ DELCENFIM

Els dissenyadors coneixen el
sector del moble de la Sénia
El Centre de Difusió Tecnològica
de la Fusta i Moble de Catalunya
(Cenfim) i l'Associació de Dissen-
yadors Professionals han organit-
zat una visita de dissenyadors a la
Sénia per tal de conèixer in situ la
realitat del sector del moble, els
problemes a què s'enfronten les
empreses per competir en el mer-
cat i estudiar les possibilitats d'apro-
pament entre dissenyadors i fa-
bricants. Una vintena de profes-
sionals del disseny, entre els quals
hi ha figures reconegudes com Ra-
fael Marquina, Miquel Milà o
Gemma Bernal, van formar part
de l'expedició que es va apropar la
setmana passada a les fàbriques i
botigues de moble de la població.

La jornada va començar amb
una introducció a la conjuntura
del mercat del moble i les empre-
ses fabricants del cluster del
Montsià, a càrrec de Joaquim So-
lana, director de Centre de Difusió.
Seguidament Maria Carmen Co-

bos, responsable de disseny a Cen-
fim, va explicar la situació i estruc-
tura del disseny a les empreses del
moble i va fer una introducció als
processos que més tard els dissen-
yadorsvanpoderveure ales fabri-
ques que van visitar.

A continuació, va començar la
ruta per les empreses. En primer
lloc es va visitar una empresa au-
xiliar del moble on els dissenya-
dors van visualitzar el procés de
fabricació de peces per a mobilia-
ri i instal·lacions. Tot seguit van
conèixer el tipus de producte que
es fabrica a la zona visitant una de
les nombroses botigues de la Sé-
nia que els comercialitza. Després
d'una pausa per dinar, van recó-
rrer les instal·lacions d'una fàbri-
ca de mobles on van tenir l'opor-
tunitat de veure totes les etapes
de la producció i analitzar el tipus
de catàlegs que utilitzen els fabri-
cants per comercialitzar els seus
productes.

|!ffTp Generalitat de Catalunya
OIID Serveis Territorials de
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Departament d'Economia i Finances

Resolució de 6 de març, per la qual es fixa la data
per a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació
de les finques afectades pel projecte del parc eòlic
Vilalba dels Arcs, al terme municipal de Vilalba
dels Arcs (exp. 1612/010/03).
Atès que, d'acord amb el que estableix l'article 56
del Reglament de 26 d'abri! de 1957 de la Llei
d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954,
s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats
per l'execució del projecte del parc eòlic de Vilalba
dels Arcs, al terme municipal de Vilalba dels Arcs,
l'entitat beneficiària de la qual és l'empresa Parc
Eòlic Vilalba dels Arcs, SL, al DOGC núm. 5106,
de 8.4.2008; al BOE núm. 106, de 2.5.2008, i al
Diari de Tarragona de 10.4.2008;
Atès que s'ha declarat la urgència de l'ocupació
per la Resolució de 19 de gener de 2009, publicada
al DOGC núm. 5330, de 3.3.2009;
D'acord amb el que preveu l'article 52.2 de la Llei
esmentada,
Resolc:
Fixar el dia 31 de març de 2009, a les 10.00 hores,
a l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, per procedir
a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels
béns i els drets que s'expropien.
Aquesta Resolució es notificarà individualment a
les persones interessades que figuren en la relació
exposada en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
afectat i en el d'aquest Departament.
Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i drets
afectats, personalment o representats per una
persona degudament autoritzada. Cal que presentin
els documents acreditatius de la seva titularitat i
l'últim rebut de la contribució que correspongui al
bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar
acompanyats, a càrrec seu, d'un perit o un notari.
La reunió del dia 31 de rnarç de 2009 tindrà lloc
a la seu de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs (pi.
de la Vila, 3), i tot seguit els assistents es
traslladaran, si escau, als terrenys afectats per tal
de procedir a la redacció de les actes.

La publicació d'aquesta Resolució tindrà els efectes
previstos a l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, en relació amb els titulars de les
finques desconeguts o amb domicili ignorat.

Tortosa, 6 de març de 2009

Josep Rovira i Eiximeno
Director dels Serveis Territorials a les
Terres de l'Ebre


