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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 20 D’OCTUBRE DEL 2016

Taurins i antitaurins
rebaixen la tensió al final
de la temporada a l’Ebre
a Es manté el nombre de festejos a una trentena de municipis però se suspèn
la modalitat de bous a la mar a Recta final “més tranquil·la” del que s’esperava

La casa rural Mas Llagostera al fons, i en primer terme les
plaques solars de la casa ■ R. LÓPEZ-MONNÉ

LA BISBAL DEL PENEDÈS
S. Cases / L’Ebre

Premi al turisme
rural sostenible

TORTOSA

La casa rural Mas Llagostera
ha rebut el premi a les bones
pràctiques sostenibles de la
Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya. En l’acte de lliurament
dels premis, els organitzadors
van destacar la capacitat de la
família Solé-Bundó a l’hora de
diversificar l’activitat agrària
amb una aposta pel turisme
rural basat en el confort i la
màxima qualitat, sense renun—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

El govern ha felicitat penyes, animalistes, cossos de seguretat i ajuntaments ■ ACN

QUEROL

POLÍTICA

La frase

La xifra

“Pensàvem que
podríem tenir una
batalla en lloc d’una
festa i s’ha resolt
gràcies a tothom”

30

L’Audiència fixa la
data per jutjar
l’alcalde Uroz

Montblanc no farà
cas de la carta de
la subdelegació

La secció segona de l’Audiència Provincial de Tarragona ha
determinat que el judici a l’alcalde de Querol, Miguel Uroz,
per un suposat delicte urbanístic es farà entre els dies 6 i 17
de juliol del 2017. La comunicació de la data del judici arriba
en un moment en què l’alcaldia d’Uroz està en qüestió per
una moció de censura que es
debatrà divendres vinent, i cinc
anys després que es tanqués
la instrucció del cas amb les
conclusions provisionals de la
fiscalia. L’acusació demana
quatre anys de presó i 22 anys
d’inhabilitació per a càrrecs
públics per a Uroz, acusat de
prevaricació, revelació d’informació privilegiada, tràfic d’influències i suborn, així com una
multa de 3.733.367 euros. El
fiscal demana penes idèntiques per a un altre dels imputats, el regidor Albert Carreño, i
per a l’arquitecte Ricardo Saúl
Sánchez i els empresaris Francisco Blanco Tirado, Miguel
Ten López, Alicia Barceló Valiente i Jordi Riera Cusiné.
Els fets van passar quan
Uroz era alcalde pel PSC, que
arran dels fets el va desplaçar
del partit. Després d’estar quatre anys a l’oposició, en les darreres eleccions municipals va
tornar a accedir a l’alcaldia
com a independent, precisament, amb el suport del PSC.

Els ajuntaments de Montblanc, la Vilella Alta, els Guiamets i l’EMD de Campredó
de Tortosa han rebut la carta
en què la Subdelegació del
Govern els demana explicacions sobre la seva activitat el
12 d’octubre passat. L’alcalde
de Montblanc, Josep Andreu,
ja ha confirmat que no pensa
donar resposta al requeriment. Andreu recorda que al
municipi hi ha treballadors de
la policia o dels serveis de turisme que treballen en festius
amb normalitat i mai no se’ls
ha demanat cap mena d’explicació. ■ J.L.E.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

DELEGAT DEL GOVERN A L’EBRE

municipis ebrencs, aproximadament, han celebrat actes amb bous aquesta temporada

la temporada i creu que
l’afició i la unió dels partidaris de la festa va en augment. “Cada vegada hi ha
més aficionats”, assegura
el president, Ximo Martí.
L’entitat ha convocat una
assemblea general el proper 11 de novembre per
analitzar la temporada.

Per la seva banda, la
portaveu d’AnimaNaturalis, Aïda Gascón, assegura
que seguiran vetllant pel
compliment de la normativa enregistrant els correbous i lluitant contra les
modalitats que consideren més agressives: el bou
embolat i el capllaçat. ■

Xavier Pallarés

Foment parla d’un 80%
menys de morts a l’N-340
M.R.
TARRAGONA

Ràpida resposta des de Foment a l’ofensiva llançada
des del RACC a través
d’una campanya publicitària que responsabilitza,
“per la seva passivitat”, el
govern de Madrid de les
nou morts a l’N-340 en el
darrer any. El subdelegat

ciar a la tradició d’autosuficiència energètica de la finca i amb
la voluntat de promoure el turisme responsable. A la casa,
del segle XVII, no hi ha connexió a cap xarxa. Un equip de
plaques fotovoltaiques i tèrmiques genera llum i aigua calenta sanitària. I, durant els mesos
freds, la vinya i les oliveres garanteixen el combustible de la
caldera de biomassa que escalfa la casa. ■ C.M.

del govern a Tarragona,
Emilio Ablanedo, va replicar dient que del gener al
setembre “s’ha reduït la
mortalitat a l’N-340 en un
80%”, fent referència a dades de la unitat de carreteres del Ministeri de Foment. El percentatge ratifica, segons Ablanedo,
l’èxit de mesures impulsades pel govern, com ara

més trams amb línia contínua, la instal·lació de bandes rugoses i sonores, limitacions de velocitat i la
construcció de rotondes.
“Hem passat de quinze
morts durant el 2015 a
dues morts durant els primers tres trimestres del
2016 i de nou accidents
frontals el 2015 als dos
trams on s’ha pintat la do-

Els animalistes
ultimen més
denúncies
—————————————————————————————————

La Generalitat a les Terres de
l’Ebre convocarà en breu una
reunió per valorar la temporada. Entitats animalistes
com AnimaNaturalis i Actyma estan ultimant les darreres denúncies per incompliment de la normativa. “No
hem tingut cap fet extraordinàriament diferent del que
han denunciat fins ara: maltractament, participació de
menors o manca de seguretat”, conclou el delegat del govern a l’Ebre, Xavier Pallarés.

ble línia contínua a dos”,
va explicar Ablanedo a través d’un comunicat en què
afegia: “No podem acceptar que se’ns defineixi com
a passius.” Els transportistes, per la seva part, també
van criticar la solució del
RACC perquè, diuen, no és
la que vol el territori
La disparitat de xifres
es deu al fet que el subdelegat feia referència a víctimes i accidents al tram
ebrenc de l’N-340, mentre
que les dades facilitades
pel RACC comptabilitzaven tot el tram de la via a la
demarcació i un accident a
Vallirana. ■

■ J.L.E.

Ajuntament de
Puigpelat

ANUNCI
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“Tot i que pensàvem, a
principis d’estiu, que podríem tenir una batalla en
lloc d’una festa, s’ha resolt
gràcies a tothom: als que
volen bous i als que no en
volen.” El delegat del govern a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarés, valora així la temporada d’actes
amb bous a les Terres de
l’Ebre.
Pallarés felicita penyes
taurines, animalistes, cossos de seguretat i ajuntaments pel balanç positiu
dels festejos taurins, marcats enguany pels incidents a Aldover i Mas de
Barberans, quan dues activistes que estaven gravant la tarda de bous van
ser agredides.
Xerta i Camarles tancaran la temporada. Com
l’any passat, una trentena
de municipis han celebrat
diferents modalitats de
correbous, a excepció dels
bous a la mar a l’Ampolla i
les Cases d’Alcanar, que
s’han suspès. Per qüestions administratives, Roquetes també els va suspendre.
En aquest context, partidaris i detractors de la
festa han rebaixat el to al
llarg de l’estiu. L’Agrupació de Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de
l’Ebre valora positivament

L’Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 4 d’octubre de 2016, va aprovar inicialment la següent normativa de caràcter general:
Ordenança de convivència ciutadana i
del bon ús dels espais públics de Puigpelat.
Ordenança general de preus públics.
Reglament de règim intern de la llar d’infants municipal “Els Petits”.
Aquests acords se sotmeten a informació
pública pel termini de trenta dies comptat
des de la darrera publicació al BOPT, al
DOGC o en un diari de difusió, durant el
qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar-hi, si escau, al·legacions. En cas que no s’hagin presentat
reclamacions, aquests acords d’aprovació inicial esdevindran aprovats definitivament.
Marta Blanch i Figueras. Alcaldessa
Puigpelat, 10 d’octubre de 2016

