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Siurana compite por ser ‘El mejor rincón de España’

Passerell
E l cap del Servei Territori-

al de Trànsit de Girona,
Narcís Clé, ha dimitit des-

prés de ser enxampat per un ra-
dar dels Mossos d’Esquadra quan
circulava a 160 quilòmetres per
hora per l’autopista AP-7. Clé
tornava de Barcelona, on havia
participat en la reunió de la Co-
missió Catalana de Trànsit i Se-
guretat Vial. Quan tornava cap a
casa, fuent, amb el cotxe oficial,
el radar de la policia catalana li va
fer la foto fatídica que li costarà
dos punts del carnet i 300 euros
de multa. Fa uns mesos vaig fer
un viatge amb Joan Aregio, poc
després que deixés el càrrec de di-
rector general de Trànsit. Por-
tava el cotxe ell. Un utilitari una
mica atrotinat. Jo mirava de re-
üll, morbosament, per veure si
feia alguna infracció. Va fer un
pilotatge impecable, especial-
ment curós a les zones de radars.
És evident que en Clé és un pas-
serell. Més que no pas per anar a
160, ha de plegar perquè el cap
de Trànsit ha de saber on paren
els radars, collons!

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

L’estiu no només és sinònim de sol i platja a
les Terres de l’Ebre. Amb l’arribada del ju-
liol han començat també algunes propos-

tes culturals que són ja un referent. La Mostra
de Jazz de Tortosa és una de les més veteranes i
consolidades: remata aquests dies el que és ja la
vintena edició. Només cal passejar-se al capves-
pre per escoltar propostes interessants des dels
més diversos racons de la ciutat.

Deltebre és un altre pol d’atracció, en aquest
cas en l’àmbit de la dansa. Més de 150 ballarins
de fins a 47 nacionalitats aprenen i mostren el seu

art des del bell mig del delta de l’Ebre, al Delte-
bre Dansa. Poblacions de costa com l’Ampolla,
l’Ametlla de Mar o Sant Carles de la Ràpita, en-
tre altres, s’afanyen a programar activitats atrac-
tives per als seus visitants, des de passejades i
esports a la platja fins a nits màgiques, passant
per demostracions de castellers novells. Per la
seva part, més a l’interior, propostes sempre
suggerents com les Jornades Musicals de l’Ermi-
ta de la Pietat d’Ulldecona arriben a la seva rec-
ta final.

En poques setmanes, Tortosa recuperarà l’es-
perit de fa 500 anys amb la Festa del Renaixe-
ment. Com diu la campanya de promoció turís-
tica endegada recentment per l’Ajuntament, és
important cultivar l’art de viure. I a les Terres de
l’Ebre, això és possible.

L’art de viure a l’Ebre
MARIBEL MILLAN
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■ La Guía Repsol ha vuelto a poner en marcha el concurso ‘El me-
jor rincón de España’ con el objetivo de animar a los viajeros a
descubrir lugares mágicos. Siurana ha sido la escogida en Cata-

lunya, y competirá con el resto de comunidades autónomas. Para
que sea el ‘mejor rincón’, sólo hay que votar: http://apps.rep-
sol.com/ElMejorRincon/2013/, hasta el próximo lunes. FOTO: JRC
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Ana Pator
Ministra de Fomento
El ministerio que preside se ha
desentendido de los compro-
misos adquiridos por la ante-
rior secretaria de Estado con
respecto al Mercat de Tarrago-
na. No pagan. P 5
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Narcís Clé
Jefe de Trànsit de Girona
Fue cazado ayer por un radar
de los Mossos d’Esquadra cuan-
do circulaba a 160 km/h por la AP-
7. Clé volvía de Barcelona donde
participó en una cumbre sobre
seguridad vial. P 35
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500EL DATO millones deben los clubes de primera a Hacienda, sin
contar a Madrid, Barça, Atlethic ni Osasuna.

mmillan@diaridetarragona.com

YoEstudiéenlaPública Wert asegura haber dedicado el 60% de su tiempo d los últimos meses al «diálogo
educativo».Nosotros nos preguntamos ¿con quién ha dialogado? @YoEPublicadel día

Josep Vallverdú
Director de las excavaciones
de La Boella
Un acuerdo con los propieta-
rios de La Boella y el Ayunta-
miento de la Canonja permitirá
excavar la zona en la que se en-
contró el colmillo de mamut. P 8
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Arias Cañete
Ministro de Agricultura
Ha impuesto el plan hidrológico
del Ebro sin contar con Cata-
lunya, lo que implicará el consu-
mo del 50% del agua del río en el
2027 si se lleva a cabo la previsión
del plan. P 21
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MESA DE REDACCION

Los periodistas no pudimos ac-
ceder el lunes a la asamblea ge-
neral de la Cooperativa Agríco-
la de l’Aldea. Fue una decisión
acordada por el consell rector y

comunicada por la presidenta,
Montserrat Llosa. Los medios
fueron acusados de perjudicar la
imagen de la cooperativa y de
provocar la pérdida de un clien-

te. El anterior consell, tan cri-
ticado por miembros de la ac-
tual junta, sí permitió el acceso
a los medios en la mayoría de
ocasiones.

Veto a los periodistas
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