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TERRES DE L'EBRE

◗ Imatge dels participants, ahir al migdia, de la tradicional ‘corrida’ de rucs de la Fatarella. FOTO: JOAN REVILLAS

Nou genets van participar ahir al
migdia a la tradicional ‘corrida’ de
rucs, un dels actes més tradicio-
nals i esperats de la Festa Major
d’estiu de la Fatarella, que finalit-
za demà dimecres. Al Pla de la Bas-
sa, i sota un sol de justícia, cente-
nars de persones van gaudir de l’es-
pectacle que enguany incloïa com
a novetat la participació de dues
genetes. El primer lloc de la dis-
putada i divertida cursa fou per a
Hilarión Vázquez, de nacionalitat
peruana i resident a la Fatarella.
El segon lloc del podi fou per a Car-
les Font i el tercer per a Jonathan
Larrosa, també de nacionalitat pe-
ruana. –A. C.

La Festa Major de
la Fatarella
celebrà ahir la
‘corrida’ de rucs

T E R RA A LTA

L’Ajuntament d’Horta de Sant
Joan ha finalitzat la primera fase
de les obres de construcció d’un
nou passeig a la façana posterior
de l’església del municipi. En una
segona fase el passeig s’unirà
amb el carrer de Medi Natural
tancant així una anella viària al
voltant del nucli antic.

PER A. CARALT

Les obres de la primera fase del
nou passeig es van iniciar l’any pas-
sat però no han finalitzat fins ara.
El vial, de nova construcció, es tro-
ba situat darrere del carrer Santa
Anna en una zona de fort pendent
on fa anys s’abocaven runes amb
la idea, explicava ahir l’alcalde ter-
raltí, Àngel Ferràs, «de poder obrir,
com així ha estat, un nou carrer».

Les obres inclouen la traça del
nou passeig, apte per a vehicles, el
nou enllumenat públic i l’arbrat.
En una segona fase, es preveu allar-
gar el nou passeig fins a l’actual
carrer de Medi Natural per darre-
re de l’absis de l’església d’Horta de
Sant Joan. Els treballs, apunta Fer-
ràs, estan pendents del projecte
de soterrament d’una caseta pro-
pietat de Fecsa-Endesa.

Un cop s’uneixin el carrer Me-
di Natural i el nou passeig, Horta
de Sant Joan disposarà d’un ex-
cel·lent mirador a la propera i em-
blemàtica muntanya de Santa Bàr-
bara, que acull als seus peus el con-
vent de Sant Salvador. A banda de
l’interès turístic, la creació del nou
vial permetrà tancar una anella vi-
ària al voltant del nucli antic, fet
que facilitarà la circulació sobre-
tot per als veïns que hi viuen.

De manera paral·lela a les obres
delnoupasseig,l’Ajuntamentd’Hor-
ta de Sant Joan també preveu ini-
ciar entre 2008 i 2009 la construc-

ció d’un nou dipòsit d’aigua, una
actuació finançada per diversos
departaments de la Generalitat de
Catalunya.

Poca capacitat
L’actual dipòsit municipal d’aigua
disposa d’una capacitat de 300.000
litres, molt inferior a la demanda
en certs trams de l’any. Sobretot
els caps de setmana, quan arriben
al poble desenes de turistes, «anem
coixos en aquest servei», apunta-
va ahir l’alcalde d’Horta de Sant
Joan. «Si tens la mala sort de pa-

tir una avaria, no saps ben bé què
pot passar, per exemple els caps
de setmana, quan resideixen més
persones al poble». El nou dipòsit
disposarà d’una capacitat d’1 milió
de litres, suficient per a atendre la
demanda turística i el creixement
de la població resident.

L’obra s’ha de complementar,
en un futur, amb l’ambiciós pro-
jecte de renovació de tota la xar-
xa de clavegueram i aigua del po-
ble, un objectiu de l’actual equip
de govern per a l’actual mandat.

El projecte preveu aixecar en
diferents fases tots els carrers
d’Horta de Sant Joan per a instal·lar
noves canonades de clavegueram,
aigua potable, gas i noves tecno-
logies. En concret, està previst que
a mitjà termini el municipi dispo-
si d’aquests dos últims serveis.

Els treballs, a més, inclouran la
renovació del paviment i les vore-
res. L’equip de govern està cercant
tots els recursos necessaris per a
poder executar les obres.
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Horta completa la primera fase
del nou passeig del nucli antic

◗ Imatge del nou passeig del nucli antic d’Horta de Sant Joan, ubicat
darrere del carrer Santa Anna i de l’absis de l’església. FOTO: JOAN REVILLAS
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Estudien millorar l’acústica
del Teatre Felip Pedrell
L’Ajuntament de Tortosa estu-
dia la millora de l’acústica del Te-
atre Auditori Felip Pedrell a par-
tir de la diagnosi i les recomana-
cions d’un estudi específic que
ha fet l’enginyera tècnica en te-
lecomunicacions Mònica Fane-
ca sobre aquest edifici.

Aquest treball, que és el pro-
jecte final de carrera, ha estat
lliurat per la mateixa autora a l’al-
calde Ferran Bel, i al regidor de
Cultura, Joan Caballol. Entre les

conclusions es destaca que la sa-
la gran «té una bona acústica com
a espai destinat a teatre o per a
veu», malgrat que presenta «di-
verses anomalies» que afecten
els resultats per a sala de música.
L’autora assegura que «la sala és
poc viva per a sala de concerts» .

Una possible solució, segons
Faneca, seria fer ús de l’acústica
variable, habilitant un sostre mò-
bil i fent alguns canvis de mate-
rials a sostre i parets.
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À. Ventura i J. Alzina,
Medalla al Mèrit Turístic
L’Àrea de Turisme de l’Ajunta-
ment de Deltebre ha guardonat
amb la Medalla al Mèrit Turístic
2008 el matrimoni format per
Àngela Ventura i Joan Alzina des-
prés de 43 anys de dedicació al
sector turístic. L’entrega del guar-
dó es va fer dissabte a la nit en el
marc de la Festa del Turisme de
Deltebre.

Àngela Ventura i Joan Alzina
van néixer al nucli de la Cava (Del-
tebre) l’any 1937, i van iniciar-se
en el sector turístic l’any 1965,
quan van obrir una cantina al Port
de Peníscola. Després de 17 anys,
l’any 1982 van decidir tornar a
casa i van obrir un establiment a
Riumar, el Xiringuito Àngela, que
va donar lloc dos anys després al
Merendero Blau, que va conver-
tir-se en punt de trobada dels afi-
cionats al surf que venien a Riu-
mar al llarg de l’any. Àngela i Joan

van contribuir també en la cele-
bració del Campionat de Surf de
Catalunya i Espanya que durant
diferents edicions es va celebrar
a la platja de Riumar. Finalment,
l’any 1993 van construir el Res-
taurant Tamariu, on han dedicat
els últims anys de la seva vida la-
boral. Ara, després de 43 de de-
dicació al sector turístic, han de-
cidit ja retirar-se.

La Medalla al Mèrit Turístic
és un reconeixement de l’Ajunta-
ment de Deltebre a totes aque-
lles persones que han contribuït
al desenvolupament turístic del
municipi. L’entrega del guardó
es va fer en el marc de la Festa del
Turisme, que es va celebrar dis-
sabte a Riumar i que va comptar
amb diferents activitats com un
concurs de pesca, el mercadet
d’estiu, enlairaments amb glo-
bus aerostàtic i ball popular.

L’Ajuntament
també té previst
construir un nou
dipòsit municipal
d’aigua


