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XERTA  
L’Ajuntament ha felicitat 
públicament “a la xertolina 

del premi Documenta 2020 
que atorga la llibreria Docu-
menta i L’Altra Editorial per la 

Enhorabona!”.  Ha estat “la 
convocatòria més disputada 

opina el jurat del guardó 
literari. Laia Viñas Abadie 
(Xerta, Baix Ebre, 1997) és 
periodista de ràdio. De la 

n’ha destacat “la maduresa 
literària i la complexitat 
narrativa, sorprenents en una 
escriptora tan jove, l’elabo-
ració estilística i la boníssima 
construcció dels personatges, 
així com l’ambició i la qualitat 
de la llengua”.

BENIFALLET ES 
VESTEIX DE LILA
L’Ajuntament va mostrar 
a les xarxes socials la seua 
satisfacció per la repercussió 
de la iniciativa de vestir de lila 
els balcons del municipi per 
commemorar el 25-N. L’alcal-
dessa Mercè Pedret i Ramos 
va fer la lectura del manifest 
pel 25N Dia internacional per 
a l’eliminació de la violència 
envers les dones. Per la situ-
ació actual va ser una lectura 
que es va poder seguir per les 
xarxes. 

PAÜLS
L’Ajuntament informa que el 
proper dilluns 30 de novem-
bre començaran les obres 
d’arranjament de diversos 
carrers del municipi: Place-
ta, Serrall, Sant Roc i Sant 
Fabià. Un projecte amb un 
pressupost de 103.513,62€ i 
que comptarà amb el suport 
econòmic de la Diputació de 
93.000€.  L’obra permetrà 
renovar tots els serveis bàsics, 
millorar el carrer i solucionar 

-
cions als domicilis. 

Es canviarà tot el paviment 
del carrer, la xarxa d’aigua i 
clavegueram.

MÉS 
NOTÍCIES

La Generalitat destina 410.000 
euros a millorar més de 180 Km 
de camins del massís del Port
El Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació (DARP), juntament amb 

l’empresa Forestal Catalana, SA 

(FCSA), ha aprovat 19 projectes 

de prevenció d’incendis per un 

valor d’1,9 milions. Destaca el 

projecte de millora de la xar-

xa viària a les Terres de l’Ebre, 

per un valor de 410.000 euros. 

Reconeixement ‘Meninas 2020’

Joan Sabaté, subdelegat del 

Govern central a Tarragona, 

lliura el reconeixement Me-

ninas 2020 a l’Oficina d’Aten-

ció a la Víctima del Delicte 

de Terres de l’Ebre. El Govern 

d’Espanya ha transferit aquest 

any 270 mil euros a els ajun-

taments de la província de 

Tarragona per a la lluita con-

tra aquesta xacra de la soci-

etat.

SOLIDARITAT

Rústiques Faiges posa a la venda l’oli Morrut 
de Mianes, solidari amb el projecte Emma 
Amb la tercera generació 

de la família Faiges, 

es consolida la tradició 

d’elaborar oli de la màxima 

qualitat, que va tenir els 

seus inicis a Roquetes i que 

ha arrelat fermament a les 

Terres de l’Ebre.              

Aquest arrelament fa que Rús-

tiques Faiges s’impliqui directa-

ment amb el seu entorn soci-

al i que comparteixi també les 

seves necessitats i projectes. 

Amb aquesta inquietud, Fai-

ges se solidaritza amb el pro-

jecte Emma per la investigació 

en càncer de mama i posa en 

favor de la investigació el seu 

Morrut de Mianes, oli verge ex-

tra de màxima qualitat.     

‘Som i vivim la terra que fa tants 

anys que treballem a la nostra 

família, i així ens sentim, for-

mem part d’aquest territori i 

som un més de tots els que hi 

viuen. A Terres de l’Ebre som 

gent ferma i generosa, només 

cal veure la mobilització que 

hi ha per impulsar el projecte 

Emma des de tants punts del 

territori i amb tantes iniciatives. 

Tots som Emma. I amb el Mor-

rut de Mianes nosaltres també 

posem la nostra part, per aju-

dar a que aquest projecte d’in-

vestigació pugui ser realitat’, 

deia Rita Faiges, consellera de-

legada de Rústiques Faiges.    

Per la venda de cada ampolla 

de Morrut de Mianes, Rústiques 

Faiges donarà 1€ per a la inves-

tigació en càncer de mama.

ALDOVER
L’Ajuntament informa que ‘Roig Orgànics valora 
no seguir amb el projecte inicialment previst ‘
L’Ajuntament d’Aldover 

ha informat aquesta 

setmana que “després de 

les diferents consideracions 

que des de l’alcaldia li hem 

traslladat a Roig Orgànics 

S.L., podem comunicar que, 

a hores d’ara, l’empresa 

valora no continuar amb el 

projecte inicialment previst a 

Aldover i està estudiant altre 

possibles ubicacions fora del 

municipi”.              

Així vam informar-ho tam-

bé la setmana passada a Més 

Ebre. En el comunicat emès 

des del consistori es comuni-

ca que “l’Ajuntament ha seguit 

el procediment administra-

tiu pertinent d’acord amb els 

principis de legalitat i diàleg. El 

18 de desembre de 2019, Roig 

Orgànics SL va donar entrada 

al registre de l’Ajuntament del 

projecte bàsic per instal·lar una 

planta de compostatge al nos-

tre municipi. Al Ple del dia 8 

d’octubre 05/2020 es va donar 

compte d’aquest expedient en 

un decret d’alcaldia (número 

123 de 04/09/2020), sense re-

bre cap pregunta ni comentari 

durant el transcurs de la sessió 

plenària, ni tampoc després 

per part de cap grup muni-

cipal. L’Ajuntament va donar 

trasllat d’aquesta sol·licitud als 

organismes superiors compe-

tents en la matèria, atès que, 

en tractar-se d’una instal·lació 

en terreny rústic, això és el que 

és previst legalment, sense que 

l’administració municipal tingui 

competència en aquest estadi 

del procediment”. Segons el 

comunicat, “el projecte, poste-

riorment, retorna a l’Ajunta-

ment d’Aldover, per tal que 

iniciï els tràmits que sí depenen 

ja de la seua competència. Tal 

i com s’ha vingut explicant en 

les darreres setmanes, es con-

firma que no estàvem en un es-

tadi del projecte on únicament 

es depengués de donar-hi o no 

llum verda, i de manera defini-

tiva, sinó que, com s’ha dit a 

aquells que han volgut escol-

tar, encara hi havia camí per 

recórrer i estàvem en un punt 

inicial pel que fa a la tramitació 

de competència municipal”. El 

govern municipal “valorem la 

receptivitat de Roig Orgànics 

S.L. a les nostres consideraci-

ons. Ens reafirmem en el nos-

tre compromís de treballar per  

millorar el futur del nostre po-

ble des del respecte i diàleg, 

escoltant a tota la ciutadania i 

rebutjant la política de la cris-

pació i difamació”.

Aquest permetrà adequar més 

de 180 km de camins del mas-

sís del Port per facilitar el pas 

als vehicles d’extinció d’incen-

dis. Totes les obres formen part 

del Pla econòmic financer que 

el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 

estableix amb l’empresa Fores-

tal Catalana, SA.


