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La comissió executiva del CPIDE no se celebra per falta de 
quòrum al no assistir els representants de l'estat espanyol 

AMPOSTA, 25/04/03 (INTRA-ACN)  

Sense sorpreses de darrera hora, la reunió de la comissió executiva del Consorci per al 
Pla Integral del Delta de l'Ebre no s'ha pogut celebrar per la absència de cinc 
representants del govern de l'estat espanyol al CPIDE. Els únics que s'han presentat a 
la reunió han estat els cinc representants de la Generalitat, el president del CPIDE, 
Francesc Sancho, i el director del CPIDE, Joaquim Fabra, qui ha assistit en qualitat de 

director a la reunió.    

Francesc Sancho: 'Quan deixin aquesta actitud infantil, ens 
asseurem a discutir el pla integral, però el transvasament 
de l'Ebre està aturat'   

AMPOSTA, 25/04/03 (INTRA-ACN)  

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre i president del Consorci per al Pla Integral 
del Delta de l'Ebre, Francesc Sancho ha afirmat que el transvasament de l'Ebre està 
aturat per llei, ja que no hi ha un pla integral aprovat. Sancho ha reiterat que 
l'absència dels representants de l'estat espanyol a la convocatòria de la comissió 
executiva del CPIDE és 'la prova del nou que el CPIDE és l'ens que ha de donar 
màximes garanties per al Delta i aturar tots els transvasaments perjudicials per al riu i 
el Delta' i ha qualificat de 'falta de rigor i seriositat' la no assistència dels cinc 
membres del govern espanyol al consorci. Sancho ha reivindicat una regulació de tota 
la conca de l'Ebre 'no només aigües avall de Mequinensa', i ha demanat la revisió del 

Pla de Conca i del Pacte de l'Aigua de l'Aragó.   

El govern català anuncia el bloqueig del PHN i demana un 
cabal mínim per transvasar aigua   

 
LA FARSA DEL CPIDE  

 
 
La Plataforma de la Ribera d'Ebre 
denuncia  una vegada m és que el 
CPIDE és un organisme polític 
incapaç de redactar un Pla de 
Protecció del Delta i ha qualificat 
de farsa l'actual polèmica que s'ha 
generat entre CiU i el PP sobre el 

cabal ecològic de l'Ebre. >> 

RASQUERA  
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AMPOSTA, 25/04/03 (CATALUNYA INFORMACIÓ)  

La Generalitat ha anunciat el bloqueig del Pla Hidrològic Nacional per la falta d'acord 
amb el govern espanyol sobre el cabal mínim per poder transvasar l'aigua, que segons 
el govern català ha de ser de 135 metres cúbics per segon. Avui s'havia de fer una 
reunió del Consorci per la Protecció Integral del Delta de l'Ebre, per ò els representants 
del govern central no hi han anat. Els representants del govern català han reclamat un 
altre Pla Hidrològic que no compti amb els 1.050 hectòmetres cúbics que preveu el 

transvasament.   
   

El director del CPIDE afirma que l’esborrany de Pla 
Integral es debatrà en Comissió Executiva només quan 
l’equip tècnic acabi els seus treballs   

AMPOSTA, 25/04/03 (RIBERA ON LINE)  

El director del Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre (CPIDE), Joaquim 
Fabra, ha comunicat avui als consellers que han assistit a la convocatòria de Comissió 
Executiva –que no s’ha pogut celebrar per falta de quòrum- que la redacció de 
l’esborrany del Pla Integral encara no ha finalitzat. Fabra ha afegit que “de Pla Integral 
només n’hi ha un, que és el que està redactant el Departament Tècnic del Consorci”. 
Malgrat que el gruix de la redacció del Pla es va adjudicar, el maig de 2001, a una Unió 
Temporal d’Empreses, aquestes s’han limitat a fer l ’assistència t ècnica d’un Pla que ha 

d’assumir com a propi el Departament Tècnic del CPIDE. >>  

Joaquim Fabra: 'Els estudis que hi ha de cabals fan 
referència als rius, però aquí també hem de garantir un 
ecosistema deltaic'   

AMPOSTA, 25/04/03 (INTRA-ACN)  

El director del Consorci del Pla Integral del Delta de l'Ebre (CPIDE), Joaquim Fabra, ha 
explicat que tot i que la determinació del cabal mínim de l'Ebre és només 'un dels 
punts que falta concretar' és d'una gran complexitat. Fabra ha afirmat que tots els 
estudis que hi ha de m ètodes que determinen els cabals de garantia 'són de rius, i aquí 
hem de garantir un ecosistema deltaic que en el seu 85% t é la interacció de l'home, i 
que per tant no funciona de manera natural'. Fabra ha afirmat que és conscient que el 
règim hídric de l'Ebre en la seva part baixa no és l'adequat, i s'ha mostrat convençut 
que el pla integral s'aprovarà i es debatrà en comissió executiva quan els t ècnics del 
consorci hagin acabat de redactar tots els treballs. Per Fabra la demora de la 

  
Ernest Benach presentarà avui a 
Rasquera la candidatura que 

encapçala Bernat Pellisa. >>  

DOS SEGLES DE GUERRA  

 
 
Entre els dies 23 i 30 d’abril de 
2003 es podrà visitar a la Sala 
d’Exposicions de l ’Ajuntament de 
Flix l ’exposició “Dos segles, dos 
guerres”, organitzada 
conjuntament per l ’Arxiu Municipal 
de Flix, l’IES de Flix i el Centre 

d’Estudis de la Ribera d’Ebre.>>  
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presentació del pla integral 'no ha de retardar-se més que unes poques setmanes'.   

La Plataforma de la Ribera qualifica de farsa la discussió 
sobre els cabals de PIDE  

MIRAVET, 25/04/03 (RIBERA ON LINE)  

La Plataforma de la Ribera d'Ebre denuncia  una vegada m és que el CPIDE és un 
organisme polític incapaç de redactar un Pla de Protecció del Delta i ha qualificat de 
farsa l'actual polèmica que s'ha generat entre CiU i el PP sobre la discussió del cabal 
ecològic de l'Ebre. La Plataforma considera que "tot el que no sigui la dissolució 
d'aquest organisme i obrir un debat públic i  científic, és defensar el transvasament i 

voler continuar enganyant a la gent". En un comunicat la Plataforma demana:  
1) Obrir immediatament un debat públic científic que permeti la publicació de tots els 
treballs fets sobre la situació del riu Ebre i el Delta. És en el marc d’aquest debat on 
s’haurà d’establir la metodologia per determinar els cabals necessaris per tenir un riu 

de qualitat, ple de vida, i un Delta sostenible.  
2) Obrir un debat sobre les mesures de gestió que es recullen en els nombrosos 
treballs fets per explicar el que significa a la pràctica UNA NOVA CULTURA DE L’AIGUA. 

Aquest debat ha d’acabar amb propostes concretes de gestió de l ’aigua.  
3) Derogar la llei del PHN i elaborar una nova llei amb l’aportació dels debats abans 

demanats.  
4) Disolució del CPIDE i creació d’un nou organisme depenent de l ’IDECE per redactar, 
sense més dilacions, un Pla de Protecció del Delta basat únicament en criteris 

científics.   
5) Un pacte entre totes les forces plítiques que reculli mesures a llarg termini  per una 

gestió racional dels rius i de l’aigua. >>  
   

Presentació a Rasquera de la candidatura Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal   

RASQUERA, 25/04/03 (RIBERA ON LINE)  

Avui  divendres, 25 de maig a les 20:00h  tindrà lloc al Casal Cultural del carrer del Pla 
de la Bassa de Rasquera, la presentació de la candidatura local  d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.  Durant l’acte intervindran Bernat Pellisa, cap de llista 

d’ERC i Ernest Benach, vicesecretari general d’ERC. + info  

PREMI GOLDMAN  

 
 
Pedro Arrojo,  professor de la 
Universitat de Saragossa i 
President de la Fundació Nueva 
Cultura del Agua, ha estat 

guardonat amb el Premi Goldman.  

FRE A LA NAVEGACIÓ  

 
 
L'Idece ha tancat cinc embarcadors 
(Miravet, Benissanet, Aldover i 
Bitem) per evitar la proliferació del 

musclo zebra.  
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Independents per Porrera -Acord Municipal denuncia la 
confusió creada al municipi per un lamentable error en la 
publicació de les llistes al BOP  

PORRERA, 25/04/03 (RIBERA ON LINE)  

Independents per Porrera- Acord Municipal considera molt lamentable l’oblit, error o 
badada en el procés de publicació provisional de les candidatures que ha comportat 
que en el Butlletí Oficial de la Província d ’ahir, dia 23 d’abril, es publiqués que a 
Porrera s’ha presentat una sola candidatura electoral. En aquest BOP es va publicar la 
composició de la llista Partit dels Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal però no 
es va fer cap esment de la presentació de la candidatura Independents per Porrera- 

Acord Municipal, encapçalada per Daniel Lucas.  

L'oposició ofereix a CiU un acord per l'elecció dels consells 
comarcals   

BARCELONA, 24/04/03 (EUROPA PRESS)  

PSC, ERC, PP i ICV han consensuat aquest matí una fórmula electoral per als consells 
comarcals basada en un sistema proporcional corregit pel qual un 75% dels consellers 
s'elegiria segons el nombre de vots rebut per cada formació política i el 25 per cent en 
base al número de regidors obtinguts en les eleccions municipals. La proposta, 
anomenada per alguns com el 'pacte de Sant Jordi', ja ha estat comunicada a CiU amb 
la intenció que la federació s'hi sumi i evitar aix í imposar als nacionalistes una reforma 

de l'actual sistema al ple del Parlament de la setmana vinent. >>  

Centenars de milers de persones es concentren a 
Saragossa per mostrar el seu rebuig al PHN i al 
transvasament de l'Ebre   

SARAGOSSA, 24/04/03 (INTRA-ACN)  

Segons informa Aragon Press, centenars de milers d'aragonesos s'han concentrat a la 
plaça del Pilar de Saragossa per manifestar el seu rebuig al transvasament de l'Ebre i 
al Pla Hidrològic Nacional. Aprofitant la festivitat de la diada autonòmica d'Aragó, 
milers d'aragonesos han respost a la concentració convocada pel govern d'Aragó amb 
el lema 'El futur està a les teves mans'. A la convocatòria institucional també s'hi ha 
sumat la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Al finalitzar la manifestació s'ha llegit aquest 

manifest. +INFO   

L'AMETLLA DE MAR   

  
Divendres 25 d'abril a les 8 de la 
tarda, al local S.C.E.R. L'Ametlla 
de Mar, tindrà lloc la presentació 
de la candidatura d'ERC 
encapçalada per Jordi Gaseni 

Blanch.  

MIRAVET  

 
 
Toni Borrell, cap de llista dels 
Independents de Miravet, està 
disposat a continuar conservant 
l'alcaldia d'un dels pobles més 
emblemàtics del moviment 

antitransvasista.  
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Els alcaldes del Front i el president aragonès, Marcelino 
Iglesias, participen conjuntament en la concentració 
contra el PHN a Saragossa  

SARAGOSSA, 24/04/03 (RIBERA ON LINE)  

Els alcades del Front Institucional han participat a la concentració contra el Pla 
Hidrològic Nacional que s'ha realitzat a Saragossa. Acompanyats en tot moment pel 
president del govern aragonès, Marcelino Iglesias, els alcaldes han reivindicat una 
vegada més la seva oposició al transvasament del riu Ebre. En representació del Front 
Institucional s'han desplaçat en aquesta ocasió a Saragossa l'alcalde de Tortosa, Joan 
Sabaté, el de Batea, Joaquim Paladella, el de Vilalba dels Arcs, Joaquim Vidal, el de 
Riba-roja, Josep Aparicio, el de l'Aldea, Francesc Blanch i l'alcaldable del PSC a 

Ulldecona, Jaume Antich.   

Olivas anomena "irresponsable" el Govern de l'Aragó per 
"no explicar a la ciutadania els efectes positius del Pla"  

VALÈNCIA, 24/04/03 (EUROPA PRESS)  

El president de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, va assenyalar ahir, en 
referència a la manifestació contra el Pla Hidrològic Nacional (PHN) organitzada pel 
Govern de l'Aragó ahir a Saragossa, que les institucions aragoneses "estan actuant 
d'una forma demagògica i irresponsable" perquè, segons va dir, "no els estan explicant 
adequadament als aragonesos quin és de veritat el PHN i els efectes positius i 

beneficiosos que té per al progrés i el futur de l'Aragó". >>  

Presentació candidatures d'ERC a Gandesa, l'Ametlla de 
Mar i els Muntells  

L'AMETLLA DE MAR, 24/04/03 (EUROPA PRESS)  

Divendres 25 d'abril a les 8 de la tarda, al local S.C.E.R. L'Ametlla de Mar, tindrà lloc la 
presentació de la candidatura d'ERC encapçalada per Jordi Gaseni Blanch. Durant l'acte 
intervindran, Joan Ridao, diputat i portaveu d'ERC al Parlament de Catalunya, Joan Per 
Brull, president d'ERC-L'Ametlla de Mar i Jordi Gaseni, cap de llista.  El mateix 
divendres 25, a Gandesa se celebrarà al Palau del Castellà a les 10 de la nit,  la 
presentació de la candidatura que encapçala Joanquim Fontoba i anirà a càrrec 
d'Ernest Benach, diputat d'ERC al Parlament de Catalunya. Als Muntells se celebrarà, el 
mateix dia i a la mateixa hora  la presentació de la candidatura republicana de Celestí 

LA RÀPITA   

 
 
El candidat d'ERC, Lluís Salvadó,  
que encapçala una llista fornida 
d'independents i de militants del 
partit de Pere Esteve, Catalunya 

2003, aspira a quatre regidors. >>  

MÓRA D'EBRE  

  
Josep Solé Biosca torna a la 
política per encapçalar, per 
primera vegada, la llista del PSC a 

Móra d'Ebre. >>  

BENISSANET  
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Balada, al Bar Bayo i anirà a càrrec de Marta Cid, senadora d'ERC.  

Surt a informació pública el parc eòlic de Corbera d'Ebre   

CORBERA D'EBRE, 24/04/03 (RIBERA ON LINE)  

El DOGC ha publicat  el projecte de construcció d'un parc e òlic a Corbera d'Ebre. El 
parc estarà distribuït al llarg de la carretera TV-7333 de la Fatarella a Vilalba dels Arcs 
i constarà de  33 molinets  de 1.500 kW cadascun, constituïts per torres tubulars de 75 
m d'alçada i un rotor format per tres pales de 77 m de diàmetre, amb regulació de 

potència per pas variable i sistema d'orientació actiu.  

Curs de tast de vins   

MÓRA D'EBRE, 24/04/03 (RIBERA ON LINE)   

Avui  dia 24 d’abril i fins el 30 de maig, al restaurant El Llagut de Móra d’Ebre, 
començarà el curs d’ Enologia Bàsica i Tast de Vins de 30 hores de durada, que com 
cada any organitza l ’escola de Capacitació Agrària de Gandesa dintre dels actes de la 
Setmana Cultural de Móra d’Ebre. El curs tractarà tots els àmbits de l’elaboració de 
blancs, negres, rosats criança i vins especials, la consevació i servei del vi, l ’anàlisi 
sensorial ( gust i aroma ) i es complementarà amb el tast d’uns 30 vins de diferents 
Denominacions d’Origen de tot l ’estat. El curs estarà impartit per professorat de 
l’Escola de Capacitació Agrària de Gandesa i coordinat pel sr. Antoni Cutrona i Cutrona. 
En acabat el curs es farà un sopar - tast comentat, així com el lliurament de diplomes 

acreditatius als assistents a més d’un 90% de les classes.  

ERC es presenta a 31 municipis de les Terres de l'Ebre i el 
Priorat  

MÓRA D'EBRE, 23/04/03 (RIBERA ON LINE)   

A nivell de tota la demarcació de Tarragona, Esquerra Republicana de Catalunya ha 
presentat 103 candidatures, d'aquestes 16 corresponen a la comarca del Priorat, 10 al 
Montsià, 10 al Baix Ebre, 9 a la Ribera d'Ebre i 2 a la Terra Alta. Respecte a les 
anteriors eleccions als ajuntaments, ERC ha experimentat un increment del 80 per 
cent en el nombre de llistes, ja que fa quatre anys va concòrrer en 57 municipis de la 

demarcació tarragonina.  

 
 
Fidel Ciurana encapçalarà la 
candidatura Entesa per Benissanet, 
sota el lema "Benissanet som 

tots".  >>  

TORTOSA  

 
 
Set candidatures disputaran les 
eleccions a Tortosa. Lluís Matín 
Santos, cap de llista d'ERC, 
considera que Esquerra és la 
garantia per aconseguir un govern 

de progrés.  

MÓRA LA NOVA  
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Fira Expo-Ràpita  

LA RÀPITA, 23/04/03 (RIBERA ON LINE)  

El dia 24 d’abril de 2003, a les 17.00 h, tindrà lloc la inauguració de  la XV edició de la 
Fira Nàutico Pesquera EXPO-RÀPITA, que se celebra a Sant Carles de la Ràpita des del 
24 al 27 d’abril. La mostra rapitenca, que també inclou la III Fira de Cultius Marins i la 
XII Mostra Gastronòmica, compta amb la presència de quasi 80 expositors, 
desenvolupa diverses jornades t ècniques relacionades amb l’aqüicultura i la pesca i, 
entre les novetats d’aquest any, inclou una taula rodona organitzada pel Col•legi 
Oficial d’Enginyers Navals i Oceànics de Catalunya. La fira serà inaugurada pel delegat 
territorial del Govern a les Terres de l ’Ebre, Francesc Sancho, acompanyat per l ’alcalde 
de Sant Carles de la R àpita, Josep Pere Geira, i pel regidor-president del comitè 

organitzador, Miquel Ferré.  

L'I.E.S. Flix aconsegueix per setè cop consecutiu un dels 
premis Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular  

FLIX, 23/04/03 (RIBERA ON LINE)  

 El passat dissabte 12 d’abril, en el marc de les Festes dels Dolors de Bellpuig de Lleida 
es va realitzar la cerim ònia d’atorgament dels XIX Premis Valeri Serra i Bold ú de 
Cultura Popular que organitza l'IES i l'Ajuntament de Bellpuig, resultant amb el segon 
premi en la modalitat infantil el recull: "Gateta moixa, gateta paperoia. Jocs cantats 
per als més petits", realitzat pels alumnes de 2n d’ESO de l'IES Flix: Adri à Cid 
Balazote, Gifré Cid Balazote, Sandra Monzón Domènech, Anna Nogales Torres, Jordi 
Poblado Montagut, Imma Rodríguez Esteve, Marina Rojals del Alamo i Rubén Saladié 
Mañà. El recull és resultat d’un treball titànic d ’enregistrament de cantarelles 
relacionades amb jocs de xiquets petits, de fins a 5 anys, que es va fer al llarg dels 
dos primers trimestres del curs 2002/03 entre l’alumnat de 1r d’ESO de l’IES Flix i de 

l’IES Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages.   

Exposició de foto antiga a la sala Julio Antonio de Móra 
d'Ebre   

MÓRA D'EBRE, 23/04/03 (RIBERA ON LINE)   

La sala d'exposicions municipal Julio Antonio acull aquests dies, fins  al 30 d'abril, una 
exposició de fotografia antiga sobre les ermites i  les romeries de Móra d'Ebre. Es 
tracta d'una producció de l'Associació  Cultural La Riuada que compta amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de  Móra d'Ebre. La mostra aplega una col·lecció de 

 
 
Francisco José Roman, cap de llista 
d'Independents de Móra la Nova 
ha aceptat el repte de disputar 

l'alcaldia a Joan Sabanza. >>  

CIGONYES EN PERILL  

 
Dilluns, 7 d'abril, va morir 
electrocutada la tercera cigonya a 

la Reserva Natural de Sebes (Flix).  

RECERCA ARQUEOLÒGICA  
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fotografies recopilades per La  Riuada entre el veïnat. Destaquen les imatges cedides 
pel recentment  desaparegut Denis Falcó, sobre l'ermita de Santa Magdalena de Baix, 
que  avui dia ja no existeix. La resta del material exposat, són  reproduccions de 
fotografies cedides provinents d'arxius particulars de  la romeria de Sant Jeroni i de les 
ermites i santuaris de Sant Jeroni,  Santa Madrona, Santa Magdalena de Dalt i del 
Calvari. L'exposició està oberta diàriament de 19:30 a 21 hores, a la sala  

d'exposicions municipal.   

La Plataforma en Defensa de l'Ebre demana a la ciutadania 
que doni suport a sis dels seus membres als jutjats  

TORTOSA, 23/04/03 (EUROPA PRESS)  

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha demanat avui a la ciutadania que acudeixi 
als jutjats d'Amposta el 30 d'abril a les deu del matí, quan està previst que sis 
membres de la PDE -Angel Aznar, Blanca Rullo, Jordi Gilabert, Paco Curto, Montse 
Castellà i Manolo Tomàs- compareguin demandats pel president de la Comunitat de 
Regants de la Dreta de l'Ebre, Manel Masià.  Masià acusa els portaveus de la PDE d'una 
afront contra el seu honor per uns cartells en què apareixia ell amb tres dirigents m és 
de l'aigua i polítics -el president del Sindicat de Recs de l'esquerra de l'Ebre, Joel 
Bonet, el senador Joan M.Roig i el diputat Joan Bertomeu- al costat de l'eslògan 'Pel 
seu futur ($) venen lo teu!'. Els cartells van aparèixer penjats als carrers de les Terres 

de l'Ebre a mitjan de l'any passat i Masià va tirar endavant la seva denúncia.   

El Front Institucional es reuneix amb Marcelino Iglesias   

TORTOSA, 23/04/03 (RIBERA ON LINE)  

El Front Institucional, format per una vintena d'Ajuntaments de les Terres de l'Ebre i 
encapçalat per Tortosa, viatjarà avui a Saragossa per participar en la concentració 
contra el Pla Hidrològic Nacional que es realitzarà a partir de les 13 hores a la pla ça del 
Pilar de la capital aragonesa. El Front s'entrevistarà amb el president del govern 
aragonès, Marcelino Iglesias. Durant la reunió, els alcaldes li faran entrega d'una placa 
en agraïment per la col·laboració i suport del govern aragon ès a la lluita 

antitransvasament.  

Literatura  i vi  

FALSET, 11/04/03 (RIBERA ON LINE)  

   
El Grup de Recerques en 
Arqueologia Protohistòrica 
impulsarà l’estudi de la Cultura 
Ibèrica i dels Camps d ’Urnes del 

Ferro a les Terres de l'Ebre. >>  

RUTES RIBERENQUES  

 
Diumenge 27 abril, la Penya 
Ciclista de la Ribera d'Ebre 
organitzarà a Móra d'Ebre la IX 
Marxa Cicloturista"Rutes 

Riberenques. >>  

IMATGES DE LA RIBERA  
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  NOTES DE PREMSA , COMUNICATS I FOTOS 

El dia 1 de maig d’enguany, a les 8 del vespre, a l ’Artesana de Falset i dins dels actes 
de la VIII Fira del Vi , es farà una presentació mixta de  llibres i de vins. S’hi 
presentaran els llibres: Montsant, patrimoni natural i paisatge de Roger Pascual, a 
càrrec de Rafael  L ópez-Monné; Perfils de Nora, novel•la de Margarida Aritzeta, a 
càrrec de Maria-Antònia Oliver. I els vins: Castell de les Pinyeres de la Cooperativa del 
Masroig, a càrrec de Ricard Rofes Fraguerau de Vinyes del Montsant, a càrrec de Jordi 
Puxeu. Aquest acte és el primer d’un seguit d’activitats que s’aniran duent a terme 
entre el Centre Quim Soler de documentació i activitats sobre literatura i vi i el Consell 
Regulador de la D.O. Montsant. >> 

 
 
La Ribera d'Ebre gaudeix d'uns 
paisatges encisadors. Ribera on 
line us ofereix una petita mostra. 

[fotos]  
  

Actes Semana Cultural Móra d'Ebre  
Presentació vi Terra Alta  
Nota CPIDE  
Acord electoral Ribera d'Ebre  
Manifest anti-PHN  
Literatura i vi  
Proposta de la Plataforma sobre l'abocador  
Arguments contra la t èrmica de Riba-roja  
Acords de l’assemblea de plataformes  Móra d’Ebre  
Comunicat plataforma sobre la farça del CPIDE  
Dos segles, dos guerres  
Gas Natural  
Nota CPIDE  
Exposició sobre Desideri Lombarte

Protesta silenciosa contra la guerra  
Imatges de les obres del futur abocador de Tivissa  
Imatges de la Ribera d'Ebre  
Fotos riuada, Miravet 05/03/02   
Fotos manifestació contra la guerra a Móra d'Ebre  
IV Concurs de Fotografia de Les Zones Humides  
Fotos presentació candidatures d'ERC  
Fotos Acord "Entesa per la Ribera d'Ebre"  
Fotos Candidatura de Pere Mu ñoz  
Fotos manifestació Sant Jaume d'Enveja  
Fotos Independents de Móra la Nova  
Fotos Entesa per Benissanet

 

OPINI Ó SIRGANT PER LA XARXA ENQUESTA 
[...] I ara ens podem Qui guanyarà les 
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preguntar:  

¿Qu è pot passar si despr és 
de les eleccions tornen a 
guanyar els mateixos que ara 

governen els nostres pobles?  

Potser després  ja valdrà tot, 
i s’obrirà la porta per a què la 
nostra comarca aculli tot all ò 
que no vol ningú. Perquè no 
seria gens estrany que així 
estigués dissenyat.  Però si 
volem, entre tots  ho podem 
evitar, perquè molta gent no 
som com ells, i ens estimem 
més la terra que la butxaca.
[...] continua  

  
  

  
Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de 

Catalunya  

 

eleccions 
municipals a les 
Terres de l'Ebre i 
Priorat?

nmlkj CiU

nmlkj PSC

nmlkj ERC

nmlkj PP

nmlkj ICV

nmlkj Altres

  
Veure  resultats  
Veure comentaris

Vota!

 

AGENDA ACTUALITAT CERCADOR ARQUEOLOGIA CULTURA 

 
 

 

 

 

ENLLAÇOS
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Antivirus  
Carreteres  
CERE  
CETA  
Centre d'Estudis Falsetans  
Correu electrònic gratuït

Farmàcies de Guàrdia  
Horaris Renfe   
Futbol territorial  
Gran diccionari de la llengua catalana  
Plànol de Barcelona

Política  
Previsió meteorològica  
Mapa de sól  
Missatges a mòbils   
Ofertes de treball  
Quiosc  
Radar meteorològic

Radio Falset  
SMS Català  
Tinet  
Traductor multilingüe  
Viasalus  
Webcam de Tortosa  
Xat

  
Si voleu publicar a Ribera on line podeu enviar les vostres notícies, notes de premsa, fotografies i articles d'opinió 

a: 

 Es permet la reproducció de textos i imatges. ROL no es fa responsable de les informacions i/o opinions 
facilitades pels internautes, bé siguin institucionals o particulars 

redacció riberaonline 
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