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REDACCIÓ 
ALCANAR 

L’Ajuntament preveu iniciar 
enguany el projecte de 
reparcel·lació d’aquesta part 
del municipi  

La Comissió d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre (CUTE) ha apro-
vat definitivament  del Pla de mi-
llora urbana (PMU) Los Codo-
nyers d’Alcanar.  

El pla, elaborat pels Serveis Tèc-
nics Municipals, té com a objectiu 
delimitar la zona d’actuació de les 
obres d’urbanització al sud-oest 
de l’eixample del nucli d’Alcanar, 

en confluència amb el sector 
d’equipaments educatius i espor-
tius, com l’Escola Joan Baptista 
Serra, l’Institut Sòl de Riu i el pa-
velló municipal.   

L’àmbit Los Codonyers està for-
mat per cinc àrees discontínues 
que abasten part dels carrers On-
ze de Setembre, Colón, Jaume I, 
Enric Granados i Tirant lo Blanc. 
La superfície total de l’àmbit d’ac-
tuació és de 24.036,63 metres 
quadrats. 

La urbanització de la zona Los 
Codonyers té com a propòsit des-
plegar noves infraestructures, ja 
que les actuals són insuficients o 
han quedat obsoletes.  

Ivette Fibla, regidora de l’àrea, 
explica que «l’Ajuntament té pre-
vist iniciar enguany el projecte de 
reparcel·lació, que té com a objec-
tius establir un repartiment equi-
tatiu de beneficis i càrregues deri-
vats del planejament i aconseguir 
la titularitat de les vies pendents 
de cessió».  

Així mateix, el consistori ja té 
elaborat el projecte d’urbanització 
dels tres carrers. 

L’alcalde del municipi, Alfons 
Montserrat, afegeix que «ja hem 
fet un pas més per aconseguir la 
urbanització de la zona, això no 
obstant, es preveu una obra dila-
tada en el temps pel nombre de 
persones afectades i per la com-
plexitat de la tramitació dels ex-
pedients». «Seguirem fent camí 
perquè aquesta és una actuació 
prioritària per a l’equip de govern, 
ja que és una obra necessària i 
molt demanada», afegeix.  

La durada de tot el procés vari-
arà en funció del nombre d’al·le-
gacions que es presenten al pro-
jecte de reparcel·lació, el qual 
començarà les pròximes setma-
nes, i del temps que es tarde a 
resoldre-les. 

Llum verda definitiva 
al pla de millora 
urbana ‘Los Codonyers’ REDACCIÓ 

MÓRA D’EBRE 

Han estat contractats pel 
Consell Comarcal dins el 
programa Enfeina’t 

El Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre posa en marxa un nou 
Pla d’Ocupació per a veïns de la 
comarca, el tercer en pocs me-
sos. Es tracta del programa En-
feina’t 2018, subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), amb el finançament del 
Servei d’Ocupació Estatal i del 
Fons Social Europeu. L’objectiu 
és la contractació temporal de 
persones en situació d’atur de 
llarga durada, així com l’acom-
panyament a la seva inserció 
laboral. 

Els beneficiaris són sis ribe-
rencs que realitzaran tasques de 

millora de l’entorn dels princi-
pals elements turístics dels mu-
nicipis de la comarca, sobretot 
fent petites actuacions de des-
brossament, manteniment i 
arranjament general, amb l’ob-
jectiu de recuperar el patrimoni 
natural, arquitectònic i cultural. 

El programa tindrà una dura-
da de dotze mesos, en què els 
treballadors aniran passant per 
tots els pobles de la comarca, i a 
cada població riberenca aniran 
realitzant les tasques que ha pre-
vist cada Ajuntament. Els treba-
lladors, que han passat per un 
procés de selecció, aniran iden-
tificats amb vestimenta del Con-
sell. Móra d’Ebre i Vinebre són 
els primers pobles riberencs que 
hi haurà actuacions i en tots dos 
casos aniran dos peons, acom-
panyats d’un oficial de manteni-
ment.

Sis treballadors reforçaran 
les brigades municipals

Alcanar Ribera d’Ebre 

MARIBEL MILLAN 
DELTEBRE 

El delta de l’Ebre serà objecte 
d’estudi del projecte PLAS-MED, 
que avaluarà els riscos mediambi-
entals i per a la salut humana de-
rivats de la presència de micro-
plàstics en el medi aquàtic. Així, 
s’analitzaran els riscos relacionats 
amb els microplàstics i la seva ca-
pacitat d’acumular i transferir als 
organismes aquàtics uns altres 
contaminants com biotoxines ma-
rines i de contaminants orgànics 
tant persistents com emergents: 
fàrmacs, productes de cura perso-
nal, pesticides d’ús actual i residus 
industrials.  

Segons explica la investigadora  
de l’Institut Català de Recerca de 
l’Aigua (ICRA) Sara Rodríguez-
Mozaz, els microplàstics estan 
presents en el medi ambient 
aquàtic (aigua, sediments i éssers 
vius) com a resultat de la degra-
dació dels plàstics i del seu ús di-
recte en productes de consum. «A 
més de la seva toxicitat inherent, 
els microplàstics poden actuar 
com a vectors d’altres contami-

nants, l’anomenat efecte de cavall 
de Troia», detalla.  

Uns perills que encara no han 
estat suficientment estudiats.  «És 
necessari realitzar estudis sobre 
aspectes com la grandària, forma 
i composició química dels micro-
plàstics i analitzar també  les ru-
tes d’exposició, captació i acumu-
lació en diferents espècies, amb 
l’objectiu d’avaluar els possibles 
efectes ecològics i sobre la salut 
humana», assegura.  

El delta de l’Ebre ha estat un 
dels llocs escollits per dur a terme 
l’estudi juntament amb el Mar 
Menor de Múrcia, per tractar-se 
de punts representatius de siste-
mes costaners de gran riquesa 
ecològica de la Mediterrània, però 
que estan sotmesos a una impor-
tant activitat agrícola així com 

d’altres activitats humanes com 
són el turisme, la indústria i el 
desenvolupament urbà.  

«Es tracta d’un ecosistema espe-
cialment sensible ja que acull 
molta activitat d’aqüicultura, i per 
tant, el control de la contaminació 
ambiental és fonamental per te-
mes de seguretat alimentària», 
comenta la investigadora de 
l’ICRA.  

Durant dos anys 
L’estudi, amb una dotació pressu-
postària de més de 159.000 eu-
ros, s’iniciarà molt aviat, i s’allar-
garà fins al 2020.  

Compta amb la participació de 
tres grups de recerca: l’Institut 
Català de Recerca de l’Aigua,  
l’Institut Espanyol d’Oceanografia 
(IEO) a Múrcia i l’Institut de Dia-
gnòstic Ambiental i Estudis de 
l’Aigua (IDAEA) del Centre Supe-
rior d’Investigacions Científiques 
a Barcelona.  

«Es tracta d’un projecte a tres 
bandes, amb activitats de recerca 
complementàries i que abasta di-
ferents disciplines científiques, 
com és la química ambiental, 
l’ecotoxicologia o l’avaluació de 
riscos, entre altres àmbits», re-
marca Rodríguez-Mozaz. 

Al delta de l’Ebre es faran part 
dels estudis de camp, en concret 
dues campanyes de mostreig i 
control ambiental. Es recolliran 
mostres d’aigua, sediment i també 
mostres biològiques com biofilm, 
bivalves i peixos, per avaluar la 
presència dels microplàtics i altres 
contaminants.  

L’objectiu final d’aquest estudi 
és determinar la magnitud actual 
d’aquesta problemàtica i el risc 
potencial que suposa per a la sa-
lut de les persones.

Ebre

Estudien l’impacte dels microplàstics 
en l’ecosistema del delta de l’Ebre

Ecologia

Es recolliran i analitzaran mostres d’aigua, sediments, peixos i marisc de la zona

Es recolliran mostres de sediments, aigua, peixos i biofilm de la zona, 
per analitzar-los.  FOTO: ICRA

Hi participaran durant 
dos anys investigadors 
de tres centres de 
recerca 


