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Estudiants proposen
solucions sostenibles
per a Riet Vell, al Delta
REDACCIÓ
AMPOSTA

Els alumnes d’arquitectura
han tingut en compte el
calendari de cultiu de l’arròs

Fotografia d’un gran grup de participants en la caminada, ahir al matí.
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Ribera d’Ebre

Més de 270 participants a la
caminada pel Camí de Sirga
El Consell Comarcal organitza la iniciativa amb la voluntat de donar
a conèixer un dels patrimonis naturals més valuosos de la comarca
M. PALLÁS
RIBERA D’EBRE

D’extraordinària bellesa, el Camí
de l’Ebre, de Sirga o GR-99 és un
dels patrimonis naturals i turístics
més importants de la comarca de
la Ribera d’Ebre, però encara desconegut per a molts ebrencs. Per
donar-lo a conèixer, des de fa tres
anys el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre organitza una caminada popular. Enguany va celebrar-se ahir, en un dia radiant que
va fer gaudir encara més de la jornada i dels paisatges per on transcorre, i on van participar fins a
270 persones.
La ruta proposada per aquesta
ocasió va ser l’etapa 39 d’aquest
camí de llarg recorregut, que passa per les poblacions de Móra
d’Ebre, Benissanet i Miravet. En
total 11,2 quilòmetres dels 1.280
que conformen el GR-99 des del
naixement del riu Ebre a Fontibre
(Cantàbria) i fins a la desembocadura a Riumar.
A la iniciativa s’hi van inscriure
270 persones. El Grup Freixe va
ser l’encarregat d’organitzar la caminada. El punt de trobada va ser
a les 9 del matí a la plaça de l’Arenal de Miravet, des d’on els participants van ser traslladats en autocar fins a l’estació d’autobusos
de Móra d’Ebre per, des d’allí,

arribar al punt de sortida: la plaça
de Sant Roc, davant la seu del
Consell Comarcal de la Ribera. La
caminada va durar aproximadament dues hores i mitja, i durant
el seu recorregut hi va haver
punts d’avituallament als tres pobles per on va transcórrer. Es tracta d’un dels últims senders homologats per la xarxa de camins naturals de Catalunya.

Actualment s’està
treballant per millorar
els trams i fer-los
més accessibles
Tal com expliquen des del Consell Comarcal, l’objectiu d’aquesta
caminada popular és promocionar
el GR-99 com a recurs turístic a la
Ribera d’Ebre, donant-lo a conèixer també als mateixos veïns de la
comarca. A més del Consell Comarcal la iniciativa compta amb
el suport de tots els ajuntaments
riberencs.
La presidenta del Consell Comarcal, Gemma Carim, afirmà
ahir que aquest Gran Recorregut
és més que un sender que travessa la comarca, ja que en realitat
«el camí del GR-99 uneix els pobles de la Ribera».

Anteriorment la iniciativa es va
dur a terme als altres dos trams
del Camí de l’Ebre que creuen la
Ribera: l’etapa 38, de Vinebre a
Garcia, i l’etapa de 37 de Riba-roja d’Ebre a Flix, dues caminades
que ja van servir per descobrir i
valorar aquest patrimoni natural
i històric de la comarca, conegut
també com a Camí de Sirga.
El Consell Comarcal està treballant en els darrers anys per convertir els tres trams riberencs del
camí de llarg recorregut GR-99,
en total 70 quilòmetres (tram 37,
38 i 39), en un camí accessible
que uneixi la comarca de nord a
sud, sense les actuals interrupcions per manca d’adaptació a un
públic familiar o amb mobilitat
reduïda, tot posicionant la comarca en l’àmbit del senderisme i el
cicloturisme.
Cal recordar que a finals de
l’any passat, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció
General de Turisme, va concedir
una subvenció de 207.571,94 euros al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per desenvolupar el
projecte que inclou aquestes millores: ‘Ribera d’Ebre: Camí de
Sirga, Camí de Riu’.
A més, les actuacions estan incloses també en el projecte comarcal del FEDER que s’està desenvolupant a la Ribera.

Estudiants d’arquitectura han
proposat aquesta darrera setmana solucions sostenibles i imaginatives per a les instal·lacions
de la Reserva de Riet Vell, al terme d’Amposta.
Després de diversos mesos per
conèixer sobre el terreny la Reserva de Riet Vell i veure les
seues necessitats de millora, els
estudiants han exposat les diferents maquetes, plànols i documents de les diverses alternatives proposades pels alumnes de
l’últim curs de l’Escola d’Arquitectura del Vallès. L’agrupació
AuS (Arquitectes per la Sostenibilitat) del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, a través
de l’Escola d’Arquitectura del
Vallès, Riet Vell, SA i SEO/
BirdLife, mantenen un conveni
de col·laboració per posar en
marxa actuacions de millora

d’aquesta reserva natural i afavorir un ús públic de qualitat.
Per desenvolupar els quatre
projectes proposats, els alumnes
han tingut en compte el terreny,
la climatologia, les infraestructures existents, el calendari del
cultiu de l’arròs, la forma de vida de l’arrossar i l’ecosistema
des del punt de vista de la seva
riquesa ornitològica segons
l’època de l’any. Així, han recopilat la informació necessària
per integrar la reforma de la Reserva de Riet Vell de la manera
més sostenible al Delta. Al juliol,
els alumnes estaran un mes a la
reserva per encarregar-se ells
mateixos de la realització d’una
part del projecte executiu que es
definirà a la segona fase.
Riet Vell és un projecte demostratiu de desenvolupament sostenible que SEO/BirdLife ha establert al delta de l’Ebre, un dels
primers Aiguamolls d’Importància Internacional integrats en el
llistat RAMSAR. Des de fa més
de disset anys reuneix l’agricultura ecològica de l’arròs i la recuperació d’hàbitats naturals de
zones humides, amb criteris de
recerca aplicada.

Deltebre

L’Ajuntament cedeix un
terreny per a la Confraria
REDACCIÓ
DELTEBRE

Són uns terrenys al voltant
de 2.400 m2 ubicats al
Polígon Industrial del
municipi
L’activitat de la Confraria de Pescadors de Sant Joan de Deltebre
ha provocat que les actuals instal·lacions, ubicades al costat del
passeig del riu, s’hagin quedat
petites. És per aquest motiu que
l’Ajuntament de Deltebre i la
Confraria han arribat a un acord
per a la cessió d’ús a 30 anys
d’uns terrenys del voltant de
2.400 m2 ubicats al Polígon Industrial.
Atenent aquesta cessió, la
Confraria realitzarà una inversió
econòmica de 120.000 euros per
a la construcció d’una nau in-

dustrial que, entre altres, incorporarà una depuradora de marisc i esdevindrà el centre de
comercialització de l’angula del
delta de l’Ebre.
Una vegada finalitzi la cessió
d’ús, aquesta nau industrial serà
propietat de l’Ajuntament de
Deltebre. Tanmateix, el conveni
té una caducitat de dos anys en
el cas que durant aquest termini
no s’hagi dut a terme la construcció d’aquest equipament per
part de la Confraria de Pescadors.
L’acord entre les dues parts,
aprovat al plenari del mes de febrer per unanimitat, s’ha segellat
amb una assemblea de pescadors la qual ha comptat amb
l’assistència de l’alcalde de Deltebre i el president de la Confraria de Pescadors Sant Joan, Lluís
Àngel Casanova.

