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Ebre
Freginals

El fiscal recurre
el archivo del
accidente de
autocar
Entiende que hay delito en base a lo declarado
por los testigos y por el análisis del tacógrafo
ÀNGEL JUANPERE
TARRAGONA

La Fiscalía de Tarragona ha presentado un recurso de apelación
–por tercera vez– contra el auto
dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Amposta por el
que sobreseía provisionalmente la
causa abierta a raíz del accidente
de un autocar ocurrido el 20 de
marzo de 2016 en la autopista
AP-7 a su paso por el término de
Freginals y en el que murieron 13
estudiantes de Erasmus.
En su escrito de 16 páginas, el
Ministerio Público asegura que la
juez instructora hace una valoración «escueta» del resultado de
las investigaciones, y que la misma no está ajustada «a la trascendencia que tuvo el accidente, no
tan solo para las familias sino
también a nivel nacional e internacional sobre seguridad de los
transportes de viajeros».
La fiscal se queja de que la juez
instructora no ha valorado el resultado de dos diligencias realizadas. Por un lado está la declaración de los pasajeros del autobús

y, por otra, del resultado del análisis del tacógrafo del vehículo.
Para la Fiscalía, en base a ello, sí
resultan indicios fundados para
calificar la conducta del conductor como de imprudente y además de suficiente entidad como
para ser calificada indiciariamente de grave y no simplemente –como apunta la instructora en el
auto impugnado– de configurarse
como una cuestión sin relevancia
penal y sí civil.
El atestado policial

Recuerda la fiscal que según el
atestado elaborado por los Mossos
d’Esquadra, la causa principal del
accidente fue el sueño o cansancio del conductor. La juez señalaba en el auto que «se acredita la
existencia de cansancio por las
desviaciones de trayectoria que
realiza el autobús, a tan solo 300
metros del momento en que se
produce el accidente». Pero en esta afirmación no se muestra conforme el Ministerio Público, quien
considera que se ha acreditado la
existencia de desaceleraciones de
un estado de sueño/fatiga de casi

Horta de Sant Joan

La restauració del Mas de
Burot guanya un premi
d’arquitectura tradicional
REDACCIÓ
HORTA DE SANT JOAN

El jurat del primer premi d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos ha
premiat la guia de conservació del
patrimoni arquitectònic del Parc
Natural dels Ports i la posada en
pràctica que s’ha fet amb la restauració del Mas de Burot, pro-

moguda per l’Ajuntament d’Horta
de Sant Joan.
El Mas de Burot no és només un
exemple d’arquitectura tradicional sinó que serveix de referent
per aquest tipus d’intervencions.
El jurat també ha valorat el programa de formació i difusió que
es va fer a partir de la restauració
del Mas de Burot d’Horta. La Guia

Imagen del autocar accidentado y los bomberos trabajando, en marzo del 2016.

una hora y media anterior al accidente, «siendo una conducción
anómala prolongada y generadora de riesgos, de la cual era consciente el conductor sin detener,
peso a ello, la conducción».
La fiscal compara los datos de
las desaceleraciones del autobús
accidentado con otros dos que le
precedían. Mientras el primero
realizó 77 desaceleraciones, los
otros dos hicieron cinco y doce.
Por ello, concluye que las mismas,
realizadas durante más de una
hora anterior al accidente, «fue en
todo caso anormal y no justificada a las condiciones ambientales
y de la vía».
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También recoge el Ministerio Público las declaraciones de varios
testigos: «Durante el trayecto el
conductor pisaba la línea del ar-

cén de manera muy seguida»,
«observé como el conductor bajó
la ventana para que le entrada
aire fresco, (...) el autobús iba haciendo eses de vez en cuando y
escuché el ruido de las bandas rugosas de la línea del arcén». Otro
testigo dijo que no podía conciliar
el sueño por la sensación de inseguridad en la carrera, que estuvo
inquieto porque la conducción no
era normal: «El autobús siempre
estaba al límite del arcén e incluso a veces lo había sobrepasado».
Otra pasajera escuchó como compañeros de delante decían que el
conductor se estaba durmiendo.
La Fiscalía reconoce que el día
del accidente el conductor respetada los tiempos de conducción y
descanso diarios reglamentarios.
Pero se realizó un estudio de los
28 días previos al accidente a fin
de verificar el cumplimiento de

premiada és un inventari sobre el
patrimoni arquitectònic del Parc
Natural dels Ports, on s’identifiquen i es geolocalitzen totes les
edificacions existents.
La recerca del Parc es va iniciar
el 2003 i ha culminat amb un inventari, identificació i geolocalització de totes les edificacions tradicionals que existeixen. Un estudi històric posterior va descriure
els assentaments humans als
Ports, en va determinar l’origen i
va concretar la motivació d’aquestes construccions.
Finalment es va fer un estudi de
caracterització de l’arquitectura
que permetria conèixer quins són
els trets arquitectònics, els materials i els sistemes constructius
utilitzats.

Imatge del Mas de Burot, restaurat de forma tradicional. FOTO: J. REVILLAS

Las declaraciones

los distintos tipos de descanso. Se
observó una infracción al haber
realizado dos descansos semanales reducidos –inferiores a 45 horas y superiores a 24 horas» en la
semana del 11 al 19 de marzo,
constituyendo dicha conducta
una infracción administrativa en
materia de descansos, dato también omitido por parte de la instructora en el auto impugnado.
Urgente

En la parte final del recurso se recuerda que la Sección Segunda de
la Audiencia Provincial de Tarragona, tanto el 7 de abril de 2017
como el 8 de junio de 2018, ya
instaron a la juez instructora a
reabrir el caso. Ahora solicita lo
mismo y que se resuelva de una
manera preferente a la vista de
las dilaciones existentes en la tramitación de la presente causa.
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Ebre
Joan Arrufí President de la DO Terra Alta

«EL NÚMERO DE CELLERS DE
LA DO NO DEIXA DE CRÉIXER»
Entrevista
Despoblament rural. Joan Arrufí és el president de la DO Terra Alta i considera
que desde la viticultura es pot combatre el despoblament que pateix la comarca
ANTON MONNER
GANDESA

Joan Arrufí és el President de la
Denominació d’Origen Terra Alta
i d’aquí pocs dies es celebraran
eleccions al Consell Regulador renovant-se els càrrecs de la junta
directiva. Prové d’una família de
pagesos que tradicionalment produïen i elaboraven el vi dels seus
raïms. A partir de l’any 2001 va
crear la seva pròpia marca i produeix, elabora ven vins arreu del
món. Té 46 anys, és sommelier i
el seu celler el té instal·lat a Batea, població que produeix bona
part de la producció comarcal.
La Catalunya interior, la dels pobles agrícoles es buida de pagesos i d’habitants. Com a president de la Denominació d’Origen de la Terra Alta com pot
afectar a la comarca aquest problema?
Segurament aquesta mala notícia
del despoblament rural afecta a la
majoria de comarques interiors de
Catalunya, però a la Terra Alta, si
ens focalitzem en el món del vi i
parlem de viticultors i cellers,
hem crescut continuadament i
s’ha creat molta riquesa. Tenim
inscrits 1.250 viticultors al Consell Regulador i per primera vegada en la història, al Consell Regulador hi ha més de 60 cellers en
funcionament i tots ells anem
creixent en producció, qualitat i
vendes sobretot a l’estranger. Són
uns indicadors que ens fan ser optimistes de cara al futur i esperem
que aquesta inèrcia tingui una
continuïtat que asseguri la viticultura a la comarca.
Els vins i sobretot les garnatxes
tenen un gran futur per donarnos a conèixer al món. Des de la
viticultura es pot combatre el
despoblament de la comarca?
I tant que sí! Crec sincerament
que tot està relacionat i estem en
vies de tancar el cercle. No hi ha
un futur vitivinícola a la comarca
si no són tots els agents del territori que tinguin un retorn i/o un
valor afegit. Els viticultors i la viticultura és el primer ingredient
per tal de fer gran i donar a conèi-

EN BREU
Garcia. Segona
trobada dels Garcia
el 8 de juny
Garcia acull per segon any
consecutiu la Trobada dels
Garcia (persones amb aquest
cognom) al seu municipi. Serà
el 8 de juny. Enguany la 2ª
Trobada dels Garcia a Garcia
comptarà amb moltes més
activitats des de primera hora
del matí, amb la pujada en
globus aerostàtic per sobrevolar Garcia i el riu Ebre com a
activitat estrella. També hi
haurà espectacles en directe,
gastronomia local, ruta en
caiac, visita a espais emblematics del poble, batucada, parc
infantil, ruta 4x4, vermutada,
dinar popular, concursos,
concert de ﬁ de festa amb
monòleg i un espai dedicat al
comerç de proximitat.

Baix Ebre. Curs
d’atenció
sociosanitària a
persones dependents

Imatge de Joan Arrufí, president de la DO Terra Alta. FOTO: JOAN REVILLAS

xer una comarca. De fet una DO
és una indicació geogràfica protegida que serveix per designar el
producte originari d’un territori,
en aquest cas el vi i les seves qualitats li venen donades per la climatologia (el que tenim dalt), el
terrer (el que tenim baix), el saber fer tant de viticultors com de
cellers i les varietats que hi ha
plantades a una zona determinada de producció. En aquest sentit
a la comarca tenim la sort que la
meitat de les plantacions que tenim són de Garnatxa, ja sigui
blanca, negra o peluda i per tant
el binomi Garnatxa i Terra Alta
està molt lligat i la nostra feina és
que entri en l’imaginari col·lectiu
tant del consumidor final com del
professional.
Molts fills de pagesos i sobretot
els que han estudiat carrera universitària marxen de la terra.
Com es pot evitar?
Molts cops és inevitable però no
necessàriament s’han de dedicar
en exclusiva a cuidar la terra que
han heretat dels pares. El món del
vi, i sobretot a la Terra Alta, ne-

cessita de diferents professionals
per tancar el cercle i en aquest
sentit es pot ser biòleg, químic,
dedicar-se a temes de màrqueting, turisme, tenir idiomes... Amb
tots aquests professionals vinculats al sector, l’experiència que
s’emporta el winelover és no només més enriquidora sinó més
real. Esperem a la gent que ens ve
a visitar amb els braços oberts
però hem d’intentar que tornin i
us asseguro que la gran majoria
ho fa perquè no només fem visites
i tastos, intentem aportar un valor
afegir amb experiències inoblidables i cada dia tenim més joves
incorporats a la tasca de promoció.
Els governs actuen adequadament per evitar el despoblament?
Sí que existeixen facilitats per la
gent jove que es vol dedicar a la
terra mitjançant plans globals, incorporacions per joves agricultors
amb diferents ajuts, plans de reestructuració de la vinya per adequar les plantacions a les necessitats de la comarca... Tot i això

segurament es podria fer més
però no soc dels que es queixa i
qui alguna cosa vol, ha de lluitar
per tirar-la endavant.
Els cellers emparats en la D.O.
Terra Alta, cada temporada incrementen les exportacions i
les vendes, pot ser un factor
d’estabilització per la població
comarcal?
Confio en que no només sigui un
factor d’estabilització, necessitem
que el creixement sigui exponencial i de fet és el que està passant
en aquests moments. Per primera
vegada en tota la història de la
DO Terra Alta s’han superat els 8
milions d’ampolles comercialitzades. Aquesta dada és molt significativa perquè fa només 10 anys
era pràcticament la meitat. Tot
això sumat a què la Garnatxa
blanca ens aporta aquest plus
d’identitat i qualitat i que el número de cellers no para de créixer
fa que el futur sigui il·lusionant,
almenys tots els que formem part
del Consell Regulador hem de treballar perquè així sigui. El millor
està per arribar.

El Consell Comarcal del Baix
Ebre organitza, a través de Baix
Ebre Innova, un curs de
formació professional sobre
Atenció sociosanitària a
persones dependents en
institucions socials. MAquest
curs té una durada de 470
hores i inclou 80 hores de
pràctiques laborals en empreses del sector. Els interessants
en fer aquesta formació, que és
totalment gratuïta, poden
adreçar-se a les oﬁcines de
Baix Ebre Innova, al polígon
Venta Nova de Camarles, o bé
trucar per telèfon al 977471735
(de 9.00 a 14.00 hores). El curs,
que és presencial, s’iniciarà el 3
de juny a les instal·lacions del
Viver d’Empreses Baix Ebre
Innova i es preveu que acabi el
29 d’octubre. Els alumnes que
completin la formació obtindran el certiﬁcat de professionalitat en Atenció sociosanitària a persones dependents.

Alcanar. Ampliació
de la Policia Local
amb tres agents
La junta de govern local ha
aprovat la creació de tres
places d’agents al cos de la
Policia Local, que s’afegiran a
les quatre places convocades
fa uns mesos i que permetran
reforçar la plantilla de la policia.
De fet, el procés de selecció
encetat uns mesos enrere ja és
a la recta ﬁnal i els nous agents
han començat a incorporar-se
a la feina. L’ampliació permetrà
incrementar la seguretat a les
Cases d’Alcanar i Alcanar-Platja.

