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El grup d’Esquerra Republicana a
les Terres de l’Ebre ha declarat la
seua oposició a un projecte de l’em-
presa Frontera Energy Corporation
que sol·licita al ministeri d’Indústria
el permís per iniciar prospeccions
per  detectar reserves d’aigua i gas
en una àrea de 413.000 hectàrees a
cavall entre Catalunya i l’Aragó.
Aquesta zona afectaria una part dels
térmens municipals de Riba-roja
d’Ebre, Flix, Ascó, Vinebre, la Fata-
rella, Vilalba dels Arcs i la Pobla de
Massaluca. Des d’ERC critiquen la
tècnica que s’utilitzaria per a aques-
tes prospeccions, coneguda com a
fractura hidràulica o fracking.

Aquest mètode consisteix en la
construcció d’un sistema de pous
mitjançant una perforació vertical,
que a grans profunditats es conver-
teix en horitzontal i, mitjançant de-
tonacions explosives, aconsegueix
fracturar roques. En aquestes frac-
tures s’hi injecta aigua a pressió ba-
rrejada amb additius químics que
faciliten la disgregació de la roca i
l’alliberament de les bosses de gas o
hidrocarburs que hi puga haver a
l’interior de la pedra. 

Des d’ERC critiquen que el frac-
king “no és una tecnologia tècni-
cament fiable, ja que no es con-
trolen els efectes que pot tindre
sobre el medi ambient i la salut
de les persones, i pot ser perillo-

sa”. En aquesta línia, el regidor de
Protecció Civil de l’Ajuntament de
Flix, Fracesc Barbero, assegura que
“la utilització d’aquesta tècnica
en una zona com el nord de les
Terres de l’Ebre podria suposar la
contaminació d’aigües subterrà-
nies que podrien arribar a l’Ebre“.

Per això, Esquerra ha elaborat un
model de moció, que presentaran
als ajuntaments i consells comarcals
on tenen representació, per decla-
rar les Terres de l’Ebre territori lliure
de fracking. En aquesta moció, els
republicans insten el goven de l’Es-
tat que prohibisca la utilització d’a-
questa tècnica, com ja s’ha fet a

França o al Regne Unit. “Es tracta
d’un mètode d’extracció car, que
requereix molta aigua i que mal-
met el territori per extraure quan-
titats petites de gas”, subratlla
Barbero.

A més, el mateix partit també cri-
tica “l’opacitat” amb què s’està
duent a terme el projecte per iniciar
les prospeccions a la Ribera d’Ebre i
a la Terra Alta. “És una sol·licitud
que està sobre la taula del minis-
teri d’Indústria des del febrer del
2011 i els ajuntaments afectats no
hem rebut cap notificació del go-
vern de l’Estat”, subratlla Francesc
Barbero.

ERC s’oposa a un projecte per detectar
reserves de petroli i gas al nord de l’Ebre

INDÚSTRIA Prospeccions amb el mètode de fractura hidràulica

Francesc Barbero i Paco Gas van denunciar dijous la situació. / L’EBRE
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MÓRA LA NOVA A. Prunera

El director de la Mesa d’Alcaldes
de l’Energia ha qualificat de “barba-
ritat” la nova política de pujada
d’impostos a les empreses energèti-
ques que impulsa el govern de l’Es-
tat en una entrevista al programa
Ebre Emprenedors, que emet L’E-
breTV. Segons Sabanza, les noves
mesures del govern de Rajoy suposa-
ran “una aportació de centenars
de milions d’euros que han d’as-
sumir les empreses energètiques, i
que comportarà una baixada d’in-
gressos per a tots els tipus de pro-
ductors, des de les nuclears fins a
les eòliques”.

Sabanza ha apuntat que aquesta
situació provoca inestabilitat jurídica
i financera a les empreses de produc-
ció energètica. I això comporta una
“dificultat afegida per aconseguir
una rebaixa en el preu del quilo-
watt de consum industrial al terri-
tori”, apunta. Tot i això, el director
de la MADE assegura que des de la
mesa “continuen mantenint con-
verses amb Endesa” per aconseguir
aquesta discriminació positiva, i des-
taca que “existeix una molt bona
voluntat de les empreses elèctri-
ques per arribar a un acord en un
temps no gaire llarg”.

Sobre l’empresa energètica que
MADE va anunciar que podria ubi-
car-se al territori a principis d’any,

Sabanza destaca que “les negocia-
cions van per bon camí”, tot i que
no detalla de quin tipus de produc-
ció es tractaria.

D’altra banda, però, Sabanza
destaca que “en els darrers mesos
hi ha hagut alguns moviments
dins el sector de la producció
energètica, especialment pel que
fa a consultes de companyies que
volen fer inversions en centrals
de biomassa, que previsiblement
serà un tipus de producció que
recuperarà la prima energètica a
les renovables”.

Sabanza qualifica de “barbaritat”
la política energètica espanyola

ENERGIA Entrevista a ‘Ebre Emprenedors’

Joan Sabanza, director de la MADE.

VILALBA DELS ARCS

La Passió de Vilalba dels Arcs va
presentar dissabte passat, 26 de
gener, el seu cartell per promocio-
nar-se i atraure nous visitants. La
Passió d’enguany s'oferirà en dos
jornades. La primera representació
serà nocturna, amb la il·luminació
intimista de les torxes, i tindrà lloc
la nit de Dijous Sant, 28 de març.

La segona es desenvoluparà el Dis-
sabte de Glòria a la tarda. 

Com a actes complementaris, el
Patronat de la Passió ha organitzat
un concurs de pintura ràpida, un
tast de vi, l’obertura de les àmfores
del vi de la Passió, un mercat d’ar-
tesania i portes obertes en dife-
rents cases pairals i monuments de
Vilalba.  

La imatge

‘La Passió’ de Vilalba presenta la seua nova imatge

Els responsables de ‘La Passió’ van presentar el cartell dissabte a la tarda. / A. P.

GANDESA Redacció

El ple de Gandesa ha aprovat
una moció per addherir-se a l’Asso-
ciació de Municipis per la Indepen-
dència (AMI). La proposta va ser
presentada pel grup municipal
d’Alternativa per Gandesa-Federa-
ció d’Independents de Catalunya i
va comptar amb els vots a favor
d’aquest grup i el de Convergència
i Unió. Els regidors del PP hi van
votar en contra.

La Terra Alta és una de les co-
marques de Catalunya que compta
amb menys municipis inscrits a l’A-
MI. Només hi figuren Arnes, el Pi-
nell de Brai, i ara Gandesa, a més
del Consell Comarcal de la Terra
Alta.

Gandesa s’adhereix a
l’Associació de
Municipis per la
independència
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Podeu veure
tota l’entrevista
al mòbil o a
l’ebredigital.cat
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