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IMMIGRACIÓ • EN DOS A N Y S HAN PASSAT DE 10 A 41

Els cursos de Tacolliment
linguistic es quadrupliquen
El secretan de Política Lingüística, Sixte Moral, va presentar
ahir el pía d'acolliment linguistic
que impulsa el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de
les Terres de l'Ebre. Dinou ens
locals i quatre associacions d'immigrants del territori jaban subscrit convenís de col-laborado.
En dos anys, els cursos iniciáis i
basics per a persones no catalanoparlants ales Terres de l'Ebre
han passat de 10 a 41; i els alumnes, de 178 a 836.
Després de l'éxit aconseguit en
els set plans pilot d'acolliment
linguistic, un d'ells a Ulldecona,
el Govern ha definit aquest any
un total de 22 plans d'acolliment
per a cadascun deis 22 centres de
normalització lingüística de Catalunya, entre aquests el de les
Terres de l'Ebre. L'objectiu

d'aquests plans es, sobretot, facilitar l'aprenentatge del cátala
ais nouvinguts augmentant el
nombre de cursos.
El Centre de Normalització
Lingüística de les Terres de l'Ebre
ha signat convenís marc de col-laboració peí pía d'acolliment linguistic amb els quatre consells
comarcáis del territori, amb els
ajuntaments de Tortosa, Rasquera, Miravet, Mora d'Ebre, Flix,
el Perelló, PAmpolla, la Sénia,
Amposta, el Pinell de Brai, Deltebre, la Fatarella, Mas de Barberans, l'Ametlla de Mar, l'entitat municipal descentralitzada
de Jesús; i amb les associacions
d'immigrants Abou Baker de la
capital del Baix Ebre, Salam de
l'Aldea, la Iberoandina d'Amposta, i la catalanomagribina de
l'Ametlla de Mar.

Breus

La mesura persegueix protegir les diverses comunitats faunístiques; per tant, queda prohibida la ca$a. FOTO: JOAN REVILLAS

T E R R A ALTA • L A F I N C A , P R O P I E T A T D E L A F U N D A C I Ó T E R R I T O R I I P A I S A T G E

Els Estrets d'Arnes, ais Ports,
declaráis refugi de fauna salvatge

FtlX

La Guardia Civil déte un veí per una estafa milionária en la
fallida fraudulenta d'una empresa d'oli a Jaén
La Guardia Civil ha detingut un veí de Flix de 36 anys per un frau
milionari en la fallida fraudulenta d'una empresa d'oli a Jaén.
L'operació Lío ha posat al descobert el frau en la fallida de l'empresa Iniosa. En aquesta actuació la Guardia Civil ha descobert un
entramat fmancer fraudulent suportat en testaferros per donar
cobertura a l'estafa. A part del veí de Flix, la Guardia Civil ha detingut tretze persones mes per la seva presumpta implicado en la
fallida fraudulenta. L'estafa i frau ronda els 20 milions d'euros i hi
ha un important nombre d'afectats.

El Departament de Medi
Ambient i Habitatge ha declarat
refugi de fauna salvatge la finca
deis Estrets d'Arnes, propietat de
la FundacióTerritori i Paisatge de
la Caixa Catalunya i ubicada al
massís dels Ports. A partir d'ara
la cac:a estará prohibida en
aquesta zona.
REOACCIÓ

La Fundació Territori i Paisatge
de la Caixa de Catalunya, propietaria deis Estrets d'Arnes, va presentar una sol-licitud perqué aquesta área fos declarada refugi de fauna salvatge, ates que els terrenys
que la formen son cinegéticament
d'aprofitament comú.
Un cop rebuts els informes favorables, la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat va decidir declarar la zona deis Estrets
d'Arnes com a refugi de fauna salvatge amb la finalitat de protegir
les comunitats animals en el manteniment dels equilibris biologies
existents.

Comencen les restrictions al transit.- El serve! de Carreteras de la Generalitat
va iniciar ahir les obres d'arranjament de Pavinguda de la Generalitat de Tortosa, una de
les travesseres que traspassará al municipi. FOTO: JOAN REVILLAS
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Els socis d'Arrossaires
podran gestionar els
comptes per internet

El Consell Comarcal forma
mediadors per atendré els
nouvinguts

La cooperativa Arrossaires
del Delta de l'Ebre ha posat
en marxa un nou servei per
facilitar ais socis la gestió
deis seus comptes. Així, a través del web de la cooperativa
s'ofereix al soci la possibilitat
de fer transferéncies o consultes, com una entitat
bancária mes. També permet
consultar el número de quilos
d'arrós i les varietats.

El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha posat en marxa un
curs de formació destinat a
instruir persones per fer de
mediadors amb els diferents
col-lectius de nouvinguts que
arriben al territori. La figura
del mediador está pensada
per facilitar la integrado a les
persones estrangeres i resoldre els conflictes mes habituáis amb qué es troben.

terme municipal

fluencia entre elbarranc de la Cova del Moro i elbarranc Gros. Des
d'aquesta confluencia seguetx cap
al nord per la llera del barranc Gros
fins on se separa aquest barranc
per anar cap el nord-est fins al lloc
on descriu una 'u' passant per sota de les Roques del Due i baixant
per un llom en direcció nord-est
fins a tornar a trobar el riu deis Estrets al barranc de Cantavella i els
Viernets.
L'administració i el manteniment del refugi de fauna salvatge
correspondran a la propietaria de
la finca, d'acord amb les directrius
de la Direcció General del Medi
Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge. A mes, la
propietaria de la finca presentará
anualment una memoria on es detallinles activitats realitzades i els
resultats obtinguts, de les quals
haurá d'informar préviament al
Pare Natural dels Ports i la Reserva Nacional de Cae, a dels Ports de
Tortosa i Beseit.

d'Arnes
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Té una superficie
de 205 hectárees
ubicades dins del

Llotja de Tortosa
ous

DELTEBlíE

El nou refugi compta amb una
superficie de 205 hectárees, incloses al terme del municipi terraltí d'Arnes. Limita al nord amb
les Moles deis Viernets i el Salt d'en
Barber. Ressegueix, pel nord-est,
els cims de la carena de les Gronses. A l'est, travessa el riu els Estrets a Pagada del Mas del Torrero i s'enfila vers els cims de la Falconera (795 metres), per sobre de
la valí del Cabús, quedant aquest
cim com a limit sud. Segueix al nord
per tota la carena fins al cim de les
Moles del Don. Al nord-oest té un
recorregutméssinuós.descriuun
gran arc per baixar fins a la con-

Blancs
XL-Supergrans
L-Grans
M-M¡tjans
S-Petits
Rossos
XL-Supergrans
L-Grans
M-Mitjans
S-Petits
AUS
Pollastre
Blanc
Groe
Gallina

Pesada
Gall:

1,22
1,05
0,94
0,84
1,22
1,05
0,94
0,84

1,11
1,12
0,48
0,06

SECCIÓ PORCINA
Porc
Grasipassatdepes —0,935
Del país
°)955
Races purés
0,975
Garrí
Un¡tatdei4-i5kg
(partida)
31,00
(recollida)
23,00
SECCIÓ BOVINA
Vedella
Extra
4,15
Primera
3,91
Segona
3,61
Vedell
200-240 kg extra
3,96
200-240 kg primera
3,48
200-240 kg segona
3,15
240-280 kg extra
3,94

240-280 kg primera
240-280 kg segona
ALTRES
Cornil
Jove
Adult
Corder
Lletal viu de 20/22 kg
Lletal viu de 23/25 kg
Lletal viu de 25/30 kg
Ovelles
Extra
Primera
Vaques
Especial
Primera
Segona
Industrial

3,58
3,31

2,06
0,18
3,26
2,97
2,88
0,30
0,12
2,10
1,92
1,56
1,20

FRUITS SECS
Ametlles
Preukgengra s/rendiment
Comú
3,70
Llargueta
3,80
Marcona
4,39
Mollar
3,64
Semimollar
3,64
OLIS
Preus segons qualitat i procedéncies en euro/tonelada net
Extra Fins a 1°
2.614,40
Fi fins a 1,5°
2.554,30
Tots els olis de mes d'i,s° llampants
2.343,95
Refinatd'oliva 2.674,50/2.704,55
Refinat degirasol
625,05
Olidesansadeio 0 —991,72
Ol¡ de sansa refinat. .1.442,43

