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Mor en ennuegar-se en un dinar el prestigiós
hoteler de l’Ampolla Josep Cabrera Blanch

SUCCESSOS  Tenia 81 anys i va ser fundador i propietari de la cadena Princess Hotels

L’Ampolla  Redacció

Diumenge passat, 11 d’abril, va
morir als 81 anys el reconegut empre-
sari hoteler ampollero Josep Cabrera
Blanch, en ennuegar-se fatalment du-
rant un dinar en un restaurant del
Baix Camp. El funeral per Cabrera,
fundador de la cadena Princess Ho-
tels, es va fer dilluns a la Parròquia de
Crist Rei de Reus. Actualment residia
entre Reus i Salou. Entre les moltes
distincions que havia aconseguit per
la seua trajectòria hi ha la Medalla
d’Or al Mèrit Turístic de la Generalitat,
el 1986, i la Medalla d’Honor dels
Guardons del Turisme de Catalunya
de l’any 2006, aquesta darrera con-
cedida a títol personal.

El cronista de l’Ampolla Guillem
Comí recordava la figura de Josep
Cabrera com tot un referent en el
sector turístic mundial. Comí explica-
va que va establir-se a Reus en la
seua joventut i va consagrar tota la
seua vida a una vocació empresarial
que es va desenvolupar “amb un èxit

que durà dècades: avui [això ho va
escriure Comí l’estiu del 2012] en el
rànquing d’empresaris turístics es-
panyols, Cabrera figura als  primers
llocs”. Cabrera era propietari de la
cadena hotelera Princess, que dona
faena a més de 4.000 persones i
que compta amb una vintena d’ho-
tels d’alta gamma, amb més de
20.000 llits a la península Ibèrica,
les illes Canàries i el Carib, inclosos
quatre hotels de luxe a la República

Dominicana, a Punta Cana i Playa
Bávaro. A l’Estat espanyol el grup
que va liderar, i que segons el Diari
de Tarragona està des de fa temps
en mans dels seus tres fills, gestiona
hotels de quatre i cinc estrelles a l’ar-
xipèlag canari i a Barcelona. A la ca-
pital catalana hi ha la que possible-
ment es pot considerar la joia de la
corona del grup, l’Hotel Barcelona
Princess, considerat un dels edificis
més emblemàtics de la ciutat. ■

El fiscal demana presó per a un
home acusat de desatendre gossos,
aviram i una cabra a Alcanar

TRIBUNALS

Alcanar  ACN / Redacció

La fiscalia demana un any de pre-
só per un suposat delicte continuat
de maltractament animal a un home
acusat de desatendre cinc gossos,
aviram i una cabra en una finca de
les Cases d’Alcanar. Segons l’escrit
d’acusació, durant una inspecció
ocular l’abril del 2019 els Mossos
d’Esquadra van trobar cinc gossos
que bevien aigua contaminada de
color verdós, s’alimentaven de po-
llastres sencers morts, vivien entre
excrements i orins, i estaven plens
de puces i paparres. Tres d’ells esta-
ven lligats amb cadenes fixes d’un
metre i mig, per la qual cosa gairebé
no podien moure’s. A més, els
agents van observar que sis gallines,
tres ànecs, un gall i una oca vivien
damunt d’una capa d’excrements
d’entre cinc i deu centímetres. 

Segons la fiscalia, a la finca hi ha-
via unes condicions de salubritat i hi-
giene “molt deficients”, i això afecta-

va “greument” la vida i la salut dels
animals. Un dels gossos presentava
una conjuntivitis ocular unilateral,
segons va determinar un informe ve-
terinari. A més, al mateix lloc hi havia
una cabra que no disposava de men-
jar ni beure.

El ministeri públic acusa l’home
d’un delicte continuat de maltracta-
ment animal pel qual demana un
any de presó. També demana que
l’inhabiliten per a tenir animals o po-
der desenvolupar una professió, ofici
o comerç que tinga relació amb els
animals durant tres anys.

SENTÈNCIA RECENT Es dona la
circumstància que a principis d’any
es va dictar a l’Ebre la primera sen-
tència de presó per maltractament
animal, quan l’expropietari d’una
gossa d’Alfara de Carles va ser con-
demnat a sis mesos de presó, així
com a la inhabilitació especial per a
la tinença d’animals durant un perío-
de de dos anys. ■

L’ACA destinarà mig milió d’euros a reduir
la inundabilitat del barranc dels Pixadors

L’ALDEA L’Agència Catalana de
l’Aigua ha concedit a l’Ajuntament
de l’Aldea una subvenció de
500.000 euros per a fer actua-
cions per a reduir la inundabilitat
del barranc dels Pixadors al seu
pas pel nucli urbà. L’actuació con-
sistirà a substituir l’actual pont de
l’avinguda Catalunya i a rebaixar la
llera del barranc en aquella matei-
xa zona, fet que el consistori confia
que comportarà un millor pas de
l’aigua i n’evitarà les retencions i

els perills de desbordament en
èpoques de fortes pluges. L’Ajunta-
ment ha recordat en un comunicat
que les àrees de l’Aldea més pròxi-
mes al barranc es troben enclava-
des dintre del mapa d’inundabilitat
de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, fet que comporta impedi-
ments legals per a poder edificar
habitatges, i amb esta primera ac-
tuació “disminuirà considerable-
ment esta gran àrea d’inundabilitat
dintre de la població”. ■

El Baix Ebre elabora
un protocol contra
violències sexuals

TORTOSA El Consell Comarcal
del Baix Ebre i la Secretaria Terri-
torial de Joventut elaboraran un
protocol envers les violències se-
xuals en espais d’oci de la comar-
ca, en la redacció del qual partici-
parà també l’entitat Noctàmbu-
les. L’objectiu és contribuir a ge-
nerar espais d’oci segurs i lliures
de violències masclistes a tots els
municipis. ■

BREUS

Cabrera, a la dreta, amb el periodista ampollero Guillem Comí en una imatge
presa el 2012.

ANUNCI

Aprovada inicialment la modificació puntual del POUM “Infraestructura de pas sobre el riu Ebre” en sessió plenària
de l’ajuntament de Tortosa celebrada en data 12 d’abril de 2021, de conformitat amb els articles 85 i 96 del decret
legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei d'urbanisme, es sotmet l’esmentada modifica-
ció puntual al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes comptador des de la darrera publicació del present
edicte al BOPT i/o a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la
present modificació puntual, perquè es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que es considerin pertinents.
L’expedient, per la seva consulta en horari de nou a catorze hores de dilluns a divendres i també dijous de 16:30 a
18:30 hores, i amb tota la documentació integrant de la modificació puntual, es troba al departament d’urbanisme,
3a planta de la seu de l’edifici municipal, Plaça d’Espanya núm. 1.

Tortosa, 13 d’abril del 2021
L’alcaldessa, Meritxell Roigé i Pedrola

Secretaria




