
 
 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i ANAV renoven 
l’acord de col·laboració per impulsar projectes en el territori 

 
Ascó, 27 de setembre de 2010.- El 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i 
ANAV, l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs 
II, han signat avui un conveni de 
col·laboració per desenvolupar projectes i 
actuacions destinades a la millora de les 
estructures i activitats socioeconòmiques i 
culturals de la Ribera d’Ebre.  

anera, “seria molt difícil 
rar endavant”. 

rcal i ANAV i que serà l’encarregada de la valoració i aprovació 
els projectes a desenvolupar. 

rcal la seva disposició com a vehicle per materialitzar aquest tipus de 
ol·laboració. 

 teixit econòmic i sociocultural del territori on s’ubiquen les centrals nuclears Ascó 
Vandellòs II.  

           

 

 
L’acord signat avui dóna continuitat a la 
col·laboració entre ambdues institucions en 
la seva voluntat de cooperació per portar a 
terme projectes que millorin les 
infraestructures locals i comarcals, la 
mobilitat de les persones amb necessitats 
específiques i potenciar la formació per a la 

millora de l’ocupació, entre d’altres accions. El president del Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, Bernat Pellisa, ha mostrat la seva satisfacció per la voluntat d’ANAV de “donar suport al 
Consell Comarcal per fer possibles tots aquests projectes” que, d’altra m

Grávalos i Bernat Pellisa durant l’acte de signatura  del conveni José Mª 

ti
 
Com a novetat, el conveni estableix la creació d’una Comissió mixta de Seguiment en la que hi 
seran presents el Consell Coma
d
 
El director General d’ANAV, José Mª Grávalos, ha reafirmat el compromís d’ANAV amb el 
desenvolupament del territori i la “voluntat de continuar col·laborant amb l’entorn amb projectes 
relacionats amb la cultura, la formació i el medi ambient”. En aquest sentit, Grávalos ha agraït al 
Consell Coma
c
 
Aquest conveni s’emmarca en la política d’ANAV de reforçar els vincles amb el seu entorn i de 
donar suport al
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