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Màxima prevenció
E

ls positius incrementen i, tal com va dir ahir el president Quim Torra, són moments de
“màxima prudència, conscienciació i prevenció” perquè són dies crítics per a tot el país. Plana 3
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U

na crisi sol ser un
accelerador del canvi i la
crisi de coronavirus no serà
una excepció.
Tots sabem des de fa temps que
la hiperglobalització del comerç
ataca els fonaments socials de
les nostres societats i contribueix al desenvolupament insostenible de les nostres economies.
La crisi del coronavirus podria
accelerar aquesta tendència frenant la globalització i fomentant
el desenvolupament sostenible
de les nostres economies. La cadena de producció podria tornar
a ser regional i amb la necessitat d’una indústria propera al lloc
de consum. El comerç mundial,
considerat com una font d’estalvi
fins ara, és posat en dubte degut
als costos ambientals que provoca, i cada cop els consumidors
en som més concients. Des de fa
temps reconeixem i som concients que necessitem canviar les
coses i la crisi de coronavirus ens
dóna l’oportunitat d’implementar aquests canvis. Som procrastinadors tenim l’hàbit de deixar
per a més endavant accions que
s’han d’atendre urgents, per d’altres de més irrellevants i agradables... però ens haurem d’avançar davant de l’inevitable i actuar.
Com? Hi ha molts exemples. En

el menjar, per exemple.
Des de l’inici de la crisi, els productors locals, les vendes directes, les plataformes per lliurar
productes directament a particulars, plataformes d’agricultors, etc... s’han posat en marxa
per a la venda directa de carn i
productes agrícoles, i han tingut
èxit. Aquests exemples es multipliquen i són un signe de canvi
accelerat. Evidentment, quan
torni la total normalitat, la vida
es reprendrà, però aquests nous
hàbits es podrien convertir en
nous hàbits de consum.
En la mateixa línia, què passa
amb el desenvolupament del

teletreball? És possible que els
habitants de les grans ciutats
puguin teletreballar i combinar
la feina? Quantes d’aquestes
persones s’adonaran fins a quin
punt és possible combinar “qualitat de vida quotidiana i feina”?
Evidentment, el teletreball no és
possible tota la setmana, necessitem una vida social a la feina,
però també la qualitat de vida
ens permetria ser encara més
productius. En educació, quina
diferència hi ha entre un professor que ensenya a una sala
de conferències multitudinària
amb 1000 estudiants i una teleeducació on cadascú treballa

independentment des de casa
seva darrere del seu ordinador?
Per molt que els tutorials siguin
més efectius de manera presencial, cal tenir en compte les
conferències de forma remota,
cadascuna a casa des de la seva
aplicació de videoconferència o
en grups reduïts.
Finalment, i aquesta serà probablement una lliçó important, al
final del confinament, han estat varies setmanes en les que
hem modificat la nostra manera
de consumir. Varies setmanes
en les que no hem comprat totes aquelles coses inútils, varies
setmanes durant les quals ens
hem refogat sobre l’essencial de
la nostra família i hem deixat de
creure que la felicitat està en el
consum.
Què passaria si tot això derives
en un enfortiment dels vincles
socials per la necessitat de recuperar l’essencial davant d’una
societat que ens obliga a anar
cada cop més ràpid sense saber
en quina direcció?. Al final pot
ser que aquesta crisi de coronavirus ens permeti iniciar uns canvis imprescindibles.
Esperem només que els nostres
polítics aprofitin aquesta oportunitat per comprendre i actuar en
la direcció de la història.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
ACTUALITZACIÓ
BROTS (29/7)
*Brot Alcanar – obert. 9 brots
actius.
*Brot focus El Perelló – Claustre professors. Nombre de
casos 14. Nombre d’hospitalitzats 2. Nombre de contactes
en seguiment 70.
*Brot Hospital de la Santa
Creu de Jesús. Nombre de casos 30. Nombre d’hospitalitzats 1. Defuncions 4. Nombre
de contactes en seguiment
cribratge a tot l’hospital.
*Brot Tortosa. Nombre de
casos 9. Nombre de contactes en seguiment 6. Àmbit
familiar.
*Brot la Ràpita (S’ha introduït a l’Hospital Comarcal
d’Amposta). Nombre de casos
21. ombre d’hospitalitzats 5.
Nombre de contacte en seguiment 20. Àmbit familiar
*Brot Peníscola. Nombre de
casos 27. Nombre de contactes en seguiment 40. Àmbit
social.
*Brot El Raval de Crist
Roquetes. Nombre de casos
3. Nombre de contactes en
seguiment 5. Àmbit familiar
*Brot Amposta. Nombre de
casos 6. Nombre de contactes
en seguiment 15. Àmbit familiar. Brot Corbera. Nombre
de casos 5. Nombre de casos
hospitalitzats 1. Àmbit familiar
* Brot Tortosa (II). Nombre de
casos 3. Nombre de contactes en seguiment 10. Àmbit
familiar

CONSCIENCIACIÓ
Mar Lleixà, directora territorial de Salut, des del seu
Facebook, comunicar ahir que
“les notícies que tenim no són
bones, el nombre de casos
va en augment, el control es
fa difícil, és imprescindible la
conscienciació de tothom de la
necessitat de seguir correctament les mesures d’aïllament.
La transmissió (això si que ho
coneixem bé) és exponencial.
Si no fem bé els aïllaments
això no té aturador. NO PODEM ABAIXAR LA GUÀRDIA”.

DIARI MÉS EBRE • divendres 31 de juliol / 2020

3

AMPOSTA/ROQUETES
Salut fa un cribratge preventiu a un miler de
treballadors de Padesa i Paumar
S

alut ha començat un
cribratge preventiu als
centres de producció de les
empreses avícoles Padesa i
Paumar, a Roquetes i Amposta.
En els pròxims dies es faran les
PCR a 723 treballadors de les
dues empreses a Roquetes i a
505 treballadors de Padesa a
Amposta. La mesura és “proactiva”. No hi ha brots declarats
en aquestes plantes però hi ha
6 treballadors que han estat positius, contagiats en altres brots
actius al territori. Per aquest motiu, s’ha aconsellat a les empreses Padesa i Paumar fer aquesta
actuació i accelerar la detecció de qualsevol possible brot
d’àmbit laboral. En funció dels
resultats, s’establiran les acci-

POSITIU A
L’AJUNTAMENT
DE SANTA
BÀRBARA
Entre els darrers casos, Salut
va confirmar dimecres a la
tarda que una persona de
Santa Bàrbara ha donat
positiu en COVID-19. Es troba
en aïllament domiciliari i
no presenta símptomes. El
consistori va estar tancat
durant el dijous després que
Salut confirmés que és un
treballador del consistori.
La persona en qüestió va
estar la setmana passada en
contacte amb una d’Amposta
que havia donat positiu.

CASOS

Hi ha sis empleats
positius contagiats
d’altres brots actius
a les Terres
de l’Ebre
ons necessàries amb el servei de
prevenció de riscos laborals de
les empreses i el servei de vigilància epidemiològica. La realització de les proves la coordina

PREOCUPACIÓ AL
SECTOR TURÍSTIC
El president de la Cambra de
Comerç de Barcelona, Joan
Canadell, ha manifestat una
“gran preocupació” pel sector
turístic. Ha assegurat que la
situació és “molt més critica
i preocupant” que fa dues
setmanes, quan s’intuïa una
recuperació del sector. Ha
proposat crear un mapa de
destinacions turístiques on
es diferenciï entre la situació sanitària de cada lloc en
funció del nombre de casos,
reivindicant Catalunya com
una destinació “segura”, “a
excepció de zones concretes”.

la regió sanitària de les Terres de
l’Ebre.
S’han instal·lat dues àrees sanitàries mòbils per recollir les mostres.

LITORAL
AMB TAXA DE
CONTAGIS BAIXA

100 CASOS EN
UNA SETMANA A
L’EBRE

Junts per Catalunya ha registrat una pregunta en la qual
demana al govern espanyol si
té previst negociar “corredors
segurs” amb el Regne Unit en
zones del litoral català on la
taxa de contagis de Covid-19
segueix sent baixa, com la
Costa Daurada i el delta.
El diputat, Ferran Bel, s’ha
referit a la negociació que el
govern espanyol està fent per
tal d’excloure les Balears i les
Canàries de la quarantena a
la qual s’han de sotmetre els
turistes britànics.

Salut va informar dimarts
de la setmana passada, dia
21 de juliol, que a les Terres
de l’Ebre hi havia 452 casos
acumulats des de l’inici de la
pandèmia. Aquest dimarts,
dia 28, l’informe era que n’hi
havien 552. Per tant, un increment que comporta estar
en un punt àlgid de contagis
al territori.
Al Camp de Tarragona,
dimarts dia 21, els acumulats
eren 2.385. I aquest dimarts
28 es va informar que n’hi
havien 2.536.

12 gestors covid per registrar, identificar i seguir els
casos de contagi i sospitosos
L

a regió sanitària de
les Terres de l’Ebre ha
incorporat aquest dimecres
12 gestors Covid per al
registre, identificació de
sospitosos i seguiment de
casos.
Prestaran servei de vuit del matí
a vuit del vespre, els set dies de
la setmana, donant suport en
el seguiment i gestió de casos

a l’atenció primària de l’ICS Ebre.
Els 12 gestors Covid han rebut
formació específica per identificar ràpidament i registrar els contactes dels casos positius, des del
mateix moment de la sospita clínica fins a la prova PCR. Col·laboraran amb Salut Pública en l’estudi de les cadenes de transmissió.
També a l’atenció primària s’han
designat dues persones per co-

ordinar els gestors i les diferents
Àrees Bàsiques de Salut (ABS). La
regió sanitària Terres de l’Ebre ha
destinat 118.815,58 euros per a
la contractació dels gestors Covid fins a final d’any. Des de l’11
de maig, quan es van començar
a fer les PCR a l’atenció primària,
se n’han fet a l’Ebre 2.642. 1.838
s’han efectuat durant el mes de
juliol. 61 fetes a casos simptomà-

tics han estat positives, així com
69 de les que s’han fet als contactes estrets d’aquests contagiats. També s’han fet tests
serològics dels casos possibles
que es van registrar entre l’1 de
març i el 10 de maig, 1.050 casos a les Terres de l’Ebre. El test
serològic ràpid s’ha fet a 248
persones i ha estat positiu en
49 casos, un 19,76%.
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MÉS
NOTÍCIES
GRATUÏTAT ZONA
BLAVA
Dilluns comença la gratuïtat
de la primera hora de zona
blava. L’alcaldessa Meritxell
Roigé ha explicat que la
mesura, que pretén dinamitzar el sector comercial, serà
vigent del 3 d’agost al 3 de
febrer.

TORTOSA REVIU
LA FESTA DEL
RENAIXEMENT
El cor Flumine i els abanderats de Tortosa van posar el
punt i final al Cicle de tastets
de la Festa del Renaixement,
Flaires de Festa. La Covid19
va ajornar la 25a edició de la
Festa, però el govern de Tortosa va decidir programar un
centenar d’espectacles que,
repartits entre els 4 caps de
setmana del mes de juliol,
han donat vida als carrers
comercials i del centre històric de la ciutat.

MOSTRA DE JAZZ
Ahir dijous pel matí es
va entregar el premi als
guanyadors del concurs de
disseny de cartells de la
XXVII mostra de Jazz Tortosa, Toño Gutierrez Sanz i
Diego Gil Hernando. I ahir a
la nit, al Museu de Tortosa,
va tenir lloc el tret de sortida
de la mostra de Jazz amb el
concert de Patax.

400 EUROS A UNS 900 NEGOCIS
Ajuts directes a pimes, comerços i serveis
tancats durant l’estat d’alarma
L

’Ajuntament de Tortosa
obre avui una línia de
subvencions directes per als
comerços, empreses de servei
i petites i mitjanes empreses
que van haver de tancar
durant l’estat d’alarma per la
covid-19.
Després d’aprovar-se al ple i
del període d’exposició pública, els ajuts es poden reclamar
a partir d’avui divendres fins que
s’esgoti la partida, de 350.000
euros. El consistori ha previst
que les subvencions, de 400
euros per sol·licitant, es podran
atorgar a prop de 900 negocis

de la ciutat. Es poden demanar
per conceptes com el lloguer o
hipoteca, els subministraments i
taxes, préstecs, despeses de digitalització, protecció i màrqueting i publicitat, entre d’altres.
(ACN)

L’Ajuntament de
Tortosa obre avui
divendres una línia de
subvencions

ESQUERRA REPUBLICANA TORTOSA SÍ
“Reclamem la convocatòria urgent del consell
d’administració de l’Hospital de Jesús”
E

squerra RepublicanaTortosa Sí demana la
“convocatòria urgent del
consell d’administració de
l’entitat pública empresarial
local Hospital i Llars de la
Santa Creu” perquè s’informe
els membres del consell
d’administració del brot de
Covid-19 que pateix el centre
sociosanitari.
Segons nota d’ER Tortosa Sí, “tot
i la gravetat de la situació, des de
la presidència del consell d’administració no s’ha informat els

membres del consell, per la qual
cosa la representant d’Esquerra,
Pilar Caballé, ha registrat una
petició en què demana informació sobre quina és la situació
actual i quins protocols s’han
adoptat”. “Com a vocal del consell d’administració de l’hospital
no he rebut cap mena d’informació i la situació és greu; segons les dades del departament
de Salut el brot compta amb 29
persones afectades i 4 defuncions”, ha explicat Pilar Caballé, regidora del grup municipal

d’Esquerra Republicana-Tortosa
Sí i vocal al consell d’administració de l’hospital. “El centre sociosanitari és en aïllament des del
passat 17 de juliol”. Des del grup
municipal d’Esquerra Republicana traslladen a la presidència
del consell d’administració de
l’hospital la seua preocupació
per aquest brot de coronavirus, que és el més virulent dels
que hi ha actius a les Terres de
l’Ebre, i ofereixen la seua col·laboració al consell d’administració per allò que sigui necessari.

Comunicat del govern municipal
de Tortosa a la reclamació d’Esquerra
El govern municipal de Tortosa va reaccionar a les peticions
d’Esquerra: “en relació al comunicat d’ERC, el govern municipal recorda que actualment
les dades relacionades amb el
brot de Covid-19 a l’Hospital
de la Santa Creu de Jesús les
facilita el departament de Salut. Des que es van detectar els

primers positius de coronavirus
a l’Hospital, l’alcaldessa Mertixell
Roigé va informar en tot moment
a tots els portaveus dels grups
municipals, també els d’ERC. Els
nous casos es deriven dels contactes dels primers positius, una
dada que controla la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i que
és el departament de Salut qui

n’informa públicament. L’alcaldessa i presidenta del Consell d’Administració de Gessat,
Meritxell Roigé, recorda que
tots els grups municipals han
estat informats de l’origen del
brot, i que l’Hospital de la Santa
Creu de Jesús no s’ha aïllat en
cap moment, sinó que només
es van restringir les visites”.

amposta
MÉS
NOTÍCIES
PLAÇA DEL BOU
Un altre dels punts de l’ordre
del dia del ple va ser l’aprovació, en aquest cas amb
els vots a favor dels grups
de Junts, Som Amposta i
Esquerra i l’abstenció del grup
dels socialistes, de la nova
denominació de la coneguda
popularment rotonda del bou
amb el nom de Plaça de la
Festa i la Cultura del Bou. La
col·locació de la placa serà el 8
d’agost.

MOCIONS
El ple de dilluns també va
portar a aprovació una moció
de la Junta de Govern Local
per presentar la proposta
de moció de l’Associació
‘Tots som poble’. Mentre no
es modifiqui el Reglament
Orgànic Municipal (ROM) per
establir mecanismes perquè
les entitats i la ciutadania
pugui presentar mocions al
plenari, és la Junta de Govern
Local qui presenta aquestes
mocions. La proposta, que
demana que l’Ajuntament
prengui un acord plenari per
deixar de finançar, programar
i promoure espectacles amb
bous en qualsevol acte o
festivitat a Amposta, es va
votar de forma individual.
Així, hi van votar en contra
17 regidors i regidores (el de
Junts, els 2 de Som Amposta
i 14 d’Esquerra) i 4 regidors i
regidores (les dues regidores
del Partit dels Socialistes i dos
regidors d’Esquerra).
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PLE MUNICIPAL
S’aprova per unanimitat el manifest contra
el transvasament d’aigua a Santander
E

l ple del mes de juliol,
celebrat de forma
telemàtica dilluns 27 de juliol,
va aprovar per unanimitat
el manifest dels alcaldes i
alcaldesses de les Terres de
l’Ebre contra el transvasament
d’aigua del riu Ebre a
Santander.
Es tracta d’un document presentat al Front Institucional de les
Terres de l’Ebre, celebrat a Amposta el 13 de juliol i on hi van
participar una vintena de representants de les institucions locals i comarcals del territori i representants de la Plataforma en

Defensa de l’Ebre (PDE). El document acaba demanant al Ministeri per a la Transició Ecològica,
que és qui ha d’aprovar la sol·licitud de captació de 4,99 hm3
d’aigua feta per Cantàbria amb
l’aval de la CHE, que “no autoritzi
l’esmentat transvasament i que
implementen polítiques de gestió encaminades a preservar els
valors ambientals de l’Ebre que
facin possible un cabal ecològic
real permetent l’arribada d’aigua
i sediments per mantenir la integritat física del Delta de l’Ebre”.
D’altra banda, el ple va acordar
per unanimitat fixar les festes lo-

cals del 2021 el 24 de maig, coincidint per la Festa del Mercat a

la Plaça, i el 7 de desembre, per
Fires

DELTACHAMBER MUSIC FESTIVAL
Un músic, un oient i les emocions com a
inspiració, la nova proposta intimista
T

res espais emblemàtics
d’Amposta, decorats amb
instal·lacions de diversos
arquitectes, s’han convertit
en intimistes sales on un
únic oient i un músic es
descobreixen per traduir les
emocions en peces musicals
improvisades.
Aquest és el format dels quaranta
concerts ‘1to1’ que estrena l’edició ‘Parèntesi’ del DeltaChamber
Music Festival. Els primers recitals, que duren 10 minuts, s’han
fet a la Torre de la Carrova.

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

De forma excepcional, s’han
programat 40 concerts individuals i també tres concerts de
música de cambra a l’aire lliure.
Per al cap de setmana, es reserven els concerts a la plaça.
El DeltaChamber Music Festival
acabarà diumenge.
El Festival va ser fundat pels dos
músics ampostins el 2016. S’ha
consolidat entre l’oferta artística
i cultural del territori i s’ha convertit en “punt de trobada” de
músics de tot el món tot i que
enguany no hi podran participar.

						

EDICTE: 24/7/2020

El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 10 de juliol de 2020, va acordar aprovar inicialment la “Modificació puntual de les normes subsidiàries de
Móra d’Ebre per la modificació del PERI 1 façana fluvial”, redactada per l’arquitecte Jaume Bel Homedes per encàrrec de A. GENERATIVA SL.
Així mateix, va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de
llicències d’obres dins l’àmbit del PERI 1 de la façana fluvial, a excepció de les que fossin necessàries per a mantenir la seguretat dels edificis i de la via pública, fins
l’aprovació definitiva de la present Modificació de Normes Subsidiàries, i com a màxim dos anys d’acord amb l’establert als arts. 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost.
D’acord amb allò que s’estableix a l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’expedient se sotmet a
informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Més Ebre i al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació
per a què durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.
La documentació de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament, prèvia cita, i a la web municipal.
Fer constar que contra l’acord de suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com
l’atorgament de llicències d’obres dins l’àmbit del PERI 1 de la façana fluvial, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació o de la
seva notificació.											
						
													
Joan Piñol i Mora, Alcalde-President
Móra d’Ebre,
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DELTEBRE
23 EMPRESES ES BENEFICIEN DE
LES COMPRES AGREGADES DE
L’AJUNTAMENT

PORTS
INSTAL·LACIÓ DE CINC PUNTS DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

MÉS
NOTÍCIES
L’ATUR PUJA EN
8.700 PERSONES
L’atur a les comarques de
l’Ebre i Camp de Tarragona
va pujar en 8.700 persones
durant el segon trimestre
en comparació amb els tres
primers mesos de l’any, fins
a les 58.900 persones, com a
conseqüència del coronavirus,
segons l’EPA publicada per
l’INE.

L’Ajuntament ha posat en
funcionament el servei de
compres agregades mitjançant l’adquisició de productes
de protecció i d’higiene relacionats amb la COVID-19. La
compra que s’ha efectuat mitjançant la Federació de Comerç
i de Turisme, FECOTUR, ha
permès beneficiar amb preus
d’adquisició competitius a
23 empreses del municipi. La
tinenta d’alcaldia, Elisabeth

ROQUETES
PLE MUNICIPAL
El ple de l’Ajuntament de
Roquetes va aprovar, per
majoria amb els vots favorables d’ERC, Movem, Junts i
C’s i amb l’abstenció del PSC,
el manifest institucional de
rebuig al transvasament de
4,99 hectòmetres cúbics d’aigua de l’Ebre a Santander.

MOR UN HOME A LA
PLATJA DE SANT
JORDI D’ALFAMA
Un home de 75 anys va morir
aquest dissabte a la tarda a la
platja de Sant Jordi d’Alfama,
després de patir una aturada

Tomàs, ha destacat que “mitjançant aquest servei que hem
iniciat volem que les empreses
del municipi es puguin beneficiar de les compres agregades
de l’Ajuntament i així obtenir
productes a un preu més competitiu que si els adquireixen
de manera individual”. Des de
l’Ajuntament s’ha contactat
en les diferents empreses del
municipi per tal que puguin
adherir-se en aquest servei.

CAMARLES
L’empresa pública Ports de la
Generalitat finalitza al port de
Deltebre la instal·lació dels cinc
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als ports ebrencs.
S’han instal·lat 5 punts de recàrrega als ports de Deltebre,
l’Ametll, l’Ampolla, la Ràpita i les Cases per potenciar la
mobilitat sostenible, eficient
i neta, als quals s’han destinat
90.000 euros.

L’AMPOLLA

COPATE

CENDRERS
DE PLATJA
BIODEGRADABLES

100.000 EUROS MÉS
AL TRACTAMENT
CONTRA EL
MOSQUIT

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament ha posat
a disposició 4.000 cendrers
de platja biodegradables per
als usuaris de les platges
del municipi. La iniciativa,
que s’emmarca en el pla de
compromís adquirit per la
Regidoria per cuidar el medi
ambient del municipi, té
l’objectiu d’aconseguir que
les platges quedin netes de
les burilles de cigarretes que
alguns fumadors sovint dipositen a la sorra. Els cendrers
tenen forma cònica.

cardiorespiratòria mentre passejava a la vora de la mar. Els socorristes van atendre en primer
lloc l’home, que estava inconscient a la sorra ofegant-se, i van
alertar els serveis d’emergències. Els sanitaris van intentar reanimar l’home sense èxit. Dissabte onejava la bandera verda a la

La junta general del Consorci
de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre (COPATE)
ha aprovat una modificació
de 100.000 euros del crèdit
del pressupost de 2020. Es
vol ampliar els tractaments
contra el mosquit en espais
naturals del delta de l’Ebre
i es comprarà 1.000 kg del
producte bacteriològic BTI
que s’utilitza per combatre les
larves de mosquit. No es descarta tampoc adquirir 1.000
kg més si és necessari.

platja. Amb aquesta, són deu les
persones ofegades a les platges
catalanes des de l’inici de l’estiu. Fins al lloc dels fets s’hi van
desplaçar ambulàncies del SUM
i el SEM, el vehicle d’intervenció
ràpida i un helicòpter medicalitzat, així com dotacions de la
Policia Local i els Mossos.

El director general de Ports
de la Generalitat, Joan Pere
Gómez Comes, i l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, han posat
en servei el primer punt de recàrrega per a vehicles elèctrics
de Deltebre. D’altra banda, el
projecte constructiu de la llotja de peix del port de Deltebre
es preveu licitar al setembre
per un pressupost de mig milió
d’euros.

PAÜLS
SE SUSPÈN LA
FESTA MAJOR
L’Ajuntament ha decidit
finalment suspendre la festa
major. Tot i que a principi
d’estiu l’Ajuntament havia
optat per mantenir la festa
major, ja que les perspectives de la pandèmia havien
millorat, el creixement de
casos de coronavirus ha
fet que el govern local es
replantegés la celebració
de les festes. L’Ajuntament
ha replantejat el programa
festiu i ha previst l’organització d’un seguit d’actes
d’estiu. Uns actes que seran
de caràcter limitat.

Amb l’objectiu de conèixer
la necessitat del comerç
local, des de l’Ajuntament
de Camarles es va realitzar
una consulta per saber si el
comerç estaria interessat
en la proposta de crear una
marketplace (tenda online) local amb un servei de
distribució de productes de
comerços locals.

XERTA
El proper diumenge 16 d’agost
‘MULLA’T per l’esclerosi
múltiple!’. Un any més l’Ajuntament de Xerta es suma
a aquesta campanya que
enguany es farà complint amb
totes les mesures sanitàries
de seguretat establertes. A
més, com a novetat, “també
podràs adquirir el marxandatge de la campanya” accedint a
la botiga virtual https://www.
mullat.cat/botiga.

ALDOVER
L’ increment de casos positius
a la Regió Sanitària de les
Terres de l´Ebre, fan que la
salut dels ciutadans sigui la
màxima prioritat.
És per això que l’equip de
govern de l’Ajuntament
s’ha vist obligat a suspendre
les Festes Majors 2020, que
s’havien de celebrar del 4 al
8 de setembre. Els protagonistes, les Pubilles i Hereus
2020, seran proclamats com
a representants de les Festes
2021.
“La realitat sanitària del
moment és qui decideix, pel
bé de tothom”.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
L’ALDEA:
CONCURS
LITERARI I
ARTÍSTIC
El Jurat Seleccionar/qualificador del XIV Concurs Literari i
Artístic 21 d’Abril va decidir la
selecció d’obres per atorgar
els premis corresponents.
Al web de l’Ajuntament es
poden conéixer els premiats.

L’AMETLLA:
‘PLATGES NETES’
‘Platges Netes’ és un grup
de joves voluntaris que s’han
unit amb l’objectiu de netejar
periòdicament el litoral alero,
i alhora conscienciar sobre la
importància de reduir a zero
els residus que es generen i
que malmeten l’ecosistema.
Una iniciativa que té molt
bona resposta ciutadana.

PLE DE CONSELL
COMARCAL
En l’apartat de les mocions,
el darrer ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre va
aprovar una moció del grup
de Movem que rebutja l’acord
signat entre el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), la
Generalitat, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la
Diputació per abastir poblacions del nord de la Conca de
Barberà amb aigua procedent
de la conca hidrogràfica de
l’Ebre. La moció insta les
administracions competents
a buscar una solució alternativa d’abastament d’aigua
per aquestes poblacions que
es base i respecte la Nova
Cultura de l’Aigua. Tots els
grups comarcals hi van votar
a favor, a excepció de Junts
per Catalunya que es va
abstenir. També el grup de
Movem va defensar una altra
moció per a la creació d’una
comissió al Congrés per esclarir els presumptes delictes
de blanqueig de capitals i frau
fiscal del rei Joan Carles I. Tots
els grups hi van votar a favor,
excepte Ciutadans que es va
abstenir.

L’ALDEA
Dins del pla de millora, l’Ajuntament
arranja 14 camins municipals
D

ins del Pla de millora de
camins municipals, la
Regidoria d’Acció Urbana i
Rural, ha engegat de nou,
els arranjament dels camins
municipals. Aquesta millora
es realitzarà tant amb àrids
reciclats com de reg asfàltic,
arreu del terme municipal.
Està previst que en aquests arranjaments es reparem 3500
m2 de camins en àrids reciclats,
6000 m2 en reg asfàltic contractats directament per l’Ajuntament i 8000 m2 també en
reg asfàltic que els executarà la
mateixa Diputació de Tarrago-

na dins d’una subvenció que ha
atorgat a l’Ajuntament de l’Aldea. Els camins a reparar d’una
manera immediata seran: Camí
de Cuba, camí de la Castellona,
camí Lligallo de les Veles, camí
Granges d’Albesa, camí via superior estació de Renfe, entre
pont AP-7 i vial del tren (Esquilador), camí de Trobus, camí Ligallo Bicicleto, camí de l’Esquilador, camí superior vial del tren
direcció estació de mercaderies, camí del peatge AP-7 superior i camí de Centelles (Alemanya). Tots aquest es repararan
amb reg asfàltic i formigó.

Pel que fa als d’àrid reciclat, són:
Camí de la Séquia Mare, camí

de Bernis R1, camí del Mas del
Barquero.

CONSELL

TIVENYS

L’ALDEA

L’AMETLLA

REBUIG AL
ELADI GALBE,
TRANSVASAMENT A NOU CONSELLER
SANTANDER
COMARCAL

PLANTA DE
TRANSFERÈNCIA
D’ENVASOS

POLICIA MARÍTIMA
DELS MOSSOS
D’ESQUADRA

El ple del Consell Comarcal del
Baix Ebre ha aprovat, per unanimitat, el manifest institucional
de les Terres de l’Ebre de rebuig
al transvasament de 4,99
hectòmetres cúbics d’aigua del
riu Ebre a Santander. El manifest
sosté que la gestió i els objectius
de les polítiques d’aigua de qualsevol govern han de contemplar
els principis de la Directiva Marc
d’Aigües (DMA) de la Comissió
Europea, una directiva que té
com a objectiu fonamental la
prevenció del deteriorament de
l’aigua, la seua recuperació i el
manteniment en bon estat dels
rius, les zones humides, les costes i les aigües subterrànies de
tota Europa.

En la darrera sessió plenària s’ha
incorporat a la corporació comarcal del Baix Ebre, l’alcalde de
Tivenys, Eladi Galbe (Esquerra
Republicana), en substitució de
Virgínia Borràs.
L’alaclde de Tivenys, al seu Facebook, va manifestar que “sóc
conscient de la responsabilitat
i estic molt orgullós de formar
part d’un gran equip d’homes i
dones”.

La planta de transferència d’envasos, impulsada pel Consell
Comarcal del Baix Ebre i situada
al polígon industrial Catalunya
Sud al terme municipal de l’Aldea, ha començat a funcionar
en període de proves durant
un parell de setmanes i, posteriorment, ja serà operativa. La
nova instal·lació donarà servei a
tots els municipis del Baix Ebre
i Montsià i tindrà capacitat per
pretriar i transferir un volum de
4.000 tones d’envasos anualment. El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre i el del
COPATE han signat el document pel qual l’ens comarcal
transfereix la gestió de la planta
d’envasos al COPATE.

El coronavirus ha obligat a modificar els terminis d’implantació
d’aquesta nova unitat que assumirà les competències en aigües
marítimes territorials. L’Ametlla
de Mar serà una de les tres bases
policials. La previsió inicial era
que els 35 nous agents seleccionats per formar part de la unitat
s’incorporessin l’1 de juliol, tal
com es va anunciar en un acte al
municipi al febrer.
Però la Covid-19 ha retardat la
formació i l’adquisició de les
embarcacions.
Tot i que la nova unitat no preveuen que estigui operativa fins a
l’abril de l’any vinent, aquest dilluns ja han començat a patrullar
a Palamós.

estat molt durs i injustos per al
grup del PSC, em quedo amb
tot el bo, que ha estat molt i
molt”. Per a Roig la renúncia
no vol ser un adéu definitiu
“per a mi, en els darrers mesos,
s’han obert noves oportunitats
i nous reptes, en els que estic
treballant i que vull continuar
explorant, per això aquest comiat, per respecte a la institució, representa el tancament

d’una etapa que algun dia es
pot tornar a obrir”. Roig també
va agrair als consellers i conselleres amb qui va treballar i a les
actuals companyes Mercè Pedret i Mª Jesús Casals, que continuen al grup juntament amb
Ramon Martínez, de Roquetes,
que ocuparà el lloc deixat per
Roig “amb ells deixo el grup en
bones mans per continuar treballant junts per la comarca”.

ENRIC ROIG
DEIXA EL CÀRREC
DE CONSELLER
COMARCAL
“Al llarg d’aquests cinc anys he
passat per diverses situacions,
des de governar a ser objecte d’una moció de censura, i
tot i que alguns moments han

baix ebre
LA RÀPITA
FAMÍLIES I MONITORS VALOREN
POSITIVAMENT EL PRIMER MES DELS
CAMPUS D’ESTIU
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MÉS
NOTÍCIES
LA RÀPITA, ‘NITS
A LA FRESCA’
Avui divendres 31 de juliol,
actuació del monologuista
Dani Pérez i l’espectacle
‘Esta boca es mía’. L’aforament és limitat i cal reserva
prèvia: https://forms.gle/
uDxiY2Xhb4AgMUXo8.

SOLIDARITAT
El primer mes d’activitats de
lleure d’estiu a la Ràpita sota
la nova realitat imposada per
la pandèmia del coronavirus
ha acabat amb la valoració positiva per part de les famílies i
els monitors. Els responsables
dels quatre campus d’estiu
que coordina l’Ajuntament de
la Ràpita (Amics del Lleure,
Llença’t, Esplai Xerinola i Voltasoques) han assegurat que
estan satisfets per la ràpida

adaptació dels xiquets i xiquetes als protocols de distanciament i protecció que han estat
obligatoris durant totes les
activitats.
També han destacat la satisfacció de les famílies davant
del compliment estricte de totes les mesures de seguretat.
Durant aquest mes de juliol hi
ha hagut prop de 170 xiquets i
xiquetes inscrits als diferents
campus.

La Diputació ha desgranat com
repartirà els 8 MEUR que destinarà al món local per pal·liar els efectes de la covid-19 i
impulsar la reactivació social i
econòmica, dins el pla de xoc
de 10 MEUR aprovat de forma
unànime al juny pel ple de la
institució. La presidenta de la
Diputació, Noemí Llauradó, ha
indicat que 3 MEUR cobriran
una línia de l’àmbit de la salut

SANTA BÀRBARA

IRTA

LA SÉNIA

APASA
DISPOSARÀ D’UN
NOU EDIFICI

NOVA EINA DE
LLUITA CONTRA
LES PLAGUES

FUTURA XARXA
DE CALOR DE
PROXIMITAT

APASA tindrà un nou edifici
del servei de teràpia ocupacional amb 48 places per
atendre a persones amb
discapacitat intel·lectual
i del desenvolupament a
Santa Bàrbara. La finalització d’aquesta obra està
prevista per a finals d’agost
o principis de setembre i
la posada en marxa serà a
l’octubre. L’obra compta amb
innovacions tecnològiques.
Actualment el servei s’ubica
a l’Smartcentre.

La introducció de vegetació
autòctona als cordons de terra
que separen els arrossars
pot esdevenir una eina útil
en la lluita contra les plagues
gràcies a l’atracció d’insectes
que beneficien el conreu.
La presència de plantes, a
més, ajuda a frenar l’erosió
d’aquests marges. Investigadors de l’IRTA han iniciat
enguany un estudi pioner per
determinar el grau d’efectivitat de la mesura als camps i
traslladar-la, posteriorment,
als mateixos productors.

El Projecte executiu de
connexió i calefacció de la Llar
d’Infants municipal i de les
connexions dels bescanviadors del CEIP vell i el Jaume
I, Centre Rehabilitació i Menjador als col·lectors existents,
a la futura xarxa de calor de
proximitat de la Diputació a la
Sènia, es va aprovar inicialment al maig. “Una vegada
exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han
presentat al·legacions i resta
aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord”.

(La Plana Ràdio)

pública; 3 MEUR es destinaran
a plans d’ocupació i al comerç
de proximitat, i els 2 MEUR
restants a la cultura, esports i
educació. Destaca un pla de
reactivació ocupacional que
permetrà contractar aturats
durant sis mesos, i que s’adreça preferentment a menors de
35 anys, dones, majors de 45
anys i autònoms que han hagut de plegar.

SANT JAUME
ACTES DE PETIT
FORMAT
Les Festes Majors es van
suspendre. Tot i així, es van
preparar alguns actes de
petit format i, amb totes les
mesures de seguretat, s’han
anat celebrant.
L’alcalde Joan Castor Gonell,
al seu Facebook, va dir que
“l’objectiu, si tot va bé, és
que l’any que ve estem puguem celebrar unes Festes
Majors tal com cal. Farem
bous, ballarem, anirem als
correfocs, al berenar popular... però ara és important
el respecte, la precaució i la
prevenció”.

Enguany no es va poder fer
ofrena de Festes Majors de
la Ràpita com és habitual.
Però això no va aturar la
solidaritat. A través de la
parròquia de la Santíssima
Trinitat, Càritas va recollir dissabte 1.260 quilos
d’aliments i 590€. “Gràcies
a les entitats, penyes, clubs i
associacions!”.

UP RECLAMA LA
REOBERTURA DE
CONSULTORIS
LOCALS I CAP
TANCATS
Unió de Pagesos demana al
Departament de Salut que
estableixi “sense demora”
un pla “transparent i clar”
per a la “reobertura ordenada” de tots els consultoris
locals i centres d’assistència
primària (CAP) que, a partir
del març, van tancar per fer
front a la pandèmia provocada per la covid-19. El
sindicat assenyala que “tota
la ciutadania té els mateixos
drets” i que “els governants
tenen l’obligació de garantir-los-hi, indistintament
del lloc on resideixin, així
com de mantenir la població
informada”.

JOTACAMPUS
EL TSJC CONFIRMA
EL PROCESSAMENT
DE JOVÉ I SALVADÓ
PELS PREPARATIUS
DE L’1-O I ELS DEIXA
A PUNT DE JUDICI

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha desestimat els recursos presentats per
Josep Maria Jové i Lluís Salvadó
contra el seu processament pels
preparatius de l’1-O. La interlocutòria confirma, com ja va fer la
magistrada instructora a l’abril, el
seu processament pels delictes
de desobediència, prevaricació,

malversació i revelació de secrets
i conclou que durant la investigació al jutjat d’instrucció 13 no es
van vulnerar els seus drets fonamentals i de defensa, ni tant sols
quan se’ls van punxar els telèfons
i es van escorcollar els seus despatxos i domicilis el 20-S. Fiscalia,
Advocacia de l’Estat i Vox s’havien
oposat als recursos.

Lluís Salvadó.

El JotaCampus redueix aforament i oferta per adaptar-se a la situació sanitària.
La novena edició de l’escola
d’estiu de música d’arrel va
començar aquest dilluns,
dedicada a Ovidi Montllor ,
quan es compleixen 25 anys
de la seva mort.
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CAS
CASTOR
LA FUNDACIÓ
GLOBAL NATURE
RENUNCIA A
LA INICIATIVA
MAESTRAZGOELS PORTS
La Fundació Global Nature ha
comunicat aquest dimecres
que renuncia a la iniciativa
Maestrazgo-Els Ports i a
buscar finançament privat i
públic per impulsar projectes al territori. La fundació
abandona “el repte” d’unir en
una única marca les tres regions del massís, la catalana,
la valenciana i l’aragonesa.
La proposta oferia impulsar
projectes per incrementar el
turisme, millorar el sector primari i “ordenar” els
recursos naturals dels Ports,
entre d’altres. Els impulsors
apunten que el projecte era
“difícil però no impossible”,
ja que havien aconseguit
suports institucionals però
l’oposició ferma de molts municipis, com la Mancomunitat
dels Ports, i de plataformes,
entitats i partits polítics ha
acabat frenant la iniciativa.

NEGUIT DE LA PDE
El nou Pla Hidrològic Nacional es va gestant amb la
previsió d’argumentar les
dotacions de reg, la creació
de nous embassaments
o l’autorització de minitransvasaments com el de
Santander, i la Plataforma
en Defensa de l’Ebre (PDE)
fa un crit d’atenció al front
polític, institucional i econòmic del territori perquè
sigui en aquest marc que es
defensin les propostes que
acabaran protegint el delta
de l’Ebre. “Se centra el debat
en el litoral quan la solució
està riu amunt. El nou Pla
Hidrològic Nacional ho pot
solucionar - es presentarà a
final d’any amb una vigència
de 5 anys- i no es presta prou
atenció. No s’és conscient de
la importància que tindrà i
ens preocupa tanta tebiesa”,
ha advertit Tomàs, portaveu
de la plataforma.

terres de l’ebre

PERELLÓ/ALCANAR
Desmantellades dues macroplantacions de
marihuana amb més de 12.000 plantes
E

ls Mossos d’Esquadra han
detingut deu persones en
dos operatius policials que
han permès desmantellar
dues plantacions de
marihuana al Perelló i a
Alcanar i intervenir més de
12.000 plantes.
La plantació del Perelló és una
de les més grans en extensió de
cultiu que s’han desmantellat a
les Terres de l’Ebre, tenia més de
5 hectàrees i 5.000 plantes, i estava en expansió per plantar-ne
més. Els detinguts en aquesta
operació són, dos de nacionalitat anglesa i quatre de naciona-

litat albanesa. Tres han ingressat
a presó. La investigació continua
oberta i no es descarten noves
detencions. A Alcanar els Mossos de la comissaria d’Amposta
van col·laborar amb la Policia
Local en l’entrada i escorcoll
d’una fina rural d’aquest municipi on es van intervenir 7.655
plantes en una finca rural i hi ha
quatre homes de nacionalitat
albanesa detinguts, pendents
de passar a disposició judicial.
Els detinguts estan acusats d’un
presumpte delicte contra la salut pública i passaran en les pròximes hores a disposició judicial.

Part de la plantació desmantellada al Perelló. / MOSSOS D’ESQUADRA

DESCARTA UNA COMISSIÓ MIXTA
El govern espanyol elabora “internament” un
pla de protecció del Delta
E

l Ministeri per a la
Transició Ecològica
elabora “internament” un pla
per a la protecció del Delta.
Així ha respost a la petició, per
carta, del Departament de Territori que demanava la constitució “urgent” de la comissió mixta - Estat, Generalitat, Taula de
Consens- que van comprometre’s a crear per abordar la problemàtica, després del Gloria. El
govern espanyol assegura que
traslladarà “pròximament” el pla
a la Generalitat perquè en faci

aportacions mentre que el Govern insisteix que les propostes
“haurien de consensuar-se entre tots els actors implicats”. La
Plataforma en Defensa de l’Ebre
(PDE) adverteix que les actuacions al Delta poden acabar sent
“moneda de canvi” en les negociacions pel nou Pla Hidrològic
a final d’any.
La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, que
es va celebrar aquest dimarts,
va servir per constatar que la
Generalitat i el govern espanyol

treballen en paral·lel per abordar la regressió i subsidència
del delta de l’Ebre i no conjuntament a través d’una comissió

mixta com es van comprometre
al gener, en la presentació del
Pla Delta elaborat per la Taula
de Consens.

Ulldecona serà envaïda per la música i el circ
aquest proper cap de setmana
L

a nit d’avui divendres,
31 de juliol, diversos
espectacles itinerants
voltaran pels carrers i places
del municipi per ambientar
el final del mes de juliol.
Els espectacles tindran lloc
des de les deu de la nit fins
màxim la una de la matinada
i, entre altres, passaran per

alguns trams del carrer Major,
Sant Lluc, Entença, Guifré, Clavé, Vicent Aubà, Passeig de l’Estació, carrer del Mar, Comerç,
Sant Antoni, Plaça Sales i Ferré
i Plaça de l’Església.
D’altra banda, dissabte, 1
d’agost, a les 19h a l’esplanada
de davant de l’Oficina de Turisme, actuarà la companyia CIR-

CPÀNIC amb l’espectacle Mira’t, dins la programació d’estiu
de la Xarxa Ulldecona, que enguany surt al carrer atesa la situació sanitària que vivim.
Es tracta d’un espectacle de
circ per a menuts i grans amb
un acròbata i un músic en directe.
L’aforament és limitat i les en-

trades, a 1 euro, estan a la
venda online a www.ulldeteatre.org.
El dia de la funció no hi haurà
taquilla.
L’espectacle es desenvoluparà preservant en tot moment
la seguretat dels participants i
mantenint al 100% la normativa establerta.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIS
ATENEU
CORPORATIU:
DEBAT SOBRE
LA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA
Les directives europees
marquen que en l’horitzó del
2030 el 32% de l’energia que
consumim ha de provenir
d’energies renovables. D’aquí
que actualment es parli tant
de transició energètica, és
a dir, de l’abandonament
i substitució d’un model
energètic obsolet basat en
l’ús de combustibles fòssils
i que és el gran responsable
de l’escalfament global i
del canvi climàtic. Davant
del repte que representa la
transició energètica, l’Ateneu
Cooperatiu Terres de l’Ebre
vol ser un agent actiu. Per
això, l’última de les converses
que a causa de la COVID-19
organitza des del mes de
maig a través del seu canal de
YouTube, va posar damunt la
taula el tema de la transició
energètica. Hi van intervenir
Marc Poy, tècnic del Consorci
de Serveis Agroambientals
del Baix Ebre i Montsià
(COPATE) i Sergi Saladié,
professor del Departament
de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Tots dos,
experts en temes energètics i
socials, van coincidir en què la
transició energètica ha d’anar
acompanyada d’un canvi de
paradigma.

SALVAR
L’ESTRUCTURA
PRODUCTIVA
PER ATENUAR EL
POSSIBLE ATUR I
L’IMPACTE SOCIAL
La directora de la Càtedra
per al Foment de la Innovació
Empresarial, Mercedes Teruel,
proposa criteris de priorització
per rescatar les empreses
amb problemes de solvència
a causa de la pandèmia i
defensa un ajut a les PIMES
condicionat a l’obtenció de
beneficis.
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ROQUETES
Detenen tres persones per un pressumpte tràfic
de drogues, amb cultiu i elaboració de marihuana
L

a Guàrdia Civil ha
desmantellat una plantació
de marihuana composta
per més de 800 plantes que
es trobava oculta a la zona
coneguda com el barranc de
Caramella a Roquetes.
S’ha detingut tres persones que
cuidaven de la mateixa per la
seva presumpta implicació en els
delictes de tràfic de drogues (cultiu i elaboració de marihuana). La
investigació va començar a principis de mes, quan efectius de
Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) van detectar una
canalització il·legal d’aigua que
proveïa un hort que s’havia establert en una zona rural allunyada

de l’nucli urbà. Al comprovar la
zona es va poder observar que hi
havia un gran nombre de plantes
que podrien ser de marihuana.
Després de sol·licitar el suport de
personal de la Guàrdia Civil de
Tortosa es va procedir a la identificació de tres persones que es
trobaven en l’accés a la parcel·la,
els quals van col·laborar facilitant
l’accés a l’habitatge i al el terreny
on es trobava la plantació. A l’interior va ser localitzada una habitació on es van comptabilitzar
100 plantes de marihuana assecant-se i 20 quilos de cabdells
de la mateixa substància. A l’exterior es van trobar nombrosos
testos amb plantes de marihua-

na, així com elements, eines i
fertilitzants destinats al cultiu de
les mateixes. En aquest instant
es va procedir a la detenció dels
responsables de la plantació,
tres ciutadans albanesos en situació irregular al nostre país, per

un presumpte delicte de tràfic
de drogues, en la modalitat de
cultiu i elaboració de marihuana, sent posats a disposició del
jutjat en funcions de guàrdia de
Tortosa.
(Guàrdia Civil)

POLÍTICA
Es demana la correcció de les valoracions cadastrals
d’immobles rústics per a usos agrícoles
E

l senador Miquel Aubà
ha reclamat “que es deixi
de tenir com a paràmetre
de referència, amb relació
als valors cadastrals de les
construccions rústiques
per a usos agrícoles,
ramaders i forestals;
aquells que s’apliquen a les
construccions urbanes”.
Aubà demana “corregir les valoracions cadastrals i que el
govern espanyol redacti una
ponència específica de valoració d’immobles rústics per als
usos agrícoles, amb criteris diferenciats respecte als urbans’.
El senador ha anunciat que ha

PAÜLS: NOU
PROJECTE DE LA
DEPURADORA
L’alcalde de Paúls, Enric Adell,
al seu Facebook, va manifestar
que “primer que tot, vull agrair
a tothom la participació en el
procés participatiu i també als
que heu vingut a alguna de les
3 reunions explicatives, trucat

registrat tres preguntes dirigides al govern espanyol per
saber si s’han iniciat els canvis
reglamentaris des de la Direcció General del Cadastre per
elaborar aquesta ponència, així
com el calendari establert per
a la seva redacció.
A més també es pregunta per la
valoració cadastral del conjunt
d’aquestes construccions l’any
2012, abans de la regularització, i avui dia.
Aubà ha recordat que l’any
2017 el Congrés de Diputats va
aprovar una moció d’Esquerra
Republicana on es demanava
l’elaboració d’aquesta ponèn-

cia específica supramunicipal
per assignar el valor a les construccions rústiques agrícoles,

o enviat missatges per preguntar sobre les possibles ubicacions. Ha sortit en primer lloc
l’opció de la zona del Buigal en
un 62,88% dels vots, la zona
Canal un 35,81% i No contesta
un 1,31%”.
Adell va afegir que “estem molt
contents de la participació, un
47,31% del cens, això reforça
clarament la ubicació escollida i també una manera de fer,

buscant donar solució a un
problema històric, que tots ja
coneixem com s’havia gestionat. Ara seguiran els treballs
previs, abans de començar a
redactar el projecte. Esperem
que a final del 2020 o principi del 2021 puguem tenir-lo
redactat. Per tant, es continuarà treballant per intentar trobar
el punt exacte a la zona escollida”.

ramaderes i forestals. Moció
que llavors va comptar amb el
suport del PSOE i Podemos.
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A LA CALA
DARRER
PROGRAMA
Plàncton Diving és l’empresa
promocionada en darrer tercer
programa. Empresa que ofereix
sortides de snorkel, així com
batejos, cursos i sortides de
submarinisme enfocades 100%
a ensenyar la vida marina
d’una forma diferent. L’equip
de científiques marines guia
i ensenya sobre les espècies
animals i vegetals que viuen
als fons marins de l’Ametlla
de Mar: les espècies típiques,
les que viuen amagades, les
nòmades, les més sociables...
“Aprendràs a distingir-les i a
conèixer les seves curiositats i
comportaments. Mai tornaràs a mirar el mar amb els
mateixos ulls!. Busca quin tipus
de bussejador/a ets i mira on
encaixes dins de l’oferta que el
nostre equip ha preparat per
a tu!”. Plàncton és un centre
situat a l’Ametlla de Mar i la
base principal es troba a la
Urbanització Les 3 Cales.

ELS PROGRAMES D’EBREXPERIENCE
Joan Rovira tanca la temporada viatjant de
nou a L’Ametlla, en la recerca del ‘Gambusí’
J

oan Rovira tanca, en
el proper capítol, la
temporada del seu viatge a la
recerca d’un dels secrets més
ben guardats del territori: el
Gambusí.
En el darrer capítol, diumenge
vinent, el cantautor camarlenc
torna a la Cala.
Joan va visitar els carrers caleros per trobar informació de
l’animal mitològic. I li diuen
que a la Cala n’havien vist prop
de la costa, al mar. Rovira, amb
la col.laboració de l’empresa
Plàncton Diving es va endinsar
en aigües del Mediterrani per
poder insistir en la seua recerca.
Trobarà en aquest darrer capítol el Gambusí?
Diumenge tindrem la resposta,
al Canal EbreXperience. Es podrà veure en estrena a les 20
hores (streaming).

ALTRES PROGRAMES
‘La Bona Teca’ visita el
restaurant ‘Les Moles’

‘De Cara a Barraca’,
la polèmica continua

N

o et perdis el nou episodi de l’espai
gastronòmic d’aquesta setmana de La Bona
Teca.
El restaurant Les Moles, ubicat a Ulldecona, a la comarca del Montsià. Una parada obligatòria per als
amants de la bona cuina i un merescut reconeixement
(una Estrella Michelin i dos Sol Repsol). Però el millor
segell per descriure Les Moles és la constància, l’afany
de superació i la feina ben feta d’aquesta família, i la
millor recepta que avala aquesta trajectòria, és un bon
treball en equip. Les Moles amb Jeroni, Carme, Pau i
Roger, el proper dimecres 5 d’agost, a La Bona Teca.
Al Canal EbreXperience.

E

n el proper programa, Moha El Hadri, en
representació del futbol base de clubs que van
emetre un comunicat, vol fer nous aclariments
després de les declaracions que presidents i
coordinadors van efectuar a Més Ebre fa dues
setmanes.
La problemàtica sobre fitxatges de jugadors benjamins
continua. El programa es podrà veure el dimarts, dia 4,
a les 20 hores al Canal EbreXperience.

Coneixem el projecte Noctua,
‘a Lo Moixonòleg’

E

n el programa d’aquesta setmana del Moixonòleg,
vam descobrir un dels projectes més interessants
dels quals participa la Fundació Plegadis, EL PROJECTE
NOCTUA.
Amb col·laboració amb el Zoològic de Barcelona, “hem
engegat un ambiciós somni, on es vol acollir el màxim
d’exemplars de totes les espècies de “Mussols” de casa
nostra, els quals malauradament pels accidents que han
patit no poden tomar a la Natura. Convertint- se en una
eina important de conscienciació mediambiental dels
efectes de les accions que fem els humans a la Natura”.

Els programes del portal EbreXperience (Caçador de Gambusins, De Cara a Barraca, la Bona Teca i Lo Moixonòleg) ja es poden seguir també al Canal
de YouTube EbreXperience. Un nou conducte per seguir les experiències turístiques del territori, a més del portal, Facebook, Twitter i Instagram.

l’entrevista
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“A VIVIR LA CIENCIA”
P

ere Estupinyà (Tortosa,
1974) Llicenciat en
Química i en Bioquímica,
va ser editor del programa
Redes de Punset, presenta
el programa de divulgació
científica El caçador de
cervells a TVE, conferenciant
i autor de diversos llibres.
Avui ens presenta «A vivir la
Ciencia» (ed. Debate), el seu
últim llibre.
Tens una capacitat innata per
comunicar i apropar un món
tan complex com és el científic a la gent del carrer. Com
t’ho fas per crear aquesta
empatia?
Crec que combino cinc elements. El primer i fonamental és
contar coses interessants. Cada
pàgina d’aquest llibre explica algun estudi o anècdota de
caire científic que el lector diu
“ostres que curiós!”. El segon és
evitar tecnicismes i utilitzar un
llenguatge planer. T’ho conto
amb les teves paraules, no les
dels científics. I després, a l’hora
de redactar, tinc molt present
intentar començar els textos
amb alguna dada sorprenent
que capti l’atenció, redactar-ho
com si fos una història perquè
es segueixi millor, i posar-li
molta emoció; és a dir que el
lector noti que el text està viu i
a mi em desperta passió escriure’l, perquè això s’apega.

«A vivir la Ciencia» trobem
converses sobre neurociència, astrofísica, biologia,
paleontologia, psicologia,
sociologia, filosofia, tecnologia, medi ambient i salut,
acompanyades d’anècdotes
que ens ajuden a entendre
els problemes de la nostra
societat... La temàtica és important, i el rol dels científics
que participen en aquestes
converses també ho és?
No et creguis... jo parlo de científics concrets perquè em permet crear històries, fer-ho més
concret, i perquè són investigadors importantíssims els que

moltíssim en ell, m’explicava per
què feia les coses de certa manera, i també compartíem molts
moments de converses informals sobre la vida i la societat.
A mi em va inspirar moltíssim.
Tinc molts records; potser un
important és quan em va forçar
a marxar del seu costat. Jo tenia l’oportunitat d’anar a EEUU
i ell em va dir que havia de deixar-lo, que ja havia après el que
podia al seu costat, i que ara em
tocava aprendre noves coses a
Amèrica.

entrevisto pel llibre, però el protagonista principal del llibre són
les explicacions científiques rigoroses. Si al capítol del cervell
parlo de la nostra memòria, de
la felicitat o de com potenciar la
intel·ligència, ho faig mitjançant
converses perquè és més fàcil
de llegir, però el que em conta
un podria contar-m’ho un altre.

Com a curiós, un investigador
gallec que estudiava els musclos. És de les persones que
més saben sobre diferents espècies de musclos, genètica,
varietats, fisiologia, sistema immune, etc. Pensava que l’entrevista seria curta, i no parava de
contar coses molt interessants
(que estan al llibre!).

Un llibre que ens fa reflexionar sobre l’esperança que
ens aporten els petits miracles de la medicina, i que
també ens crida l’atenció sobre lo preocupant de la crisi
climàtica i la responsabilitat
que tenim els éssers humans.
Si; mesclo bastants temes,
perquè m’he adonat que hi
ha molta gent que té interès
per l’ADN, el canvi climàtic o
el cervell, però no es vol llegir
un llibre sencer de genètica,
neurociència o medi ambient.
Jo li ofereixo el més important
de cada camp sintetitzat en un
capítol. Crec que això és clau
perquè el llibre estigui agradant
tant, tant en públic adult com
jove; aprens el principal i et deixa una mica a mitges, amb ganes d’aprendre més.
Quin ha estat el fet més curiós a l’hora d’escriure aquest
llibre?

Explica’ns la portada del llibre.
Mig cervell i mig cor. Reflexa
perfectament el que és aquest
llibre: ciència molt rigorosa i
racional, però seleccionada i
redactada des de la passió i les
emocions. De fet, cada capítol
té una emoció com a punt de
partida: l’esperança, la introspecció, la diversió, la preocupació,etc...

Un científic amb una gran
capacitat de comunicació
a l’hora de popularitzar el
món de la ciència, seria un
dels punts que tens en comú
amb el teu mentor l’Eduard
Punset. Quins records en
tens d’ell?
Eduard va ser el meu mestre. Jo
vaig començar amb la divulgació al programa REDES, i al cap
de dos anys em vaig convertir en la seva mà dreta. Parlava

La riquesa d’un país implica
apostar per la ciència?
No només d’un país. També
d’una regió com les Terres de
l’Ebre i de persones individuals.
Un noi o noia que estudiï enginyeria tindrà més possibilitats
de tenir una bona feina i ben
pagada que el que estudiï periodisme.
En aquests moments el món
científic ha tornat al lloc que
li pertoca o segueix incomodant als polítics?
Incomoda perquè els científics
són inconformistes i sempre
estan demanant i volent canviar
les coses. Per desgràcia encara
no els ho fem, com a societat,
tot el cas que mereixen (i això
no només és culpa dels polítics;
sinó de tots i totes).
La ciència és masclista?
No. La societat i algunes persones són masclistes, i aquest
masclisme afecta també a la
ciència. Però la ciència en si
no té aquest atribut. Per exemple, amb la Covid hem vist com
els científics homes han enviat
més articles a revistes científiques que les científiques dones,
perquè elles s’han quedat més
cuidant els fills que ells, però
aquest sexisme no és de la ciència sinó de les famílies que així
ho han decidit fer.
Darrerament el nostre país
ha viscut els moments de
major fugida de cervells.

ISABEL CARRASCO

PERE ESTUPINYA:

Què opines al respecte?
Ja no es parla de fugida de cervells sinó de circulació de cervells. És bo que joves científics
marxin, però ens hem d’assegurar que alguns tornin o que
vingui gent molt bona de fora,
siguin catalans o alemanys. El
que ens ha de preocupar és ser
capaços d’atreure talent, no de
retenir com sigui joves científics
que, per altra banda, sense experiència internacional, és molt
difícil que siguin excel·lents.
Les persones seguim sent
més emocionals que racionals?
Sí, perquè el nostre cervell és el
mateix que els dels Homo sapiens de fa quaranta mil anys. La
societat ha canviat molt, però
l’ADN i les nostres neurones no.
Amb els temps que corren
creus que la ignorància ens
faria més feliços?
En part si, però també més susceptibles a què et prenguin el
pèl. És voluntat de cadascú decidir ser un feliç ignorant o intentar tenir un esperit crític, que
no és tan còmode, però et fa
més intel·ligent.
Quants cervells has robat i
quins han estat els que més
t’han sorprès?
Dec portar centenars de cervells
robats. Potser arribo als mil. Si et
començo a explicar els que més
m’han sorprès no acabaríem...

“L’ADN, EL CANVI
CLIMÀTIC, EL
CERVELL...,
OFEREIXO EL
MÉS IMPORTANT
DE CADA CAMP
SINTETITZAT EN UN
CAPÍTOL”
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MÉS
NOTÍCIES
DIPUTACIÓ
Ahir dijous es va signar el
conveni quadriennal entre
la Diputació i els 10 consells
comarcals de la demarcació de
Tarragona per a la prestació
de serveis als municipis en el
període 2020-2023 i també
per assistència i inversions
comarcals. Un import total pel
mandat de 18,7 M€. “La Diputació i el Servei d’Assistència
Municipal (SAM) al costat del
món local Municipis. Un document treballat conjuntament
i de consens amb totes les
comarques del territori Terres
de l’Ebre, CampDeTarragona i
Baix Penedès”.

SANT JORDI
D’ESTIU A
CAMPREDÓ
Des de l’ajuntament de Campredó es va organitzar una
molt nodrida diada cultural
de l’anomenat Sant Jordi
d’estiu, el de la represa. Va
tindre un format presencial i
virtual. Durant diverses hores
es van anar penjant activitats
relacionades amb les figures
del pintor Francesc Llop i
Marqués (Campredó 1873
Barcelona 1970) i l’escriptor
Manuel Pérez Bonfill (Tortosa1927-2018). Quant als actes
presencials, al matí es va
organitzar una jornada molt
interessant amb la presentació del conte “El viatge de la
Bruna”, de Montse Pallarès
amb il·lustracions de Cinta
Ramos. Al vespre, un taller de
hip hop, una nova sessió de
Fem un cafè tertúlia lletrada,
van donar pas a una actuació
estel·lar del conjunt ampostí
Camins de nit, que van recrear
l’obra de Leonard Cohen. Una
diada cultural intensa i productiva, amb una assistència
moderada de públic.

EL PERELLÓ
Demà dissabte 1 d’agost, cinema a la fresca amb la projecció
de la pel.lícula: Mascotas 2. A
les 22.30 h a la Plaça de les
Corts Catalanes del Perelló.

terres de l’ebre

EL PINELL DE BRAI
Ofrena floral en honor a les víctimes i
combatents de la Batalla de l’Ebre
L

a Batalla de l’Ebre arrencà
el 25 de juliol de 1938, i
durant els 115 dies següents
marcà la història del país.
Des de 1989, l’Agrupació de
Supervivents de la Lleva del
Biberó-41 celebra, cada 25 de
juliol, un homenatge als morts
durant la Batalla de l’Ebre al
Monument a la Pau, situat a la
cota 705 de la serra de Pàndols.
El monument Cub, a la Serra de
Pàndols, al municipi del Pinell
de Brai, és l’escenari de l’ofrena
floral en honor a les víctimes
i combatents de la Batalla de
l’Ebre. Dissabte dia 25 de juliol
va fer-se l’Ofrena. L’Agrupació

de Supervivents de la Lleva del
Biberó-41 és una associació
fundada el 1983 que agrupa
els excombatents de la Guerra
Civil pertanyents a la lleva republicana de 1941. Coneguda
popularment com la Lleva del
Biberó, uns 27.000 joves d’entre 17 i 18 anys van ser mobilitzats el 12 d’abril del 1938 per la
Segona República Espanyola a
Catalunya i tres mesos després
van participar en la Batalla de
l’Ebre.
L’Agrupació
també
integra
soldats de la mateixa generació que van fer la guerra amb
l’exèrcit franquista.

CAMPREDÓ
Acte de commemoració del Pas de l’Ebre,
amb homenatge a tots els soldats
L

a regidoria de cultura
del govern de Campredó
es va organitzar un acte
de commemoració del
PASDELEBRE, una maniobra
militar que es va produir
durant la matinada del 25 de
juliol de 1938 a l’alçada de
Font de Quinto.
Enguany, en no celebrar-se la
festa major, es va poder portar
a terme un acte intens carregat d’activitats de remembrança
dels 1300 soldats morts durant
la sagnant batalla. Es va preveure el passi d’un documental amb
la visió campredonenca dels
combats, va celebrar-se un so-

EL PERELLÓ,
VILA FLORIDA
Les Terres de l’Ebre augmenten la seva representació al
moviment de #VilesFlorides.
El Perelló es converteix en el
primer poble de la comarca
del Baix Ebre en adherir-se al
projecte que promou la Confederació d’Horticultura Orna-

par-debat en què diversos estudiosos van anar informant sobre
tot el rerafons del pasdelebre:
Antoni Cid, Marc March, Màrius
Pont i Josep Garcia. Justament
Josep Garcia va fer lliurament
del penó del Commune de París
a l’Ajuntament, fet que va produir un moment de gran emotivitat, la qual serà col·locat al costat del soldat brigadista a la torre
de guaita de Font de Quinto.
L’actuació musical estel·lar del
cantautor Noel Luna va fer gaudir de la vetllada tots els assistents amb els habituals càntics de revolta com Paisatge de
l’Ebre o L’estaca. Una marxa de

mental de Catalunya (CHOC).
Actualment ja són 141 els municipis de Catalunya i Andorra
que formen part del moviment.
Entre els objectius que es fixen
amb la seva entrada al municipi
està incrementar l’atractiu visual
del poble amb la creació de noves zones verdes per millorar la
imatge del municipi perquè veïns i visitants gaudeixin d’un poble més embellit.

torxes va voler homenatjar tots
els soldats participants a l’esdeveniment militar de 1938 just al

moment en què es va produir la
primera ofensiva, les 00.15 del
25 de juliol de 1938.

terres de l’ebre
MÓRA D’EBRE
SALUT COMPRA L’HOSPITAL SANT
JOAN DE REUS I EL COMARCAL DE
MÓRA D’EBRE

El Departament de Salut ha
culminat el procés de compra
de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus i de l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre.
Aquest dilluns es va fer l’acte de compravenda l’hospital
reusenc i el traspàs de l’empresa gestora del centre de la
Ribera d’Ebre cap a Salut Terres de l’Ebre. Segons la consellera Alba Vergés, la compra
suposa “endreçar el sistema

sanitari” i dotar d’autonomia
les regions sanitàries del Camp
de Tarragona i de les Terres
de l’Ebre. Dimecres també
es van subrogar per part de
la Generalitat, els dos crèdits de l’Ajuntament de Reus,
que passaran a ser deute de
la Generalitat, per valor de
49.405.463 euros. LHospital
de Móra d’Ebre, actualment
compta amb una plantilla de
344 persones.

GANDESA

FLIX

EXPO VAMPIRS A
GANDESA
L’exposició “VAMPIRS A
GANDESA! Les històries
naturals de Joan Perucho i
les guerres civils”, produïda
per la Institució de les Lletres
Catalanes en el marc de l’Any
Perucho i comissariada per
Julià Guillamon, s’inaugurarà
avui divendres (19:30 h) al
Centre d’Estudis de la Batalla
de l’Ebre (edifici de les Escoles Velles) de Gandesa. En
el mateix acte, es tastarà en
primícia el vi en homenatge a
l’autor el·laborat per l’Escola
Agrària. Cal reservar plaça
per aforament limitat.

MOR EL SECRETARI
DE L’AJUNTAMENT,
ARTURO
GONZÁLEZ
Ha mort el secretari de
l’Ajuntament de Flix Arturo
González Benet. Després d’un
infart fa dos setmanes i haver
superat posteriorment de
forma satisfactòria una intervenció quirúrgica i haver estat
donat d’alta, va morir repentinament. Arturo González
Benet fou secretari general de
l’Ajuntament, amb caràcter
interí en dos períodes.
El Consistori decretà un dia de
dol oficial pel decés.
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MÓRA LA NOVA
SE SUSPENEN LES FESTES I ES TANCA
LA LLAR DE JUBILATS PER 4 POSITIUS
DE COVID-19

L’Ajuntament de Móra la Nova
ha decidit suspendre la festa
major i l’última setmana del
casal d’estiu, a més de tancar
la llar de jubilats, arran de la
confirmació de 4 casos de Covid-19 al municipi. Segons la
notícia del Diari de Tarragona,
publicada dimarts, també hi
ha una trentena de persones
confinades a casa, com a con-

ASCÓ
INFORMACIÓ DE
L’ESPLAI
L’Ajuntament ha sigut
informat des de Salut que s’ha
fet un PCR a una persona assistent a l’Esplai per presentar
simptomatologia compatible
amb la COVID. “En cap cas vol
dir que tingui la malaltia però
els protocols són estrictes.
Al grup de convivència de la
persona, els han explicat el
procediment per mantenir-los
en aïllament preventiu, fins
tenir els resultats. Els xiquets
i xiquetes que no siguin del
grup de convivència poden
continuar assistint a l’esplai, si
ho volen”.

tactes d’aquests casos. Des del
consistori es remarca que l’objectiu és “minimitzar el risc de
propagació del virus i preservar la salut de tothom”. Fa dues
setmanes, al ple municipal
es va votar a favor de manera
unànime, pels tres grups polítics municipals, de la suspensió
de la Fira Agrícola, Ramadera i
Industrial de Móra la Nova.

BATEA
CENTRE
CULTURAL I
RECREATIU SANT
ISIDRE
Respectant la normativa
del PROCICAT, la Junta de la
Germandat (Centre Cultural
i Recreatiu Sant Isidre) “hem
decidit suspendre l’acte de
Nits Temàtiques que teníem
previst realitzar durant les
nits dels dissabtes del mes
d’agost”.
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MÉS
NOTÍCIES
FLIX
202.216,84 euros és el total
que el que l’Ajuntament de
Flix rebrà en subvencions
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)
per al període 2020-2024, i
que es destinaran al projecte de Rehabilitació de la
cooperativa agrícola per a
espai polivalent i cultural. El
projecte global està pressupostat en 546.479,26 euros.
A més de les subvencions del
PUOSC, també és previst que
es compti amb una subvenció
de 312.195,14 del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la
Diputació.

HORTA DE SANT
JOAN
Avui divendres 31 de juliol
de 2020, a les 9.00 hores,
Sessió extraordinària del Ple
de l’Ajuntament, que tindrà
lloc telemàticament, amb sis
punts a l’ordre del dia.

EL PINELL
El dilluns, dia 3 d’agost, de
17.00 h a 21.00 h, es podrà
donar sang a la Pianola. Cal
fer la reserva a donarsang.
gencat.cat.
D’altra banda, l’Ajuntament
fa saber que demà dissabte
dia 1 d’Agost a les 20:30h
la música renaix a Pàndols
amb un concert de música
del Quintet de vent de la
Jove Orquesta intercormacal al davant l’Ermita de
Santa Magdalena. També es
recorda que s’han de prendre
les mesures de seguretat
pertinents per evitar contagis
de coronavirus.

ARNES
EL CONSELL DE LA
RIBERA, CONTRA EL
TRANSVASAMENT A
SANTANDER
Aquest dimecres al vespre, el
ple del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre ha aprovat per

majoria el manifest institucional de les Terres de l’Ebre que
s’oposa al transvasament d’aigua a Santander. La proposta
—que s’ha aprovat amb 14 vots
a favor i tres abstencions— ha
rebut el suport dels consellers
d’ERC i JuntsxCatalunya. En
canvi, el representant de la FIC
(Federació d’Independents de

Catalunya) i el dos del Partit Socialista han optat per l’abstenció.
La presidenta de l’ens, Gemma
Carim, ha aprofitat el ple per fer
balanç dels primers dotze mesos de mandat. Carim ha destacat el “sobreesforç que s’ha
hagut de fer per donar continuïtat en la prestació de serveis

durant el COVID-19”. D’altra
banda, Carim, ha explicat que
sis operaris d’una de les brigades contractades amb plans
l’ocupació que netegen les
finques que van cremar amb el
foc de l’estiu passat han estat
aïllats per Salut després que
s’hagi confirmat un positiu per
coronavirus al grup.

Cinema al Casal municipal.
Diumenge dia 2 d’agost (18
hores) projecció de la pel.
lícula “BLOODSHOT”.
Durada d’1 hora i 49 minuts.
APTA +16.
Recordar que l’aforament és
de 100 persones per sessió.
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CELMA

MICHEL

MÓRA LA NOVA
Ambrós Segura
torna a casa
A

FUTBOL AL
NOVEMBRE?
No es pot lluitar contra la
covid. Què hi hauria rebrots
entrava en el guió però els
que manen van al revés. En
les primeres setmanes del
confinament el president
de la Federació va dir que
es podria jugar-se al maig
mentre un servidor ja aclaria
llavors que fins a l’octubre
no hi hauria futbol. Hem vist
el fiasco de la Segona divisió
on, per reglamentació, no es
podia jugar la darrera jornada
per l’afer Fuenlabrada. I es va
disputar igualment. I ara no
el deixen jugar quan tingui la
plantilla. Passaria igual amb
un Madrid o un Barcelona?.
Dimecres també va saltar
l’alarma per als play off
d’ascens a primera, amb casos
positius a l’Almeria i Saragossa. Em preocupa tant l’efecte
covid com els errors dels que
manen. Penso que, com ningú
sap que passarà a l’hivern,
hagués estat millor una lliga
curta de 18 jornades per a
totes les categories i començar a finals de novembre. Què
passarà si en un equip ebrenc,
la meitat tenen covid? Seguirà
la competició? Quan es jugarà? Hi ha moltes preguntes i
poques respostes ja que ningú
sap el futur. Els clubs ja tenen
planificada la pretemporada i
els amistosos però crec que la
Federació ha corregut massa.
La meva aposta arriscada és
futbol al novembre. Els clubs
estan preocupats.

COMPTE ENRERA
En la mateixa línia de la
setmana passada, segueixo
pensant que les prioritats
informatives no són les competicions. No obstant, hem
de conviure amb el que està
passant i, d’alguna manera,
hem de seguir avançant. I en
clau esportiva, la setmana
vinent ja hi ha un equip que
comença la pretemporada. I
ho farà sense dos jugadors
que estan confinats i que
no podran entrenar fins la
setmana següent. Avui, a
Més Ebre, hi ha tècnics que
manifesten que no veuen
clar iniciar els entrenaments.
N’hi ha, en canvi, que creuen
que s’ha de saber gestionar
la nova situació que vivim i
que s’ha d’afrontar. Ningú té,
a hores d’ara, garanties de no
contagiar-se. En cap àmbit.
Però clar, estem parlant d’esport amateur...amb pocs mitjans. També falta informació.
Les autoritats sanitàries són
les que manen en aquest cas
i la Federació actuarà en base
als seus informes. D’entrada
i si la situació no empitjora,
seguint uns protocols, tot
apunta a que s’ha de seguir. I
quan arribarà el primer cas en
un vestidor, en parlarem. Però
llavors, de qui serà la responsabilitat? Un tema molt complicat i que potser s’hauria
d’analitzar amb antelació. La
Federació disposa d’un protocol de seguretat, marcat per
Sanitat, que està a disposició
dels clubs. Seria important
demanar-lo i seguir-lo.

CANAL EBREXPERIENCE
‘De Cara a Barraca’ Dimarts dia 4 ( 20 hores)
En el proper programa, Moha El hadri, en representació del futbol
base de clubs que van emetre un comunicat, vol fer nous aclariments
després de les declaracions que presidents i coordinadors van
efectuar a Més Ebre fa dues setmanes.

mbrós Segura torna a
casa.
Va ser jugador de l’At. Móra
la Nova, al futbol base, fitxant
posteriorment pel Tortosa amb
qui va jugar al cadet i al juvenil. Va
jugar també amb l’Ascó per acabar amb el Móra la Nova en una
segona etapa que va tancar-la
sent el mister del primer equip.
Després va estar amb Martin
Posse com a preparador físic de
la Pobla, a la segona B, i va entrenar la temporada 17/18 i part
de la 18 /19 al Reddis. Ara comença una nova etapa a l’equip
de la seua població: “estic molt
il.lusionat per tornar a entrenar a
casa, ara amb més experiència,
i en una categoria molt competida com és la Segona catalana.
Hi ha un molt bon grup humà a

Ambrós quan era jugador del Móra
la Nova.

la plantilla i són jugadors que fa
anys que juguen junts. Treballarem per assolir l’objectiu en una
campanya en què d’entrada hi
ha incògnites per a tots”.

Fabinho i Kéza Obame,
nous fitxatges

A l’esquerra, Fabinho. A la dreta, Kéza.

K

RAFA LLOP,
A PROP DEL
BENICARLÓ
El Benicarló va superar el
Burriana als penals i ha pujat
a Tercera divisió, 27 anys
després. Rafa Llop, que va
jugar a la Rapitenca, estava
en l’òrbita del Benicarló i l’ascens del conjunt castellonenc
era important per poder-se
incorporar. Les gestions
estan avançades i el jugador
podria fitxar en els propers
dies. D’aquesta forma, seria
baixa a la Rapitenca, equip
que espera fins el darrer
moment per poder renovar-lo. Ara falta confirmar si
Ricardo també s’incorpora
al Benicarló amb qui juga
Brayan, davanter que cal dir
que va fer un gran partit a
la promoció i que es diu que
està en l’agenda d’equips
de categoria superior a la
Tercera divisió.

ASSEMBLEA
CLUB DE FUTBOL
CATALÒNIA

CD LA CAVA

éza Obame Nne AYI
i Fabinho són nous
jugadors del CD la Cava.
Kéza és un jove jugador que sent
juvenil va jugar la Copa Àfrica
sub-17 amb Gabon. Posteriorment, va arribar a Mallorca on
va jugar la Lliga Nacional Juvenil
amb la Salle. Kéza Obame té ara
19 anys i és mitjapunta.
Per la seua part, Fabio Cesar
Menezez Nunes ‘Fabinho’ és
brasiler i té 28 Anys. Ha jugat
2 temporades a la 3a divisió de
Portugal. Als 17 anys va jugar

BREUS

amb Unión Sanfelipe de la 1a
divisió de Xile.
És un migcampista esquerrà
amb bona tècnica i bona arribada per banda.
Tots dos jugadors fitxen amb la
Cava “amb l’objectiu de fer una
bona temporada i poder progressar”. Aquestes no seran les
darreres incorporacions que té
previstes l’equip blanciblau. Es
confia en què en properes setmanes puguin arribar 3 jugadors
extracomunitaris més per apuntalar la plantilla.

El CF Catalònia ha informat
al seu facebook que avui
divendres farà l’assemblea
al camp de la Santa Creu
(20h), amb les mesures de
seguretat establertes. Entre
els punts de l’ordre del dia, a
més de l’informe de la presidència, s’ha informat que es
farà balanç de la temporada
passada del futbol base i
també dels equips amateurs. Es tancarà l’exercici
de la campanya 19/20 i es
comentarà el de la 20/21. Així
mateix, es parlarà d’altres
qüestions com les equipacions i el canvi de la gespa del
camp.

PROTOCOLS DE
SEGURETAT
La Federació Catalana de
Futbol ha informat que disposa d’un protocol d’actuacions i prevencions, fet per
les Autoritats Sanitàries, per
a l’inici dels entrenaments
de la pretemporada. Per més
informació es pot contactar
amb la delegació ebrenca
on s’informarà d’aquest
protocol i es facilitarà per
a tenir una referència de
com han de ser les primeres
setmanes d’entrenaments de
la pretemporada.

esports
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Els tècnics opinen sobre el nou pla de competicions i
també de com veuen l’inici de la pretemporada
ASCÓ

GANDESA

RAPITENCA ALDEANA

TORTOSA

“A MI NO
M’AGRADA
EL FORMAT”

“EL GRUP DE 10
D’EQUIPS SERÀ
DURÍSSIM”

“NO ESTIC GENS
“HEM DE SABER
D’ACORD AMB
GESTIONAR LA
SITUACIÓ ACTUAL” EL PLA”

“ENS HAUREM
D’ADAPTAR”

German Inglés, tècnic de l’Ascó:
“en principi tenim previst iniciar
la pretemporada el 17 d’agost,
si la situació ho permet. Tenim
dubtes de si els dos primers
partits de preparació els podem
disputar. Per tant, potser que el
primer amistós, si és possible, es
jugui el 5 de setembre”.
Pel que fa al pla de competició,
German admet que “és complicat. A mi no m’agrada gens. Però
és el que s’ha decidit i cal acceptar-ho. D’entrada, l’objectiu és
quedar dels 4 primers per evitar
el descens i després poder gaudir de la segona fase. Els grups
per evitar el descens, amb 3 ó
més descensos entre sis equips,
serà molt dur. I s’ha d’intentar
evitar. No obstant, sabem que
serà molt difícil perquè estem en
un grup molt fort amb rivals com
el Vilanova que disposa d’una
davantera amb jugadors que
pràcticament són de de Tercera
divisió. Qui tingui les plantilles
més àmplies i competitives pot
tenir avantatge en una lligueta
inicial de 18 equips per oxigenar-se davant de l’exigència que
es presenta i més amb jugadors
que porten 5 mesos sense competir”.

Javi Garcia, tècnic del Gandesa,
sobre l’inici de la pretemporada diu que “començarem el 24
d’agost. No obstant, és evident
que caldrà esperar per veure
que passa i com està la situació
general per la crisi sanitària”.
Del pla de competicions, Javi
comenta que “l’objectiu nostre
és la permanència. El club voldria arribar al centenari jugant
a Primera catalana i aquesta és
la idea. És una responsabilitat
gran perquè som un equip que
debuta a la categoria però, a
la vegada, és un repte que ens
motiva molt, tant a Miki com
a mi. Després d’estar a l’Ascó
i d’un any sense entrenar, tenim molta il.lusió en aquesta
nova etapa. Sabem que el grup
de 10 equips en el que estem
en la primera fase és duríssim,
però ens ha de motivar per
lluitar des del principi, des del
primer minut de la lligueta. Per
distàncies potser ens haguessin hagut de tocar els equips
de Lleida que no vull dir que
siguin menys potents, però els
de Barcelona sempre acostumen a ser més competitius”.
El tècnic Javi Garcia afegia que
“en qualsevol cas, el que cal fer

Hi ha tècnics que tenen dubtes sobre si
es podran iniciar els entrenaments.
German afegia que “nosaltres
hem incorporat jugadors joves, que tenen coses a dir en el
futbol, i que hauran de fer un
pas avant des del principi. Amb
aquests joves, amb els jugadors
més experimentats que han
quedat i els que han vingut o poden venir, treballarem per l’objectiu. L’Ascó comença enguany
un nou projecte i un descens la
veritat és que seria un cop dur”.
La plantilla té ara 19 jugadors i hi
ha plena confiança però està la
possibilitat que si surt una bona
opció es pugui ampliar.

és adaptar-se ràpid i jugar sense complexes des de la primera
jornada. La nostra intenció és
fer una proposta que ens pugui acostar als bons resultats.
L’objectiu seria poder estar
entre els 4 primers, no perquè
busquem l’ascens, si no que
perquè comporta la salvació.
Sabem que serà molt complicat però lluitarem en aquesta
direcció. Després veurem on
ens portaran les jornades i com
s’afrontarà la segona fase, sigui
en la lligueta d’ascens o en la
de permanència”.

Ramon Sancho, tècnic de la
Rapitenca: “començarem la
pretemporada el dia 10, l’hem
avançat una setmana per fer un
inici suau, d’adaptació després
dels mesos que portem sense
entrenar. Poc a poc, anar progressant amb el treball. Sobre
la situació actual i si afectarà
penso que ens hem d’adaptar i
que hem d’estar preparats per a
tot. Hem de saber gestionar-la
i conviure amb ella. Està clar
que és una situació atípica i que
a mesura que vagin passant les
setmanes pot generar dubtes.
Però ens hem de conscienciar que poden venir dificultats i
hem d’afrontar-les quan es presenten. No estem en el mateix
moment ara que al març. S’està
més preparat. I si arriba un cas
positiu en un equip caldrà veure com es reacciona i si es pot
seguir jugant o s’ha de parar.
Però jo vull ser optimista i creure que, tot i contemplar que pot
haver alguna aturada, la competició es durà a terme”. Del
sistema de competició, Ramon
comenta que “a mi em sembla
molt interessant el format. El
problema és que venim d’una
resolució excepcional en què
van haver-hi ascensos i no descensos i això condiciona ara els
play-offs amb només un ascens
de 8 equips i 3 descensos en un
grup de 6 equips (que en poden
ser més si hi ha compensacioons). Per tant, ja des el primer
partit s’ha d’afrontar com una
final i s’ha d’estar preparat per
una competició amb poc marge
d’error”. De l’equip per afrontar
la temporada, Sancho explica
que “estic molt content perquè
veig molta il.lusió. Hi ha molta
gent jove amb moltes ganes de
jugar a Primera catalana. Excepte dos o tres jugadors que no
han seguit per temes personals
o professionals, la majoria de
l’equip ha renovat i, juntament
amb els que han arribat, hi ha
moltes ganes i això motiva per
afrontar el nou repte”.

Bartolo Meca, tècnic de la
UE Aldeana: “d’entrada, volem
començar la pretemporada
entre el 17/19 d’agost. Dependrà de tenir els permissos i poder fer-ho”. De la competició,
Bartolo era clar: “no estic gens
d’acord. Ho trobo una aberració
que d’un grup de 6 equips, del
play off de descens, en baixen 3
amb l’amenaça que en puguen
ser quatre. Penso que aquestes
decisions s’han de consensuar
i no prendre-les sense consultar. Que per al play off d’ascens,
de vuit equips en puge un, em
sembla correcte. Però el descens és un desgavell. I sempre ho paguem els mateixos.
Malauradament estem acostumats a aquestes decisions”.

Sobre els play-off,
es creu que és una
‘aberració’ que d’un
grup de 6 equips en
baixen 3 o més
Les lliguetes són
exprés i els equips
no tindran marge
d’errada.
L’objectiu és poder
estar entre els
quatre primers i així
evitar la
lligueta de descens.

Guillermo Camarero, tècnic
del Tortosa: “els nostres plantejaments són començar el 19
d’agost. No obstant, com la
resta d’equips, estarem pendents de la situació general sanitària en què ens trobem i les
decisions que prenguin les Autoritats. Per tant, la planificació
està feta i la plantilla tancada,
excepte si surt alguna possibilitat que pugui millorar molt la
davantera i que llavors s’estudiaria”. Sobre el nou format de
competició, amb els playoff, el
tècnic diu que “una lligueta inicia de 10 equips comporta que
ens haguéssim d’adaptar constantment a les circumstàncies.
La frase de que s’ha d’anar partit a partit sempre es diu però
en aquesta ocasió més que mai
ha de ser així. Cada partit serà
una final. S’ha d’afrontar així,
sent conscients que dues derrotes et poden penalitzar molt
i que has de ser molt competitiu cada setmana, amb menys
marge d’errada que una lliga
habitual. A mi particularment
m’agrada aquesta sentit competitiu d’haver de guanyar cada
jornada. Hi haurà molta exigència. En el nostre cas, sabem
de la responsabilitat que tenim
i quin és l’objectiu i ens haurem
d’adaptar buscant, d’entrada,
les primeres places per accedir
al play off d’ascens posterior.
Tot plegat serà un campionat
diferent en el que hi haurà variants amb les que hauràs de
conviure, sent conscients de
que tindrà les seues dificultats
i que hi haurà circumstàncies que caldrà analitzar com el
fet que amb determinats rivals
t’hauràs d’enfrontar fins a quatre vegades, amb el que això
comporta. A la segona lligueta,
de vuit equips, només hi ha una
plaça d’ascens i, per tant, serà
una competició també accelerada i en la que no hi haurà
molt marge d’errada, i si comets errades, t’hauràs de refer
ràpid perquè qualsevol imprevist et pot minvar les possibilitats”.
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AMPOSTA

LA SÉNIA

“MOLTA INCERTESA “EL PLA ÉS
SOBRE SI PODREM INTERESSANT
COMENÇAR”
PERÒ INJUST”
Albert Bel, tècnic CF Amposta,
parla “de màxima preocupació pel tema de la Covid. Hi ha
molta incertesa. Els protocols
per a fer pretemporada i després per jugar generen dubtes
per poder fer-ho amb garanties de seguretat. El futbol és un
esport de contacte, amb tot el
que representa, i jo no tinc clar
a hores d’ara que les condicions, a nivell de vestidors i instal.
lacions siguin les idònies per a
poder començar. Cal pensar
que es posaran 25 unitats familiars dins d’uns vestidors que,
en la majoria dels casos, no tenen la ventilació adequada. Per
tant, preocupació i caldrà veure
l’evolució de tot plegat per a
poder iniciar els entrenaments”.
Sobre el sistema de competició,
Albert diu que “el fet de partir la
lliga en dos lliguetes i que una
estigue formada per equips
ebrencs farà una competició
dinàmica i interessant en la que
hauràs de ser molt sòlid des de
l’inici, sense marge d’error, i és
que dues o tres derrotes o no
sumar de 3 en 3 jornades pot
penalitzar moltíssim. Cal considerar que la lliga passada, fins
la jornada 23, un gran nombre
d’equips ebrencs estàvem a
la part alta de la taula. Això fa
veure que el grup de 10 ebrenc
serà molt dur. S’haurà d’estar
molt posat des de l’inici i totes
les jornades. Hi haurà molta
exigència i caldrà saber gestionar-la”. De l’objectiu de l’Amposta, “intentar estar entre els 4
primers. Sé que serà molt complicat perquè serà l’objectiu
de tots i només podran entrar
quatre. Insistir en què s’haurà
de ser molt sòlid i regular per a
poder aconseguir-ho”.

La Sénia serà l’equip més matiner. Comença els entrenaments dimarts dia 4. En principi,
no hi ha cap contratemps per a
poder fer-ho.
Del sistema de competició, Serrano diu que “molt interessant la
1a fase. Injusta la segona, tant si
quedem entre els 4 primers com
si quedem dels 6 últims. Ens
sembla injust que el 2n classificat no tingue cap opció de pujar
i també ens sembla MOLT injust
que baixen 3 de cada grup, i ja
seria una aberració que baixés
el 3r o fins i tot el 2n d’un grup
de 6 equips. Nosaltres suposàvem que el 2n classificat de la
lluita pel campionat jugaria una
promoció d’ascens. I que dels
grups que lluitarien per mantenir la categoria, descenderien 2
de cada grup i llavors algun més
per possibles compensacions.
En definitiva, pla interessant
però molt injust”.

* El més matiner: si
no hi ha res de nou, la
Sénia iniciarà els

“UN PLA
“CAL ESPERAR
L’EVOLUCIÓ DE LA EXCEPCIONAL”
COVID”

“EL MARGE
D’ERROR ÉS
REDUÏT”
Ambrós Segura, tècnic de l’At
Móra la Nova, informa que “tenim previst començar la pretemporada el dia 17 d’agost,
però tot està sostingut a que
puguem fer-ho. Com tots els
equips, la planificació que hem
efectuat està sostinguda a
l’evolució de la crisi sanitària”.
Sobre el sistema de competició,
Ambrós comenta que “ens hem
d’adaptar a la nova situació. Al
ser un grup inicial de 10 equips,
la competició serà reduïda i el
marge d’error també ho és. La
lliga habitual de 18 equips et
dóna més marge però ara no
en tindrem. La lligueta de 10
equips comporta més pressió
i més competitivitat des de la
primera jornada i en cada partit.
S’ha d’estar preparat per a gestionar això emocionalment. El
nostre objectiu és quedar entre
els quatre primers per evitar la
lligueta de descens, que serà
complicada amb 3 descensos
de sis equips més possibles
compensacions. Hem de ser
ambiciosos des de la primera
jornada, sense poder especular
perquè no hi haurà temps per
fer-ho”.

entrenaments el
proper dimarts, dia 4.
* Dos jugadors de
la Sénia no podran
començar la
pretemporada fins la
segona setmana, per
estar confinats.
* Un jugador de la
Rapitenca va donar
positiu i es recupera.
Es confia pugui estar
per l’inici dels
entrenaments.

Albert Bel, tècnic de l’Amposta.

MÓRA NOVA ULLDECONA CAMARLES

Ambrós, tècnic C At M Nova.

Andreu Fibla, tècnic del CF
Ulldecona, explica que “la pretemporada començarà el 24
d’agost, si no hi ha cap contratemps. Penso que aquests propers dies, per l’evolució de la
covid, són claus i marcaran les
directrius i el protocol a seguir.
De moment, podríem dir que
està tot una mica a l’aire”. Del
pla de competicions, Andreu
creu que “un grup de 10 equips
ebrencs a Segona serà força
interessant, amb partits de rivalitat cada setmana, el que pot
comportar més expectació.
L’objectiu de tots els equips, i
el nostre també, és quedar entre els quatre primers. No serà
fàcil perquè la lligueta serà
molt dura. Però ho intentarem. Amb aquest sistema, pot
passar que quedes cinquè en
la lligueta de deu equips i que
jugues el play off de descens.
És complicat però són les mesures extraordinàries que s’han
pres. Per tant, s’han d’acceptar
tenint en compte que és un
moment excepcional i que van
haver ascensos i no descensos. També és complicat que al
grup per evitar el descens, de
sis equips, en baixen 3 i podria
ser que un quart equip. Haurem d’estar molt posats des de
l’inici i saber que no hi ha marge d’errada i que haurem de
fer moltes coses bé per superar equips d’entrada més forts
pressupostàriament”. L’Ulldecona comença una nova etapa. Josep Queralt va deixar la
presidència i ara, amb directius del futbol base, hi ha nou
president nova junta i un nou
projecte.

Alberto López, tècnic del Camarles, comenta que “en principi, si tot va bé, si la situació
ho permet, tenim previst iniciar
la pretemporada el 18 d’agost.
Cal esperar per confirmar-ho”.
Del nou sistema de competició,
Alberto opina que “és un pla de
competició excepcional per la
situació que vivim. Per tant, cal
acceptar-lo. Està clar que no
hi haurà marge d’errada i que
els equips haurem de començar forts per tal de sumar punts
ja des de l’inici, per no quedar
despenjats. L’objectiu nostre,
com segurament el de tots, és
poder-nos classificar entre els
quatre primers. No hi ha amb
intencions d’ascens, si no que
per evitar la lligueta de descens
que es preveu molt complicada
perquè de sis equips en baixen
tres i amb possibilitats de que
en siguen més perquè poden
haver-hi compensacions de
categories superiors. D’aquesta forma, ens trobem que amb
el nou format hi haurà equips
que es poden veure abocats
al grup de descens i tenir difícil la permanència quan en una
competició habitual (lliga de
18) possiblement no estarien
a prop de la zona de descens,
ni havent compensacions. No
obstant, ens hem d’adaptar,
afrontant altres hàndicaps com
per exemple que els jugadors
no competeixen des del 8 de
març. I això suposarà una feina
afegida mental i físicament. A
més, també cal considerar els
aspectes personals que la situació actual pot propiciar en
l’entorn de cada jugador, per
si d’alguna manera, es pugui
veure afectat amb el que això
suposa”.

R BITEM
“NO VEIG GENS CLAR PODER INICIAR
LA PRETEMPORADA EL DIA 19”
Jordi Vallés, tècnic del Rem-Bítem, diu que “nosaltres començarem el dia 19 d’agost si és que
es pot. Personalment no ho veig
gens clar. Hi ha dubtes: si hi ha
un equip que té malalts de covid
o confinats per proximitat amb
infectats (perquè a nosaltres no

ens faran proves com Al Futbol
professional) què farem? ¿Ajornarem el partit o jugarem amb
els que puguéssem?
Sobre la competició, Jordi comenta que “haurem de fer el que
han decidit, no és faena nostra
decidir. Ens hem de dedicar a

competir i ja sabem les normes.
Per a nosaltres que som recent
ascendits, el pla de competició
és molt complicat perquè amb
6 o més descensos, entre els
dos grups de sis equips, com va
dir Josep Bertomeu la setmana
passada, serà una massacre”.
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L’AMPOLLA
“BUSCAREM DONAR LA SORPRESA I
ENTRAR ENTRE ELS QUATRE PRIMERS”

TEIXIDÓ: “CADA PARTIT SERÀ UNA FINAL”
Antoni Teixidó, mister del Perelló: “l’inici de la pretemporada
serà el 17 d’agost, lògicament si
la situació sanitària ho permet.
Veurem si podem”. De la nova
competició, Teixidó diu que “la
lligueta inicial de 10 equips canvia els plantejaments. No es pot
fallar, des del principi. No hi ha

marge per a fer-ho. L’aspiració
nostra seria quedar entre els 4
primers i poder jugar el play-off
D’ascens. No perquè l’ascens
sigui l’objectiu; seria per evitar una lligueta de descens que
es presenta complicada amb 3
descensos o més en un grup
de 6 equips. Per tant, la primera

fase, des del minut 0, serà molt
competitiva amb partits de rivalitat en els que no pots fer
concessions. Cada partit serà
una final i s’haurà d’estar preparat anímica i físicament perquè
a la setmana següent n’hi haurà una altra. Serà un campionat
exprés”.

Gerard Capera, tècnic de l’Ampolla, de la pretemporada, diu
que “si no hi ha res de nou, la iniciariem el dia 18. Farem 6 setmanes de preparació, si és possible.
Pel que fa als amistosos, estem
pendents dels requisits que es
demanen per a poder-los dur a
terme”.
Sobre el pla de competicions,
Gerard comenta que “d’entrada
és atractiu per ser un grup de 10
equips i íntegrament ebrencs en
la primera fase. El nostre objectiu,
com suposo que el de tots, seria
quedar entre els quatre primers i
així no cal patir més a la segona
fase. Lluitarem per donar la sorpresa i entrar-hi. L’objectiu és la
permanència i d’aquesta forma
la tindríem garantida. No obstant, el nou sistema de competició és perillós, si caus al grup de
descens. Serà molt dur. I que en
baixen 3 i fins i tot 4 de sis equips
complica molt la situació. No podràs fallar. Jo recordo un any que

amb el Camarles vam jugar lliguetes a Segona regional perquè
aquell any es va fer així la competició. Vam caure a la de descens i
es va viure una lligueta en la que
es va patir molt, amb partits de
molts nervis. Entenc que aquesta serà així també, disputada amb
molta intensitat i sense poder fer
concessions. Aquell any, a Camarles, després d’una lligueta
molt complicada ens vam salvar
en la darrera jornada contra el
Sant Jaume, guanyant 1-0. Recordo que vaig marcar aquell
gol. En qualsevol cas, tornant a
l’actualitat, esperem poder millorar registres de la lliga passada
quan l’Ampolla va ser el darrer
dels equips ebrencs a la classificació. Hi ha molta il.lusió i ganes.
I aquest nou pla de competicions
ha de traure el millor de nosaltres
mateixos per ser competitius des
del minut 0”. L’Ampolla inicia una
nova etapa amb el president més
jove, Llàtzer Bru.

CALENDARI
JORNADA
4/10/20
Jornada
23. 1.24/2/19

1A. CATALANA
SUBGRUP 2.A
TEMPORADA
2020/21
JORNADA
8/11/20
Jornada
23. 6.
24/2/19
Santboià-Vista Alegre
Vilanova-Rapitenca
Catllar-Gandesa
Gavà-Ascó
S Ildefons-Viladecans

JORNADA 15. 24/1/21

Ascó-Gandesa
S Ildefons-Santboià
Gavà-Vilanova
Vista Alegre-Catllar
Viladecans-Rapitenca

Gandesa-Vista Alegre
Rapitenca-Ascó
Santboià-Viladecans
Vilanova-S Ildefons
Catllar-Gavà

JORNADA 10. 6/12/20

JORNADA 11. 13/12/20

JORNADA
15/11/20
Jornada
23. 7.24/2/19
Santboià-Vilanova
Rapitenca-Catllar
Gandesa-Gavà
Ascó-S Ildefons
Vista Alegre-Viladecans

JORNADA 16. 31/1/21
JORNADA
4/10/20
Jornada
23. 1.24/2/19

2A. CATALANA
SUBGRUP 6.B
TEMPORADA
2020/21

JORNADA
11/10/20
Jornada
23. 2.24/2/19

Tortosa-Perelló
Ampolla-Móra Nova
Amposta-Camarles
Ulldecona-R Bítem
Aldeana-la Sénia

JORNADA
22/11/20
Jornada
23.8.24/2/19
Vista Alegre-Vilanova
Catllar-Santboià
Gavà-Rapitenca
S Ildefons-Gandesa
Viladecans-Ascó

JORNADA 17. 7/2/21
JORNADA
11/10/20
Jornada
23. 2.24/2/19
Perelló-Aldeana
M Nova-Tortosa
Camarles-Ampolla
R Bítem-Amposta
La Sénia-Ulldecona

JORNADA 10. 6/12/20

JORNADA 11. 13/12/20

JORNADA
8/11/20
Jornada
23. 6.
24/2/19

JORNADA
15/11/20
Jornada
23. 7.24/2/19

JORNADA
22/11/20
Jornada
23.8.24/2/19

Camarles-Aldeana
R Bítem-M Nova
La Sénia-Perelló
Ulldecona-Tortosa
Amposta-Ampolla

Camarles-R Bítem
M Nova-la Sénia
Perelló-Ulldecona
Tortosa-Amposta
Aldeana-Ampolla

JORNADA 15. 24/1/21

JORNADA 16. 31/1/21

Aldeana-R Bítem
La Sénia-Camarles
Ulldecona-M Nova
Amposta-Perelló
Ampolla-Tortosa

JORNADA 17. 7/2/21

JORNADA
18/10/20
Jornada
23.3.24/2/19
Gandesa-Rapitenca
Ascó-Santboià
Viladecans-Vilanova
S Ildefons-Catllar
Vista Alegre-Gavà

JORNADA 12. 20/12/20
JORNADA
29/11/20
Jornada
23.9.24/2/19
Vilanova-Catllar
Santboià-Gavà
Rapitenca-S Ildefons
Gandesa-Viladecans
Ascó-Vista Alegre

JORNADA
25/10/20
Jornada
23.4.24/2/19

JORNADA
5. 1/11/20
Jornada
23. 24/2/19

Rapitenca-Vista Alegre
Santboià-Gandesa
Vilanova-Ascó
Catllar-Viladecans
Gavà-S Ildefons

Rapitenca-Santboià
Gandesa-Vilanova
Ascó-Catllar
Viladecans-Gavà
Vista Alegre-S Ildefons

JORNADA 13. 10/1/21

JORNADA 14. 17/1/21

FINAL PRIMERA FASE
Jornada 23. 24/2/19
-Els 4 primers passen a la lligueta d’ascens a Tercera
divisió
-La resta, creuats amb equips d’un altre subgrup,
disputaran play off de descens, en 2 grups de 6 equips. Del
grup de 6 equips en baixaran 3 (més compensacions).

JORNADA 18. 14/2/21

JORNADA
18/10/20
Jornada
23.3.24/2/19
Perelló-M Nova
Tortosa-Camarles
Ampolla-R Bítem
Amposta-la Sénia
Aldeana-Ulldecona

JORNADA 12. 20/12/20
JORNADA
29/11/20
Jornada
23.9.24/2/19
R Bítem-la Sénia
Camarles-Ulldecona
M Nova-Amposta
Perelló-Ampolla
Tortosa-Aldeana

JORNADA 18. 14/2/21

JORNADA
25/10/20
Jornada
23.4.24/2/19
M Nova-Aldeana
Camarles-Perelló
R Bítem-Tortosa
La Sénia-Ampolla
Ulldecona-Amposta

JORNADA 13. 10/1/21

JORNADA
5. 1/11/20
Jornada
23. 24/2/19
M Nova-Camarles
Perelló-R Bítem
Tortosa-La Sénia
Ampolla-Ulldecona
Aldeana-Amposta

JORNADA 14. 17/1/21

FINAL PRIMERA FASE
Jornada 23. 24/2/19
-Els 4 primers passen a la lligueta d’ascens a 1a catalana.
Pujarà el campió
-Els 6 restants disputaran play off de descens, en 2 grups
de 6, creuats amb equips del subgrup 6 A.
Del grup de 6 equips en baixaran 3 (més compensacions).
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INFORME TERCERA CATALANA

SIS ASPIRANTS PER A L’ASCENS A SEGONA CATALANA AMB
UN FAVORIT: L’OLIMPIC MÓRA D’EBRE
Olímpic, Catalònia, Batea,
Jesús i Maria, Santa Bàrbara
i Ametlla, són els sis equips
aspirants a l’ascens per a un
any atípic ja que només n’ascendirà un. No hi ha promoció per l’efecte covid i la
nova estructura de la 1a i 2a
catalana.
Serà una de les lligues més
emocionants de les últimes
temporades, al tenir tants aspirants. Els descensos poden
ser un huracà doncs podrien
baixar fins a cinc equips, segons els descensos ebrencs
que puguin haver-hi de Segona catalana.
La meva aposta és que un
equip ebrenc de Segona baixarà segur i un 75% de possibilitats que en seran dos. No
crec que siguin tres, amb la
qual cosa els descensos a 4a
catalana podrien ser dos o
tres. Però podrien ser més,
en el pitjor dels casos.
El que cal destacar és que
els equips que han pujat els
darrers anys de Tercera a Segona els ha anat bé. En les
últimes 6 campanyes Perelló,
Ampolla, Móra la Nova, La
Sénia, Ulldecona i Camar-

les estan ja consolidats en la
2a catalana i els únics que no
van poder mantenir-se van ser
Godall i Batea (que va estar 2
anys).
Per això sis clubs que no han
tornat a la Tercera catalana. A
més, destacar que ja es porten
dues campanyes sense descensos ebrencs de Tercera.
La propera lliga serà complicada perquè poden haver-hi més
descensos.
Tornant a l’anàlisi, els equips
han fet els seus deures, fins a
l’hora del tancament d’aquest
article es portaven 120 fitxatges, quan el mercat encara no
està tancat, enfront dels 150 de
l’any passat. Hi ha una mitjana de 7,44 altes per equip, una
barbaritat. Cada any el canvi de
cromos no para. L’última vegada que aquesta categoria va
tenir tres filials va ser en la temporada 10/11: Alcanar, Roquetenc i Amposta. Ara novament
n’hi haurà tres. En les tres últimes campanyes han ascendit
tres filials: primer va ser la Rapitenca, després l’Amposta i en la
darrera el Gandesa equip que
s’estrena en aquesta categoria
i puja de 4 catalana juntament

CAMPIONS, SUBCAMPIONS SEGONA CATALANA I DESCENSOS
TEMPORADA

SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ

2019/2020 R-Bitem

DESCENSOS

Aldeana

2018/2019

J i Maria

Perelló

2017/2018

Ampolla

Móra Nova

Pinell, Vilalba i Arnes

2016/2017

La Sénia

J catalònia

Flix, J i Maria B

2015/2016

Batea

Flix

2014/2015

Godall

Ulldecona

San Jaume, Alcanar B i Pinell

2013/2014

Camarles

Deltebre

R-Bitem B, Vilalba i Olimpic

2012/2013

Perelló

Olímpic

Campredó i Tivenys

2011/2012

Ampolla

La Sénia

Godall, J Catalònia B i Corbera

Masdenverge i Alcanar

Masdenverge, Flix i Roquetenc B

2009/2010 J i Maria

Perelló

Aldeana B , R Bitem B i Benifallet

2008/2009 Ampolla

Ascó Escola

2007/2008 La Sénia

Horta

Olímpic

Ito, que amb quatre euros fa
miracles, ja ho va demostrar
en el Jesus i Maria que el va
fer campió.
A Batea segueix l’equip bàsic
i a més s’han reforçat. L’estrella d’aquest equip és Ferri
que quan més anys té, més
gols fa. La passada 33 dianes
en 23 partits. Van renovar a
Jose López, decisió sàvia.
El Catalònia ha trencat la
guardiola, ha fet molt bons
fitxatges. A més, la tornada
de Cosido, després de la seva
lesió, pot ser fonamental.
I també continua el mister
Chema, un encert.
El Jesús i Maria és l’equip
que més aposta pel planter
d’aquesta categoria, molts
partits va acabar la passada
campanya amb 8 de la casa,
aquest any més del mateix
afegint el fitxatge estel·lar de
Dani Saez (Camarles, Perelló
i Cambrils) que substitueix a
Luis Garcia que els va deixar tirats després d’haver-se
compromès.

(continua a la plana següent)

PICHICHIS
TEMPORADA

PICHICHI

GOLS

SEGON

GOLS

TERCER

GOLS

Flix, Reguers i San Jaume

Ametlla

2005/2006 Horta

Flix

2004/2005 Ascó

Horta

Roquetenc B

2003/2004 R-Bítem

Perelló

Benifallet i Montbrió

2002/2003 S Jaume

J Catalònia

Falset i Roquetenc B

J Catalònia B, Masdenverge i Godall
Tivenys i Rasquera

ANYS

PERELLÓ

34

FLIX

32

S BÀRBARA

31

CAMARLES

28

JESÚS I MARIA

26

AMETLLA

23

ALDEANA

23

OLIMPIC MÓRA D’EBRE

22

GINESTAR

22

FALSET

22

HORTA

21

BATEA

20

PINELL

20

CORBERA

19

ROQUETENC

19

S JAUME

19

MÓRA NOVA

18

DELTEBRE

17

CATALÒNIA

16

ULLDECONA

16

BENISSANET

13

GODALL

13

AMPOLLA

13

BENIFALLET

13

MASDENVERGE

13

LA SÉNIA

11

VILALBA

10

R-BÍTEM

8

ASCÓ

8

RASQUERA

7

LA GALERA

7

AMPOSTA B

6

RAPITENCA B

6

Ferri

33

Imanol

28

Balada

27

MORA EBRO

6

BOT

6

2018/2019

Uri

37

Imanol

35

Ferran

26

GANDESA

6

LA CAVA

5

2017/2018

Agus

Samu

24

ALCANAR

5

ASCÓ ESCOLA

4

ALCANAR B

3

CAMPREDÓ

3

J CATALÒNIA B

3

TIVENYS

3

EBRE ESCOLA

2

ARNES

2

J I MARIA B

2

R BÍTEM B

2

ROQUETENC B

2

AT AMPOSTÍ

2

GANDESA B

1

ALDEANA B

1

ASCÓ B

1

ATLAS

1

REGUERS

1

64

Adrià

28

2016/2017

Callarisa

35

Xescu

28

2015/2016

Agus

59

Roger vidal

28

2014/2015

Agus

37

Nico

34

Raul Arroyo

26

Aleix Martí

26

Santi Sancho

28

2013/2014

Marc prades 35

Cristian Vallés 33

Santi Sancho

29

2012/2013

Gilabert

Mohedano

Jacob

24

30

30

Ginestar i Batea

2006/2007 Deltebre

EQUIP

2019/2020

Campredó, Ginestar i Deltebre

Pinell

2010/2011

amb un Benissanet que des de
la temporada 2000/01 no estava a Tercera.
Torna també un clàssic, el
Pinell, que fa dues campanyes
va estar orfe de futbol i en la
passada va tornar a competir.
Per això van fitxar a Edu Maestre com a mister-jugador.
Ell va dissenyar un equip per
a l’ascens i ho va aconseguir.
La mala notícia d’aquesta categoria és la retirada de l’Arnes
que, després de 13 anys, deixa
la competició.
Com he dit, un any mes són
molts els equips que compten
per als ascensos però n’hi ha
un que destaca: l’Olímpic que
ha fet la seua millor plantilla
dels últims temps; amb tres jugadors de Tarragona, dos d’ells
ja molt coneguts en la nostra
zona a nivell futbolistic: Rodenas (Rapitenca) i David Ramírez (Ampolla). Tenen un equip
que es podria mantenir a la 2a
catalana.
L’equip que més ha fitxat és el
Santa Bàrbara. Molta renovació de la plantilla, un nou míster, nova directiva, retorn del
president Silverio i un secretari
tècnic que també s’estrena,

EQUIPS AMB MÉS
PARTICIPACIONS

2011/2012

Magí

26

Marc Prades

24

Pau MaurI

21

2010/2011

Magí

32

Jacob

29

Marc Prades

27

2009/2010

Ferreres

30

Jordi Prats

28

Alberto López

23

esports
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INFORME TERCERA CATALANA (2)

EL PROBLEMA ENGUANY PODEN SER EL NÚMERO DE
DESCENSOS, SEGONS ELS QUE HI HAGI DE LA SEGONA

PRONÒSTICS CELMA
20/21
CANDIDAT PER A L’ASCENS:

(ve de la plana anterior)
Al J. i Maria, continua Sergio
Ruiz que ha promès al míster
dues coses: no alterar-se en
els partits i marcar el doble
de gols.
L’Ametlla per fi va ben encaminada. Ivan Romeu, el seu
míster, ja la passada campanya va saber tocar les tecles
del violí de l’equip; aquesta
campanya sonarà música celestial amb l’arribada d’un ‘killer’ que porten temporades
buscant-lo: Miguel Reverté.
Marcarà un mínim de 20 gols.
Ja la passada temporada amb
l’Ulldecona va fer 15 dianes en
23 partits. Està millor que mai.
L’aspiració de l’Ebre Escola

projecte de gent jove.
A Corbera la lliga passada van
patir. Però enguany serà diferent: torna Robert Costa que
coneix l’equip i que ja va entrenar-lo sent jugador. Quedarà a
meitat taula.
El Godall, com cada any, amb
el dubte de si hi hauria futbol,
però una vegada més tiraran
avant. Van recuperar a Manu,
que és com Pujol del Barça, tot
lliurament.
Flix, la novetat més important
és la tornada del mestre Lizaso, un míster que si un any està
parat hauria d’anar a al psicolèg perquè és un enamorat del
futbol. I per on passa fa pinya i
bons resultats. És un rodamón.
No ha tancat plantilla. És l’equip
de moment amb menys movi-

és jugar a la segona catalana,
per això han fitxat a Pepe Balart, que coneix molt bé aquest
club. L’any passat van començar
de fàbula, després van baixar.
En aquesta van a per totes. En
aquest equip hi ha tres jugadors
que van jugar a la Rapitenca B:
Buera, Tornel i Armengol. Bons
jugadors que són una garantia
d’èxit.
La Cava aquest any, tot i baixar
el pressupost, vol estar a dalt. Si
cal fitxaran a la segona volta.
Al Roquetenc, gran renovació
de l’equip. I aposta d’un míster
que debuta, David Vilanova, que
torna a casa. La mala notícia és
que Cristian Ventura va agafar
un any sabàtic com Marc Prades
del Catalònia. Amposta B i Rapitenca B segueixen amb el seu

ments pel que fa a les altes. Sí
que ha tingut diverses baixes.
Penso que acabarà tenint un
mínim de sis altes.
Un any més, aquesta categoria, a més d’emoció, tindrà
molts aspirants i un Olímpic
que, en principi, sembla que
serà l’equip a batre. Té molt
potencial i no ha ocultat que
el seu objectiu és l’ascens.

OLÍMPIC
ASPIRANTS PER A L’ASCENS:

SANTA BÀRBARA, BATEA I JESÚS I MARIA.
TERCERA PLAÇA:

AMETLLA O CATALÒNIA.
QUEDARAN PER MITJA TAULA:

GANDESA B O PINELL.
Pronòstics

INTERROGANTS:

Dels que vaig fer l’any passat,
per a la lliga passada que cal
recordar que es va acabar a
la jornada 23, vaig tenir l’únic
error dels últims anys en el
campió. La resta, encert en el
80% i descensos encert a el
cent per cent.

FLIX I LA CAVA.
FARÀ UNA GRAN CAMPANYA:

EBRE ESCOLA B
QUEDARÀ NOVÈ:

CORBERA
FARÀ MILLOR FUTBOL:

RAPITENCA B

HISTÒRIA DE LA CATEGORIA

FARÀ MILOR TEMPORADA:

1971/1972

Neix la segona regional amb un grup a la provincia

AMPOSTA B

1981/82

La segona passa a tenir dos grups, un d’ells amb equips de Barcelona

PER A DESCENSOS:

1984/85

La categoria passa a dos grups, amb tot equips de la provincia

S JAUME, GODALL I

2001/2002

La segona regional passa a tres grups a la provincia
La segona regional passa a denominar-se tercera catalana

BENISSANET.

2003/2004

NÚMERO FITXATGES PER CLUB
I HABITANTS DE CADA POBLACIÓ

EQUIP

ENTRENADOR 20/21

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IVAN ROMEU

6

4

3

10

7

14

5

14

11

13

7

AMPOSTA B

TONI SÁNCHEZ

10

15

S/F S/F

4C

4C

BATEA

JOSE LÓPEZ

5

4C

3

5

4C

13

14

BENISANET

GINÉS GONZÁLEZ

4C

4C

4C

4C

4C

4C

CORBERA

ROBERT COSTA

11

9

16

4C

6

S/F

S/F

S/F S/F

2

17

4C

AMETLLA

EBRE ESCOLA PEPE BALART

S/F S/F

5

EQUIP

ALTES 20/21

ALTES 19/20

PRONÒSTICS

HABITANTS

AMETLLA

6

7

7.071

4C 4C 16

AMPOSTA B

5

8

20.652

5

2C

BATEA

4

10

1.898

4C

4C

4C 4C 4C

BENISSANET

1

10

10

15

13

12

17

CORBERA

4

14

1.023

4C

4C

4C

4C

4C 4C

8

EBRE ESCOLA

5

10

34.734

4

3

2

17

3C

9

FLIX

2

6

3.491

4C

GANDESA B

7

5

7

4

ALBERT LIZASO

GANDESA B

JOEL MARTORELL

GODALL

JUANJO AGUSTIN

4C

4C

18

4C

4C

1

2C

16

12 16

13

GODALL

10

8

591

CATALÒNIA

DAVID GARCIA

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2

2C

3

11

CATALÒNIA

9

6

3.766

JESÚS I MARIA CHEMA ESTEBAN

2C

2C

2C

1C

2C

1C

1C

1C

4

1

6

JESÚS I MARIA

5

14

11.505

LA CAVA

CARLOS GILABERT

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C 10

5

LA CAVA

10

12

11.505

OLIMPIC

JORDI ROCA

3

1

2C

2

16

4C

9

8

14

3

OLIMPIC

5

5

5.642

PINELL

EDU MAESTRE

4

2

9

9

13

16

3C

12

16 S/F

2

PINELL

5

RAPITENCA

C RODRIGUEZ

3C

3C

S/F S/F

S/F S/F

4C 9

14

RAPITENCA

6

11

15.307

ROQUETENC

DAVID VILANOVA

PR

PR

2C

2C

2C

7

7

10

8

14

15

ROQUETENC

12

5

7.689

S BÀRBARA

SUBI

9

3

6

7

10

8

4

9

9

8

10

S JAUME

9

7

3.481

S JAUME

ANTON FLORES

S/F

1

5

11

14

18

4C

11

10 15

18

S BÀRBARA

15

3

3.777

S/F S/F

(ANY PASSAT)
FAVORIT:

1.142

FLIX

5

20/21

3.009

996

*Categoria en què estava cada club per temporada. I si era a Tercera, la classificació final. S/F vol dir sense futbol aquell any.

LA CAVA
*S’inclouen possibles fitxatges d’equips que encara no han tancat la plantilla.

HISTÒRIC DELS 18 EQUIPS DE TERCERA EN ELS DARRERS 10 ANYS

PER A LA PROMOCIÓ:

CATALÒNIA, R BÍTEM, BATEA,
SANTA BÀRBARA, OLÍMPIC
MÓRA I RAPITENCA B.
EQUIP REVELACIÓ:

EBRE ESCOLA.
CANDIDATS DESCENS:

GODALL, ARNES, AMPOSTA
B, SANT JAUME I CORBERA
D’EBRE.
INTERROGANTS:

ALDEANA, FLIX, AMETLLA,
ROQUETENC I
JESÚS I MARIA.
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gastronomia

MUSCLOS
AL PEBRE

INGREDIENTS
• Musclos
• Oli d’oliva verge extra
• Pebre negre mòlt
• Sal
• Julivert (opcional)

PREPARACIÓ:
Posem els musclos nets dins
d’una cassola a foc viu, els tapem i deixem que s’obrin. Destapem la cassola i reduïm la
seva aigua. Agafem un pot de
vidre, hi posem oli al gust i for-

ça pebre negre mòlt. Tapem,
sacsegem i amanim els musclos. Deixem coure un parell
de minuts sacsejant suaument.
Parem el foc i servim. Prepareu pa per a sucar!
Bon profit!

serveis
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I M M O B I L I À R I A
SE ALQUILA
LOCAL EN
MASDENVERGE

70 m. especial para
autónomos o
particulares para
guardar muebles,
herramientas
de trabajo, etc...

100€ al mes

Para más información:

646 106 981

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,
furgonetes...
i tot tipus de
maquinària ·
No importa l'any ni
l'estat
Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues
(palmeres i altres), optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE

/ /

S E R V E I S

/ /
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R E L A X

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d’aplicador de productes fitosanitaris, pla
d’higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
TEL. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

VOLS

CATALANA
L’ALDEA

TORTOSA

MADURA

NOVEDAD

comercial@mesebre.cat

FRANCÉS Y MASAJE.
DISCRECIÓN

RELAX, LATINAS

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

L’ALDEA

ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

698
642468
018 086
057 877 075 973 698 468 057

OFERTA
MASAJISTA CATALANA
3 masajes completos
50€ bebida y dutxa

643766439
àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Els somnis poden
portar-te al passat
per comprendre
què cal canviar per
avançar. Una despesa inesperada pot
fer trontollar una
mica l’economia. Fes
previsió i estalvi.

La vida demana que
actuïs amb celeritat i
que siguis adaptatiu
pel que fa a l’economia. Si cercaves
alliberar-te d’un tema
familiar que pesa
massa, ara sembla
bon moment.

Cerques la manera
de trobar un camí
diferent, especialment pel que fa a la
professió doncs vols
distingir-te. Algunes
novetats pel que fa
als veïns o la comunitat on vius.

Si et senties insegur
o no gosaves dir la
teva, et pots sentir
amb coratge per
defensar el que és
teu. Una persona
estrangera pot mostrar el seu interès
sentimental en tu.

Si t’entossudeixes
en una qüestió
professional, podries
perdre de vista les
oportunitats. Obre la
ment. Si es barregen
amistat i sexe, sigues
clar per evitar desil·lusions.

Hi ha una evident
preocupació pel
futur econòmic, però
no tot és treballar i
atendre obligacions,
deixa temps per relaxar-te i divertir-te.
Un amor del passat
et busca.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Tendeixes a repetir
alguns costums, a
vegades nocius per
tu. Un canvi d’hàbits
pot fer-te sentir
millor. Un viatge
s’ajorna, però pots
fer altres coses que
t’agraden.

Possible oportunitat laboral del teu
interès. Renoves
interessos i et
planteges estudiar
novament. En l’amor
demanes sinceritat i
si no ho veus clar, no
t’involucraràs.

Noves responsabilitats econòmiques,
però també és
temps de maduració.
Si has fet els deures,
s’obren les portes
a l’alliberació. Estàs
combatiu i fins i tot,
territorial.

El teu món interior
està revolucionat i
tens moltes idees i
plans de futur. Tocarà tenir una mica
de paciència. Activitats divertides amb
els fills i moments
inoblidables.

Moltes despeses,
però si apliques el
que has après ho
gestionaràs amb
èxit. Guanyes en seguretat personal. Un
amor del passat et
vigila en silenci per
les xarxes socials.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Una amistat pot
passar per canvis
importants. Positiva
transformació al
sector material. Has
après a gestionar
millor l’economia.
Discrepàncies amb
la família política.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

ELS PORTS EBRENCS, ESPAIS A L’AIRE LLIURE
I SEGURS PER AL TURISME DE PROXIMITAT
“Viu els ports” és el nom de la campanya que promou els 45 ports competència de la Generalitat de Catalunya,
entre els quals es troben els ports ebrencs. La promoció mostra els ports com a espais a l’aire lliure, segurs,
sense aglomeracions i propers a la ciutadania, per ajudar a reactivar l’activitat portuària.
orts de la Generalitat ha
dissenyat una campanya
promocional amb l’eslògan
“Viu els ports”, que ensenya
els ports com a instal·lacions
preparades, obertes, segures,
sense massificació, i amb una
àmplia oferta d’activitats per
als visitants.
La campanya engloba els 45
ports gestionats per la Generalitat i vol ser una entrada d’aire
fresc per ajudar en la reactivaImpuls als ports
Ports de la Generalitat ha establert una línia estratègica per
potenciar els ports catalans des
de tres eixos:

ció dels ports, afectada per la
situació actual. El director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes,
posa en valor la proximitat dels
ports: “Aquest estiu els ports
ebrencs són una bona alternativa per al turisme de proximitat perquè es pot sortir a
navegar en família o en amics,
practicar activitats nàutiques,
visitar la subhasta de peix o
assaborir productes de quilòmetre zero”.
Port de Sant Carles de la Ràpita
2. L’establiment de mesures
econòmiques per pal·liar els
efectes econòmics de la crisi
sanitària en els usuaris, gestors
i agents portuaris.

1. L’impuls a les infraestructures
portuàries que s’estan potenciant, modernitzant i adaptant al
canvi climàtic.

3. La promoció per donar suport a l’activitat portuària i ajudar a reactivar-la.

La campanya
La campanya va destinada al
mercat de proximitat i vol convidar els turistes a conèixer millor els ports i la seva activitat.
En el cas dels ports ebrencs,
l’objectiu és que els ciutadans
i les ciutadanes s’animin a anar
als ports per gaudir d’un espai a
l’aire lliure com és el mar, llogar
un vaixell per hores i descobrir la costa ebrenca per fora;
practicar activitats com ara, la
vela, el windsurf o el caiac; visitar les instal·lacions pesque-

res i la subhasta del peix; tastar
el peix de la costa ebrenca als
restaurants dels fronts portuaris; i moltes més activitats que
es poden fer en els ports. Gómez Comes comenta que s’ha
d’incentivar el consum local
“la campanya vol mostrar una
oferta marítima de proximitat, fàcilment accessible, sense aglomeracions que permet
consumir localment i ajudar a
reactivar l’economia de la costa ebrenca i del conjunt de la
costa catalana”.

El vídeo
La promoció es compon d’un
vídeo que mostra una família que va a un port, lloga un
vaixell, mira la descàrrega del
peix i assaboreix el peix de
llotja en un dels restaurants
del port. És una petita mostra de la quantitat d’activitats
que es poden fer als ports.
La campanya “Viu els ports”
es difon durant un mes entre mitjans de comunicació
generalistes i especialitzats,
online i offline, plataformes
turístiques i nàutiques i xarxes socials.

“

LA CAMPANYA VOL MOSTRAR UNA OFERTA MARÍTIMA DE PROXIMITAT,
FÀCILMENT ACCESSIBLE, SENSE AGLOMERACIONS QUE PERMET
CONSUMIR LOCALMENT I AJUDAR A REACTIVAR L’ECONOMIA DE LA
COSTA EBRENCA I DEL CONJUNT DE LA COSTA CATALANA

“

P

A l’esquerra, vela lleugera a la Badia dels Alfacs Port
i a lade
dreta
Sant
windsurf
Carles de
a l’Ampolla
la Ràpita

