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EDITORIAL

Les mascaretes van 
començar a utilitzar-se 

com una recomanació i han 
acabat sent obligatòries en 
gairebé tot el país. 
Mentre la mascareta es conver-
tia en un bàsic de la nostra ves-
timenta, missatges a les xarxes 
socials, basats en falsedats, han 
animat a alguns ciutadans a dei-
xar de fer-les servir. Un joc pe-
rillós que pot fer trontollar una 
de les barreres més segures per 
fer front a la COVID-19. L’ús cor-
recte de la mascareta és segur 
per la nostra salut, però també 
cal respectar la vida útil de cada 
tipus de mascareta, segons les 
especificacions de cada fabri-
cant. Cal ser conscients que les 
mascaretes no duren sempre. 
Hi ha persones que li donen un 
segon ús donant-los la volta! Si 
utilitzem mascaretes reutilitza-
bles, cal desinfectar-les de for-
ma adequada. Per exemple, ren-
tant-a 60 graus, com recomana 
el Ministeri de Sanitat. A més, és 
bo que la mascareta s’assequi a 
l’aire en les següents dues hores 
després del  rentat  i no al forn, 
al microones o en assecadores, 
perquè podria danyar-se el teixit. 
Pel que fa a les màscares reutilit-
zables (de qualsevol marca i eti-
quetades amb el codi de la nor-

mativa que les regula,  EN0065) 
han de mantenir la seva eficàcia 
de filtratge en almenys 5 renta-
des, mentre que les no reutilitza-
bles s’han de rebutjar dins d’una 
bossa al contenidor d’escom-
braries convencional després del 
seu ús (4-6 hores si són higièni-
ques o quirúrgiques o 8 hores si 
són  autofiltrants), o si s’observa 
que estan brutes, trencades o 
que la persona que la porta no 
respira amb la mateixa facilitat 
que al principi de posar-se-.
Si es compleixen aquestes nor-

mes d’ús, estarem protegits i no 
posarem en risc la nostra salut i 
l’únic perill serà el de caure en 
alguns dels rumors més populars 
dels “ANTI-mascaretes”, un dels 
col·lectius actualment més actiu. 
Per això trencarem els rumors 
difosos per les xarxes socials di-
ent que: l’ús de mascaretes no 
provoca hipòxia ni intoxicació, 
és fals. Les mascaretes poden 
generar sensació d’ofec, però no 
hi ha cap evidència que el seu 
ús produeixi hipòxia, acidifica-
ció de l’organisme o intoxicació 

per inhalació del propi CO2. Les 
mascaretes no estan tancades 
al pas d’aire, ja que el material 
del qual estan fetes permet que 
entri l’oxigen i s’elimini el diòxid 
de carboni. Les mascaretes no 
provoquen infeccions si es re-
noven o renten i sens dubte, la 
mascareta serà un element im-
portantíssim per frenar la trans-
missió tant del coronavirus com 
d’altres virus respiratoris que tin-
dran una presència important en 
el pròxim hivern, com el virus de 
la grip.

Els rumors més virals dels “ANTI-mascaretes”

El Guanyador de la aventura en caiac amb “Riu a l’Ebre” (Deltebre): Axel Sanchez ENHORABONA!
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NOUS CASOS A 
ROQUETES
Salut ha confirmat aquest 
dijous 22 nous positius a 
la regió sanitària Camp de 
Tarragona i 9 més a la regió 
sanitària Terres de l’Ebre.
Ha comunicat 5 positius més 
a Roquetes on se’n porten 
26 des del passat 16 de Juliol.

L’ALDEA: PROVES 
A TREBALLADORS 
MUNICIPALS 
NEGATIVES
L’Ajuntament de l’Aldea co-
munica que les proves PCR 
dels treballadors municipals 
“han donat totes negatives. 
Celebrem molt positivament 
aquesta noticia i agraim a 
tots els treballadors que han 
sabut estar a l’alçada de la 
situació. Dilluns, 3 d’agost, 
com ja vam comunicar, vam 
activar el teletreball i el 
mateix dia es va realitzar 
la desinfecció, mitjançant 
una empresa especialitzada, 
de totes les dependències 
municipals (Ajuntament, 
Guàrdia Municipal i Jutjat 
de Pau). Per tant, avui 
divendres 6 d’agost, davant 
d’aquesta bona notícia, es 
retorna al treball presencial 
en la seva totalitat, sempre 
respectant les mesures de 
prevenció”. 

ACCIDENT A LA 
C-12, A MÓRA LA 
NOVA
La C-12, a Móra la Nova, va 
estar  parcialment tallada 
dimecres per un accident 
entre dos vehicles, al punt 
quilomètric 65. El sinistre va 
passar pel matí i un dels tu-
rismes va quedar bolcat amb 
persones atrapades a dins. 
Sis persones van resultar 
ferides, una greu, una menys 
greu i quatre lleus. Fins al 
lloc de l’accident es van 
desplaçar 2 patrulles dels 
Mossos, 4 dotacions dels 
Bombers, 3 ambulàncies, i 
l’helicòpter del SEM.

MÉS 
NOTÍCIES

ORIGEN DELS BROTS MÉS PREOCUPANTS A L’EBRE
Salut crida a no relaxar les mesures de 
seguretat en trobades socials
El nombre de casos positius 

per covid s’ha doblat 
a les Terres de l’Ebre des 
de l’aixecament de l’estat 
d’alarma.          
De 335, el 20 de juny, s’ha passat 
a 703. 
Importants brots, vinculats so-
bretot a l’àmbit familiar i en al-
guns casos laboral, han disparat 
els contagis durant el mes de 
juliol tot i que en els últims dies 
comença a remetre i s’estabilitza 
el risc. 
L’augment de positius no es vin-
cula a l’arribada del turisme al 
territori però sí a la mobilitat i les 
trobades particulars on es rela-
xen les mesures de seguretat. 
Salut fa una crida a no abaixar la 
guàrdia en aquestes reunions so-

cials, així com en els descansos 
laborals, i celebra que en els cri-
bratges massius fets en algunes 
empreses s’hagin detectat menys 
positius del que es preveia.

Amb la nova normalitat, els posi-
tius s’han doblat, sobretot durant 
el mes de juliol, però la taxa d’in-
cidència ha començat a baixar en 
els últims dies.

“La contenció que es fa en l’atenció primària 
evita complicacions i ingressos hospitalaris”
Mar Lleixà, directora dels 

serveis territorials de 
Salut, ha remarcat que “és 
important identificar les 
cadenes de transmissió de 
forma ràpida”.          
“Tenim diferents brots alguns 
d’ells nombrosos però ben 
Identificats. Això permet tallar 
les cadenes de transmissió, i, 
per tant, que tinguem transmis-

sió comunitària. Tota la contenció 
que es fa en l’àmbit d’atenció pri-
mària i comunitària evita compli-
cacions i ingressos hospitalaris, 
que han augmentat. A data d’avui 
tenim 19 persones ingressades 
Covid positius, entre l’Hospital de 
la Santa Creu de Jesús i l’Hospital 
de Tortosa 3 d’elles a la UCI. Per 
tant, molt atents en tots els as-
pectes”. Lleixa afegia que “si no 

tallem les cadenes de transmis-
sió, la pressió assistencial als hos-
pitals en les pròximes setmanes 
seria molt important, els tindríem 
plens i no ens ho podem perme-
tre. Fins que no tinguem una va-
cuna, un tractament eficaç, això 
és una carrera de fons i tindrem 
un hivern complicat i necessitem 
la col·laboració de tothom i remar 
tots en la mateixa direcció”.

ZONES QUE 
PREOCUPEN   
La taxa d’incidència ha 
començat a baixar en els 
darrers dies però preocupen 
encara les Àrees Bàsiques 
de Salut (ABS) d’Amposta 
-que ha ajornat les activitats 
públiques 14 dies-, Móra 
d’Ebre i Tortosa Oest, entre 
d’altres, on es concentren els 
principals brots, la majoria 
relacionats amb l’àmbit 
familiar i social però no al 
turisme. 

“S’ha estès molt per la 
mobilitat i les trobades de 
familiars de les darreres 
setmanes”.

MESURES 
ADDICIONALS  
Mar Lleixà, directora dels 
serveis territorials de Salut 
a les Terres de l’Ebre  ha infor-
mat que “les dades epide-
miològiques ens mostren un 
augment de casos, amb una 
incidència superior a la de 
l’última setmana. Tot i això  
els últims dos dies ens hem 
estabilitzat, però continuem 
amb un risc elevat en tres (Ri-
bera, Baix Ebre i Montsià)  de 
les quatre comarques  i això 
ens fa fet adoptar unes me-
sures addicionals en l’àmbit 
residencial per protegir a les 
persones que allí hi viuen”.

TERRA ALTA 
MANTÉ EL BAIX 
CONTAGI
Les mesures addicionals no 
han afectat tant a la comarca 
de la Terra Alta que “manté 
aquest microclima” de baix 
contagi. 
“Hi ha casos molt puntuals 
però hem de ser molt curo-
sos, evitar abaixar la guàrdia 
i incorporar les mesures de 
protecció, tan senzilles i a la 
vegada tan difícils, perquè 
tenen un poder d’efectivitat 
molt, molt gran, sobretot l’ús 
correcte de la mascareta”, ha 
recordat la directora ebrenca 
de Salut.

PCR I CRIBATGES
Mar Lleixà ha dit que “la 
pressió” que ha assumit 
l’atenció primària per iden-
tificar els casos i fer les PCR 
així com els cribratges mas-
sius que s’han fet en algunes 
grans empreses per identifi-
car quina és la situació de la 
pandèmia a l’Ebre. Aquestes 
proves, de les quals es tin-
dran els resultats definitius 
en les pròximes hores, han 
detectat “menys positius” 
del que es preveia. “És una 
bona notícia; les coses es 
fan bé a les empreses i no 
podem abaixar la guàrdia ni 
en els descansos o quan ens 
hi desplacem”.

CASOS

El nombre de 
casos positius per 
covid s’ha doblat 
al territori des de 
l’aixecament de 
l’estat d’alarma

Mar Lleixà.
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L’AJUNTAMENT 
DOBLA LES 
SUBVENCIONS 
A LES ENTITATS 
ESPORTIVES 
A més, va aprovar una nova 
distribució del superàvit per a 
la reducció de l’endeutament 
en 200.000€ i una partida de 
100.000€ per adquirir vehi-
cles elèctrics. Així mateix, va 
aprovar la plurianualitat per 
a l’obra d’urbanització de la 
plaça Ajuntament i els carrers 
de l’entorn amb l’abstenció 
dels grups de l’oposició. Tam-
bé va aprovar una rebaixa del 
10% del preu públic de la fira 
Ebreocasió, i l’aprovació dels 
comptes justificatius dels 
grups municipals.

ARRANJAMENT 
DE LA PUJADA DE 
TENASSES
L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, acompa-
nyada del regidor, Domingo 
Tomàs, va visitar les obres 
d’asfaltatge i arranjament 
de la pujada de Tenasses, al 
barri de Remolins. L’actuació, 
que afecta una distància de 
gairebé un quilòmetre, té 
un cost de més de 40.000 
euros. Roigé va explicar que 
“l’arranjament de la costa 
del Célio s’emmarca dintre la 
important millora en la via 
pública que duem a terme a 
tota la ciutat”.

A CEL OBERT
Tortosa replanteja el fes-
tival A Cel Obert, amb una 
setena edició marcada per la 
Covid19.El regidor de Cultura 
Enric Roig anuncia que 
enguany es durà a terme una 
única intervenció efímera 
a la plaça dels Dolors. El 
festival tindrà lloc el 9, 10 i 11 
d’octubre. “S’ha treballat per 
programar activitats de cul-
tura segura i donar oportuni-
tats a les entitats del sector 
cultural. Garantim totes les 
mesures de seguretat per fer 
del festival un esdeveniment 
segur”.

MÉS 
NOTÍCIES

Tortosa adjudica l’obra de la plaça de la Catedral 
per 1,76 milions, a l’empresa Acsa Sorigué
La junta de govern local 

de l’Ajuntament de 
Tortosa ha aprovat aquest 
dilluns l’adjudicació de les 
obres pendents de la plaça 
de la Catedral de Tortosa a 
l’empresa Acsa Sorigué. 
La constructora va ser l’única 
candidata que es va presentar 
al concurs públic i ho va fer 

amb una rebaixa del 2% res-
pecte el preu de licitació.
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, ha explicat que es 
tracta d’una obra molt comple-
xa, amb un alt valor patrimonial 
i que des del govern de Tortosa 
no s’escatimaran recursos en 
poder posar en valor les restes 
arqueològiques trobades. Amb 

l’adjudicació i posterior signa-
tura del contracte, està previst 
que es reprenguin les obres 
en poques setmanes. Cal re-
cordar que l’anterior empresa 
constructora, Benito Arnó, va 
renunciar al contracte al març 
per la complexitat de l’obra 
(que requeria més micropilo-
tatges dels previstos).

MALVERSACIÓ I FALSEDAT DOCUMENTAL
Condemnen l’exdirector i l’excap de cuina de 
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús
La secció quarta de 

l’Audiència de Tarragona 
ha condemnat l’exdirector i 
l’excap de cuina de l’Hospital 
de la Santa Creu de Jesús, 
així com al representant 
de l’empresa de distribució 
de productes gourmet, per 
un delicte continuat de 
malversació de cabals públics 
i un altre de falsificació 
documental.            
La sentència, de data 31 de juli-
ol de 2020, dicta una pena d’un 
any i mig de presó, inhabilitació 

especial per al dret de sufragi 
passiu durant el temps de con-
demna, 600 euros de multa, i 10 
mesos d’inhabilitació especial 
per a treball i càrrec públic per 
a cadascun dels acusats. Així 
mateix, la sentència obliga als 
tres condemnats a indemnitzar 
amb 45.539,10 euros més in-
teressos a Gestió Sanitària As-
sistencial de Tortosa (GESAT), a 
la societat de l’Ajuntament de 
Tortosa que gestiona l’Hospi-
tal de la Santa Creu de Jesús. A 
més, els dos extreballadors de 

l’Hospital hauran d’indemnitzar 
GESAT amb 9.460,56 euros ad-
dicionals pel valor dels palets 
no abonats amb els correspo-

nents interessos legals. Els tres 
condemnats també s’hauran de 
fer càrrec de les costes judici-
als.

AL PROPER PLE
L’alcaldessa de Tortosa proposarà retirar la 
medalla d’or de la ciutat al rei emèrit 
L’alcaldessa de Tortosa, 

Meritxell Roigé, ha 
anunciat aquest dimecres 
que presentarà al proper ple 
la retirada de la medalla d’or 
de la ciutat al rei emèrit Joan 
Carles I, després de conèixer 
la seua fugida de l’Estat 
espanyol.          
Roigé espera que la proposta 
compti amb el suport de tots els 
grups municipals. L’alcaldessa 
ha manifestat que “la medalla 
d’or de la ciutat és un dels mà-
xims reconeixements que pot 
atorgar l’Ajuntament de Tortosa 
i el rei emèrit Joan Carles I no 

n’és mereixedor”. En aquesta lí-
nia, Roigé s’ha mostrat contun-
dent a l’hora de condemnar el 
comportament de l’exmonar-
ca i ha lamentat que “a l’Estat 
espanyol la justícia no és igual 
per a tothom”. “Tots hem vist la 
bel·ligerància de l’Estat per em-
presonar i mantenir a la presó 
els presos polítics catalans, per 
haver convocat un referèndum, 
en canvi, ara s’ajuda a un ex-
monarca a fugir del país”, ha 
afegit. El 10 de juny de 1996 el 
ple de l’Ajuntament, per una-
nimitat, va atorgar al rei emèrit 
Joan Carles I la medalla d’or de 

la distinció. La medalla va ser 
lliurada al monarca en el marc 

d’una visita institucional que va 
realitzar a Tortosa.
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PCR A LA 
BRIGADA
La Brigada Municipal es 
va sotmetre a proves PCR 
preventives, gràcies a les 
quals es detectà un positiu. 
Es va fer una segona tanda 
de proves PCR vinculades 
a aquest positiu, que han 
sortit totes negatives.

PERE ARAGONÉS 
A AMPOSTA
El vicepresident del Govern, 
Pere Aragonès,  dins una 
visita a les Terres de l’Ebre, 
va estar l’Ajuntament 
d’Amposta. Aragonés va 
saludar a diferents mem-
bres del plenari, va signar 
el llibre d’honor i, segons 
l’alcalde Adam Tomàs, “vam 
poder  mantenir una reunió 
privada on li vam traslladar 
diferents qüestions  d’inte-
rès territorial i local, com la 
necessitat d’implementar 
mesures de discriminació 
positiva cap a les Terres de 
l’Ebre per atraure implan-
tacions industrials i ajudar 
a les ja existents. També li 
vam fer arribar la preocu-
pació sobre l’incompliment 
que tindran els ajuntaments 
quant a la tutela financera 
perquè hi haurà una baixa-
da important d’ingressos 
derivada de la crisi de la 
covid-19”.

JACIMENT DE 
L’ANTIC
Les primeres excavacions al 
jaciment de l’Antic d’Am-
posta constaten que va es-
tar ocupat entre el segle VII 
i II abans de la nostra era.
Es tracta d’un dels assen-
taments protohistòrics 
més propers a l’antiga 
desembocadura de l’Ebre i 
els arqueòlegs del GRESE-
PIA en destaquen la seua 
situació geoestratègica. 
L’Ajuntament d’Amposta 
destinarà els propers tres 
anys 36.000 euros que 
permetran realitzar dos 
campanyes a l’any.

MÉS 
NOTÍCIES

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta. 

L’ALCALDE DEMANA A MANEL MASIÀ (JXAMPOSTA)
“Que demostri en quins actes organitzats per 
l’Ajuntament hi hagut contagi de covid-19”
L’alcalde d’Amposta, Adam 

Tomàs, ha demanat al 
portaveu de JuntsxAmposta, 
Manel Masià, que demostri 
en quin o quins actes de 
l’Ajuntament d’Amposta 
hi hagut algun contagi de 
covid-19 o rectifiqui si això no 
és així.         
Tomàs ha demanat aquesta rec-
tificació després que Junts per 
Amposta assegurés, en una nota 
de premsa enviada als mitjans, 
que hi hagut casos de contagi 
en actes organitzats pel consis-
tori. “Això és una absoluta men-
tida, no tenim cap cas de conta-
gi vinculat a cap acte organitzat 
per l’Ajuntament i el mateix se-
nyor Manel Masià no ho ha po-
gut justificar quan ha estat inter-
pel·lat a la comissió de Projecció 
de la Ciutat”, explica l’alcalde, 
“allí se li ha demanat a quins ac-
tes de l’Ajuntament s’han regis-
trat positius i contactes i l’únic 

que ha fet ha sigut enumerar 
falsetats i invencions”. “Ha arri-
bat a dir que al JotaCampus hi 
havia assistit una persona amb 
covid-19 i que s’havia continuat 
fent i això és una absoluta men-
tida i una irresponsabilitat so-
bretot venint del portaveu d’una 
formació política; una persona 
del JotaCampus va ser contacte 
d’un positiu en l’àmbit familiar i 
es va aïllar en saber-ho, i a més 
a més, la PCR d’aquesta perso-
na ha resultat negativa”, explica 
l’alcalde, tot lamentant haver 
de donar explicacions de forma 
constant sobre la vida privada 
de les persones per la quantitat 
de rumors malintencionats que 
circulen. “El senyor Manel Ma-
sià és un irresponsable”, afegeix 
Tomàs, “amb les seves mentides 
l’únic que fa es generar més in-
certesa i confusió i acusar de 
mala praxis a persones que han 
actuat responsablement en tot 

moment”. “No pot inventar-se 
les realitats que li convenen al 
seu discurs polític i variar-les en 
funció de la seua necessitat”, li 
etziba.  És per això que l’alcalde 
ha demanat una rectificació pú-
blica i ha assenyalat que, en cas 
que no arribi, “ens plantegem 
demanar la dimissió del senyor 
Masià”. 
L’alcalde també ha posat èmfa-
si amb la manca de coherència 
del discurs polític de Masià. “Un 
responsable polític no pot assis-
tir divendres a un acte cultural i 
defensar-ne que és segur assis-
tint al costat d’un Conseller de la 
Generalitat, i després demanar 
que es cancel·lin actes. I a més 
mantenir un doble discurs en el 
moment que s’aplacen activitats, 
sortir a dir que què faran ara els 
bars i les cafeteries, que hem 
d’estar al seu costat; i on hem 
estat fins ara? on ha estat ell?”, 
diu, “en cap moment s’ha posat 

al nostre costat a treballar de 
forma constructiva”.
 “Aquesta actitud, a part de no 
ajudar a baixar la sensació de 
risc de la ciutadania, ha generat 
malestar entre el teixit cultural 
de la ciutat que ha fet les co-
ses bé i veu com, per utilització 
política, el seu bon fer és troba 
constantment en entredit”, clou 
l’alcalde. 

Les proves efectuades als 
participants i tècnics del Campus 
Winners van donar negatiu

Dilluns  passat epidemiologia de 
les Terres de l’Ebre va comunicar 
al Centre de Tecnificació Espor-
tiva que totes les proves fetes a 
la participants al Campus Win-
ners, els seus tècnics i el perso-
nal del Centre de Tecnificació 
van donar negatiu. “Seguim els 
protocols i assegurem una certa 
normalitat en totes les activitats”. 

AMPOSTA AJORNA 
14 DIES LES 
ACTIVITATS D’UN 
ESTIU A LA FRESCA 
  

Davant l’increment de situació 
de risc de rebrot i contagi a 
arreu del país, també a Am-
posta, el comitè d’emergències 
municipal reunit de forma tele-
màtica aquest dilluns al vespre, 
ha decidit ajornar durant 
catorze dies totes les activitats 
públiques previstes dins del ca-
lendari Un estiu a la fresca. “Ha 
incrementat el risc de contagi 

a tot el país i creiem que ara és 
necessari fer una aturada”, ex-
plica l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, “creiem fermament que 
la cultura és segura i que cap de 
les activitats programades per 
l’Ajuntament suposa un risc per 
a la sanitat pública, però sí que 
és cert que oferir aquestes acti-
vitats obre la porta a la mobili-
tat de les persones i creiem que 
ara mateix, la nostra respon-
sabilitat com a administració 
és demanar a la ciutadania que 
limiti la seva mobilitat i els seus 
contactes estrets per evitar el 
risc de propagació del virus”. 

LES PROVES 
FETES A 
AGENTS DE LA 
POLICIA LOCAL 
HAN SORTIT 
NEGATIVES  

Salut va informar dimarts de 
la setmana passada, dia 21 de 
juliol, que les PCR fetes a 20 
agents de la Policia Local han 
sortit negatives. Les proves es 
van fer després que dos resul-
tessin positius de covid-19 per 
contacte estret amb positius. 

Totes les proves fetes al cos 
policial han resultat negatives. 
Quatre dels agents amb resul-
tat negatiu, però, continuen  
aïllats al domicili per haver es-
tat en contacte estret amb els 
dos agents policials positius. 
“El que és important és que 
les mesures de seguretat fun-
cionen per evitar contagis”, 
diu l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, “persones que han 
compartit patrulla, en fer-ho 
seguint sempre la fòrmula 
mascareta, distància i higiene 
de mans, no s’han contagiat”. 

Tendència a la baixa de casos 
positius a la capital del Montsià, 
els darrers dies
L’alcalde Adam Tomàs, va infor-
mar ahir dijous que “segons les 
dades que diàriament facilita Sa-
lut, aquests darrers dies estem 
experimentant una tendència a 
la baixa dels positius registrats a 
Amposta. Això ens diu que totes 
i tots ho estem fent bé, però no 
abaixem la guàrdia i seguim amb 
mascareta, distància i higiene de 

mans. Comentar-vos també que 
les dades que us traslladem di-
àriament són les que ens fa ar-
ribar Salut. En cap cas Salut ens 
facilita les dades de les altes que 
s’han donat i que molts dema-
neu”. Per consultar més al detall 
les estadístiques que facilita Sa-
lut, es pot fer aquí:
 https://dadescovid.cat/
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El Govern mostra en un co-
municat la seva “decepció per 
la manipulació i la falsedat 
d’algunes declaracions d’En-
davant l’Aldea ERC. Des del 
grup municipal de Junts per 
l’Aldea volem fer palesa la 
manca de serietat del grup de 
l’oposició i també la seva falta 
a la veritat a l’hora de traslla-
dar la informació a la població. 
La manipulació de les dades 
que publiquen a la seva revis-
ta o a les seves xarxes, fa que 
hagin travessat una línia que 
mai s’havia d’haver creuat: el 
respecte, el dret a la intimitat 
personal, la seriositat i rigor 
que ha d’ostentar tot aquell 
digne del seu càrrec de Regi-
dor/a. En l’oposició no tot s’hi 
val, les aldeanes i aldeans, no 
es mereixen aquest tipus de 
crispació a la política muni-

cipal i aquí no ens trobaran, 
però sí que sortirem a alertar 
les vegades que faci falta per 
desmentir les manipulacions 
que sempre els han acompa-
nyat. El nostre grup municipal 
estem per treballar per l’Al-
dea, per tots i cadascun dels 
nostres veïns i veïnes, els que 
ens han donat la responsabi-
litat del càrrec que ocupem i 
els que no, perquè volem ser 
el govern de tots, som un go-
vern de tots. Un Ajuntament 
de tots i per a tots, aquest és 
el nostre principal objectiu”.

L’ALDEA

El president de l’Associació Ca-
talana de Municipis (ACM) i al-
calde de Deltebre, Lluís Soler, 
ha enviat una carta a la ministra 
d’Hisenda i al president de la 
Federació Espanyola de Muni-
cipis i Províncies, Abel Ramón 
Caballero, per expressar el seu 
rebuig a la fórmula que els so-
cialistes han aprovat perquè els 
ajuntaments puguin accedir als 
seus romanents de tresoreria. 

El Ministeri d’Hisenda va propo-
sar que els consistoris constitu-
eixin voluntàriament un préstec 
a favor de l’Estat pel total dels 
seus romanents de tresoreria i 
llavors el govern espanyol els 
transfereixi 5.000 milions d’eu-
ros, una opció que l’ACM re-
butja però que la FEMP va apro-
var amb l’únic vot a favor dels 
representants del PSOE i el vot 
de qualitat de Caballero.

PLANIFICACIÓ 
ENERGÈTICA   
L’Ajuntament de l’Ampolla 
està treballant en l’elabo-
ració d’un Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC) que serà l’eina que 
guiarà el municipi per arribar 
al 2030 amb un 40% menys 
de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle 
(GEH) respecte al 2005, i que 
li permetrà estar més ben 
preparat davant els efectes 
del canvi climàtic. 

El PAESC és un dels elements 
fonamentals per aconseguir 
els objectius que marca el 
Pacte d’Alcaldes.

L’AMPOLLA
L’AJUNTAMENT 
PROPORCIONA 
UNA MASCARETA  I 
UNA FUNDA
L’Ajuntament ha proporcionat 
a tots els seus veïns una funda 
i una mascareta higiènica. La 
campanya ha estat una inici-
ativa del mateix Ajuntament 
i el parc eòlic del municipi. Es 
poden passar a recollir pel 
mateix Ajuntament. Aquesta 
iniciativa ens recorda que l’ús 
de la mascareta és obligatòria 
en tots els espais i segons 
l’alcaldessa M Cinta Llaó, “no 
es poden relaxar les mesures 
d’higiene, distància de segure-
tat i ús de la mascareta”.

EL PERELLÓ
EXPLOTACIÓ 
RAMADERA 
DE PORCS 
VIETNAMITES
Els Mossos han denunciat els 
responsables d’una explota-
ció porcina il·legal ubicada a 
l’Ametlla. La instal·lació estava 
dedicava a la criança de porcs 
vietnamites, una espècie 
exòtica catalogada com a 
invasora per la seva expansió 
“incontrolada” i “nociva” per 
als ecosistemes silvestres. La 
policia va saber de l’activitat 
després que diversos veïns 
es queixessin dels danys que 
els porcs causaven en els seus 
cultius. 

L’AMETLLA

ROQUETES 
Inici de les obres de construc-
ció d’una Pèrgola / Tendal al 
Col·legi de la Raval de Cristo. 
Amb una inversió de 18200€. 
L’obra estarà finalitzada a 
l’inici del curs escolar perquè 
les xiquetes i xiquets puguin 
gaudir-la.

ALDOVER 
El passat 21 de juny es va 
acabar l’estat d’alarma. 
A conseqüència del con-
finament no es pugueren 
realitzar molts dels treballs i 
projectes que estaven progra-
mats. Tot i això, i amb temps 
rècord, s’han fet nombroses 
reparacions a camins, s’ha 
obert la piscina municipal, 
alhora que poc a poc s’han 
anat acondicionant un altre 
cop els espais municipals i els 
carrers. Ja que com s’ha dit, la 
brigada va estar sota serveis 
mínims durant quasi bé tot el 
confinament.
“Dit això, igualment volem 
demanar disculpes, si s’escau, 
per qualsevol molèstia. I 
encara estan per acabar 
grans obres, com l’escullera 
del camí de Santa Maria. 
També s’ha refet el sistema 
de clavegueram de la part 
alta del carrer Sant Josep. Per 
últim, s’han instal.lat diversos 
punts especials per tirar els 
excrements de gossos. Si 
us plau, utilitzeu-los. Hi ha 
moltes queixes de veïns sobre 
aquesta problèmatica, i tots 
volem un poble net i acolli-
dor”.

CAMPREDÓ
Des de la Regidoria de Joven-
tut s’ha informat que des de 
començament d’any s’ha anat 
planificant un seguit d’activi-
tats dirigides a joves entre 14 
i 20 anys. “Fa pocs dies vam 
portar a terme un taller de 
rap i de hip hop. S’ha gravat 
una cançó a moltes veus, de 
la mà de VerSemblant i la 
seva mirada al món que els 
envolta, pors i esperances. 
Flow, energia i vida des del 
marge esquerre de l’Ebre”.    

MÉS 
NOTÍCIES

CENTRE DE DIA 
LA GRANADELLA
Les obres d’ampliació per 
poder garantir la distància 
de seguretat, i millores en 
les instalacions i serveis, al 
Centre de Dia ja han acabat. 
“Teniem un Centre de dia en 
espais molt limitats, i ara po-
dem oferir uns espais nous 
amb amplitud adecuada i 
una sala lluminosa i serveis 
millorats”. El Centre ja està 
llest per reobrir però serà 
més endavant perquè Salut 
ha decretat el tancament de 
tots els centres de dia del 
territori i la suspensió del 
servei de transport adaptat.

CAMARLES

 

PLE DE L’AMETLLA 

El ple de l’Ametlla va aprovar el 
nou conveni col·lectiu del per-
sonal laboral de l’Ajuntament. 
Tots els grups municipals van 
donar llum verda a l’acord al 
qual ha arribat la comissió ne-
gociadora, després d’anys de 

negociació. El següent pas serà 
arribar a un pacte pel conveni dels 
funcionaris. En matèria urbanísti-
ca, es va rebutjar una moció de 
Ciutadans que demanava posar 
en marxa un pla d’actuació a Les 
Tres Cales per fer les obres urba-
nitzadores pendents. Els regidors 
d’Esquerra i Entesa van votar-hi 

en contra, perquè rebutgen que 
els propietaris de parcel·les ha-
gin d’assumir els costos, i els de 
Junts es va abstenir. Sí que va 
aprovar-se una moció de l’equip 
de govern, amb l’únic vot con-
trari de la formació taronja, que 
denuncia la revocació de drets 
penitenciaris als “presos polítics”. 

L’ACM ES QUEIXA PER L’ACORD SOBRE 
L’ACCÉS DELS AJUNTAMENTS ALS SEUS 
ROMANENTS 

POLÍTICA
“L’OPOSICIÓ PLANTEJA PART DE 
LA SEVA ESTRATÈGIA POLÍTICA EN 
MANIPULAR LA REALITAT”

L’oposició també va traslladar 
al plenari queixes d’usuaris res-
pecte a l’atenció al CAP. D’altra 
banda, Junts va demanar que 
s’ampliï el servei de vigilància i 
socorrisme a les platges a tres 
mesos, i Ciutadans que es ne-
tegin els solars de Tres Cales 2a 
fase per evitar incendis.
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terres de l’ebre

URV 
El director de la Càtedra 
d’Economia Local i Regional 
de la URV, Juan Antonio Duro, 
va analitzar les primeres 
dades turístiques des del 
desconfinament i constata 
una davallada dramàtica en 
la demanda hotelera malgrat 
que el mercat domèstic hagi 
actuat de taula de salvació. 
Per això proposa que el sector 
posi el focus en els mercats 
“segurs”, de proximitat, 
redueixi ostensiblement 
l’estacionalitat de la demanda 
turística.

JESÚS
L’EMD de Jesús continua la 
campanya de civisme que 
va encetar fa unes setmanes 
amb el nom ‘Jesús cívic’. 
Tal com ja es va explicar, 
tindrà diferents accions per 
conscienciar la ciutadania de 
diverses actuacions incívi-
ques. La primera va ser ‘Jesús 
cívic: cada cosa al seu lloc’. I 
ara segueix amb ‘Jesús cívic: 
no la cagues!” perquè la gent 
siga conscient de la necessitat 
de recollir els excrements dels 
animals tant a la via pública, 
com a les zones d’esbarjo caní. 

XERTA
Dimecres van començar les 
obres de desplegament de la 
fibra òptica al tram urbà de 
Xerta del projecte de desple-
gament Tortosa-Gandesa.
L’acció impulsada per la Gene-
ralitat suposa una inversió de 
1,3M€ i preveu connectar els 
municipis de Tortosa, Aldover, 
Xerta, Benifallet, Pinell de 
Brai i Gandesa. En una segona 
fase es connectaran els 
edificis públics del municipi a 
la xarxa de fibra i les com-
panyies operadores podran 
conectar-se a aquesta línia 
propietat de la Generalitat. La 
zona afectada per les obres és 
tot el vial de l’avinguda Terres 
de l’Ebre on s’està obrint una 
microrasa per passar el cable-
jat de fibra i la construcció de 
varies arquetes de registre. Es 
preveu que els treballs finalit-
zin aquesta setmana.

MÉS 
NOTÍCIES

INVERSIÓ
El Govern invertirà 1,5 MEUR en la reactivació 
econòmica de les Terres de l’Ebre
El vicepresident del 

Govern i conseller 
d’Economia, Pere Aragonès, i 
el conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Chakir 
El Homrani, han anunciat 
que es destinaran al Pla de 
reactivació econòmica de 
les Terres de l’Ebre 1.572.466 
euros per compensar els 
efectes de la pandèmia de la 
covid-19.           
812.800 euros es vehicularan a 
través dels quatre consells co-
marcals, on s’inclou una apor-
tació extraordinària de 400.000 
euros des de l’IDECE (Institut per 
Desenvlupament de les Comar-
ques de l’Ebre) i 412.800 de Tre-

ball. També aquest Departament 
ofereix 551.850 euros per crear 
plans de formació i ocupació 
que permetin contractar 38 per-
sones a l’atur.
La inversió es farà en el marc 
del Pla per a la reactivació eco-
nòmica i la protecció social que 
va presentar el Govern català la 
setmana passada per donar una 
resposta efectiva i transversal a 
la crisi derivada de la covid-19 
a Catalunya i aprofitant la reac-
tivació del Consell Econòmic i 
Social de les Terres de l’Ebre.
Per la seua part, el senador i pri-
mer secretari dels socialistes a 
l’Ebre, Manel de la Vega, sobre 
la inversió, ha manifestat que “el 

Pla de reactivació econòmica de 
les Terres de l’Ebre d’1,5 milions 
és totalment insuficient i una xi-

fra ridícula en comparació als 
altres plans anteriors i les inver-
sions actuals”, ha dit. 

FINS NOU AVÍS
Suspeses les visites a les residències de gent 
gran i tancament de centres de dia
El departament de salut, 

de treball, afers socials 
i famílies, han publicat 
una instrucció relativa a 
les mesures especials de 
protecció als centres de dia i 
centres residencials de gent 
gran.         
Les visites de familiars a les per-
sones residents dels centres 
residencials queden suspeses 
fins a nou avís. Aquelles visites 
programades amb anterioritat 
també queden sota la restricció 
establerta i no es podran por-
tar a terme. Les visites de final 

de vida es permeten a familiars 
de la persona usuària, sempre i 
quan es segueixin totes les pre-
caucions marcades per la direc-
ció del centre. Així mateix, que-
den suspesos els ingressos fins a 
nou avís. Les sortides a l’exterior 
de curta durada, de caps de set-
mana inferiors a tres setmanes, 
també han quedat suspeses fins 
que hi hagi noves instruccions. 
Els serveis dels centres de dia 
també estaran suspensos fins a 
nou avís. Aquesta mesura afec-
ta a tots els centres del Montsià, 
Baix Ebre i Ribera d’Ebre.

‘Non Stop Aliments’
L’última setmana d’agost es durà 
a terme el repte solidari de Trail 
“Non Stop Aliments, el camí de 
l’esperança” en benefici de “La 
fam no fa vacances” del Banc 
dels Aliments. 17 esportistes d’ar-
reu de Catalunya i el País Basc, 
entre ells l’atleta roquetenc Albert 
Giné, recorreran 600km a peu 

des de Sant Martí d’Empúries (Gi-
rona) fins la nostra ciutat, Roque-
tes. L’arribada serà el dissabte 29 
d’agost. Els participants s’han mar-
cat el repte d’aconseguir un quilo 
per cada quilòmetre i corredor, és 
a dir, un total de 10.200 quilos. Es 
poden fer aportacions d’aliments a 
la caixa que està situada a la Lira.
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La Policia Local ha aixecat 
durant l’última setmana 8 ac-
tes per consum de begudes 
alcohòliques a la via pública i 
3 més per les molèsties de so-
roll ocasionades per possibles 
festes privades. D’aquestes, 9 
es van posar només durant el 
passat cap de setmana. Para-
l·lelament han instruït durant 
aquesta darrera setmana 14 
denúncies a persones que no 
utilitzaven la mascareta (41 
en total, des del 8 de juliol), 
dos per manca de respecte als 

agents de l’autoritat i una més 
per possessió de substàncies 
no legalitzades a la via pública. 
Això suma un total de 13 actes 
i 17 denúncies des del dilluns 
27 de juliol fins al diumenge 
2 d’agost. L’operatiu especial 
de la Policia Local i els Mos-
sos, amb diversos controls i 
patrullatges durant el cap de 
setmana, respon a la prohibi-
ció explícita del consum de be-
gudes al carrer decretat per la 
Generalitat com a mesura per 
aturar els rebrots al país.

LA RÀPITA

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
publicat la convocatòria d’un 
paquet de subvencions directes 
per als comerços, empreses, 
pimes i autònoms. Els ajuts es 
concreten en dues línies dife-
rents, una destinada a la reac-
tivació del comerç i una altra a 
la dinamització de la campanya 
d’estiu. Per tal d’arribar a més 
beneficiaris, cada empresa po-
drà optar a un màxim de 500 
euros. Els ajuts a la reactivació 
del comerç estan enfocats a 
cobrir les despeses de submi-

nistrament i serveis a les quals 
les empreses van haver de fer 
front durant els mesos de con-
finament, així com a la compra 
dels EPI i altres materials de se-
guretat necessari per reprendre 
l’activitat en la nova normalitat. 
Pel que fa al programa de reac-
tivació de la temporada d’estiu, 
aquest està destinat a empreses 
lligades directament a l’estaci-
onalitat turística, com ara les 
guinguetes de platja, les quals 
també han patit pèrdues durant 
el mes de juny.

COSTES ENLLESTEIX 
ELS TREBALLS 
DE REGENERACIÓ 
PARCIAL DEL 
TRABUCADOR
Els darrers dies del mes de 
juliol es van acabar els treballs de 
regeneració parcial del Trabu-
cador al delta de l’Ebre, terme 
municipal de la Ràpita, que ha 
portat a terme el Ministeri per a 
la Transició Ecològica, mitjançant 
el servei provincial de Costes. 
Aquests treballs s’inclouen dins 
les actuacions d’emergència que 
s’han executat en els darrers 
mesos a tot el litoral tarragoní 
per recuperar els espais malme-

sos per les llevantades, amb un 
import de 3,5 MEUR. La barra del 
Trabucador té una longitud d’uns 
sis quilòmetres, dels quals quatre 
i mig es van veure afectats pel 
temporal Gloria, trencant la barra 
i deixant la península dels Alfacs 
aïllada com si fos una illa. A la part 
central, i amb una longitud de 2,6 
quilòmetres, es va obrir un canal 
de profunditat variable entre un 
metre i mig, i tres metres, i a la 
resta la profunditat era d’entre 
mig metre, i un metre i mig. 
També es van eliminar els dipòsits 
d’enderrocs existents en diversos 
punts procedents d’actuacions 
de mitjans dels noranta que 
interferien en la dinàmica natural 
de la barra.

MEDI AMBIENT
EL 85% DE LES 
DENÚNCIES 
El departament d’Interior ha 
acordat destinar als ajunta-
ments el 85% de la recaptació 
de les denúncies efectuades 
per les Policies Locals de 
Catalunya durant el confina-
ment originat per la Covid-19. 
El 15% restant romandrà a 
la Generalitat per fer front al 
cost de la tramitació d’aques-
tes.  Durant el confinament, 
els cossos policials van 
efectuar un total de 142.766 
denúncies, de les quals 73.200 
les van imposar els Mossos i 
69.566 les Policies Locals de 
Catalunya.

INTERIOR

PLE DE LA RÀPITA 
El Ple s’ha adherit, per una-
nimitat, al manifest institu-
cional de les Terres de l’Ebre 
en contra del transvasament 
del riu l’Ebre a Cantàbria. 
Així, la Ràpita es suma a 
la denúncia que ja han fet 
altres ajuntaments i consells 
comarcals del territori. També 
dir que la portaveu del PSC, 
Rosa Anglés, ha demanat que 
es rebutgi el nou enviament 
d’aigua del CAT cap a la Con-
ca de Barberà. 
D’altra banda, el Ple de la 
Ràpita ha aprovat una moció 
a proposta del grup municipal 
d’ERC en contra de la pròrro-
ga o ampliació de les conces-
sions de les autopistes AP-2 
i AP-7. En aquest cas, s’ha 
aprovat amb el vot a favor 
de tots els grups a excepció 
del PSC, que hi ha votat en 
contra. A més, també s’ha 
aprovat una altra moció dels 
republicans a favor de les 
energies renovables.
D’altra banda, el grup Més 
Ràpita ha presentat una 
moció perquè s’estudiï 
demanar a l’Estat la concessió 
de la zona d’accés al públic 
de la barra del Trabucador 
i que s’estudiï implemen-
tar mesures de control de 
vehicles i de residus. La moció 
s’ha rebutjat amb els vots en 
contra d’ERC i els vots a favor 
de la resta de grups. 

Des de l’equip de govern 
han explicat que ja s’està 
treballant en aquesta línia i 
que ja han rebut la negativa 
de l’Estat a la concessió del 
Trabucador.

El PSC ha presentat també 
dues mocions per urgència. 
La primera, per demanar que 
la recaptació de les multes 
imposades per les policies 
locals per incompliments de 
la normativa per la Covid-19 
es retorni als municipis; i la 
segona sobre la seguretat del 
mirador del Parc de Garbí. 
Ambdues s’han rebutjat amb 
els vots en contra d’ERC, 
l’abstenció de JxCAT i els vots 
a favor de Més Ràpita i el 
PSC.

MÉS 
NOTÍCIES

PLE DE 
L’AJUNTAMENT
Santa Bàrbara se suma al 
front institucional contra el 
transvasament de l’Ebre a 
Cantàbria. Al ple extraor-
dinari celebrat telemàtica-
ment, el consistori planer va 
adherir-se, per unanimitat, 
al manifest institucional de 
les Terres de l’Ebre en contra 
del transvasament del riu 
l’Ebre a Cantàbria. 
Un transvasament que su-
posaria enviar 4,99 hectò-
metres cúbics d’aigua cap a 
Santander, pendent d’apro-
var per part del govern 
espanyol.

S. BÀRBARA

 

SANTA BÀRBARA: 
FUTURA 
ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 

Vora una quinzena de co-
merciants, majoritàriament 

dones, van participar d’una 
xerrada-cafè sobre el comerç 
planer. El col·loqui va comp-
tar amb l’assessorament de la 
Cambra de Comerç de Tortosa, 
amb Francesc Minguell i Carme 
Canalda. Manel Crespo, regi-
dor de promoció econòmica, 
va reafirmar que aposten pel 
comerç, la restauració i les em-

preses de Santa Bàrbara, “i es 
farà el que calgui, dins de les 
limitacions que es tenen, per 
ajudar a impulsar aquests sec-
tors tan importants”. Crespo 
valora positivament la trobada: 
“veig als comerciants amb ga-
nes d’emprendre reptes, com 
aquesta regidoria, i tot l’equip 
de govern”. Al mateix temps va 

afirmar que aposten per un 
teixit comercial “potent”: “no-
saltres posarem de la nostra 
part, econòmica i personal”. 
La tertúlia va tenir una durada 
de dues hores: “vam plantar 
la llavor per crear l’Associació 
de Comerciants a Santa Bàr-
bara”.
(La Plana Ràdio)

L’AJUNTAMENT DE LA RÀPITA DONARÀ 
AJUTS DE 500 EUROS 

REACTIVAR EL COMERÇ
SANCIONS PER CONSUM D’ALCOHOL 
AL CARRER I MOLÈSTIES DE SOROLL
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Els comptes de l’Ajuntament 
d’Alcanar per al 2020 tenen un 
marcat caire social i preveuen 
diverses mesures per comba-
tre els efectes de la COVID-19, 
amb ajudes a famílies, empre-
ses i autònoms. En el darrer 
Ple  es va aprovar el Pressu-
post 2020, el qual ascendeix 
a 10.910.951,99 €. Aquesta 
xifra és 1,5 MEUR més elevada 
que la de l’exercici anterior, el 
que suposa un increment del 
16,79% respecte a 2019. Des-
taquen, els més de 2,2 MEUR 
destinats a inversions, un 45% 

més que al 2019; i entre els 
quals els gairebé 700.000 € 
destinats al nou Auditori, els 
més de 330.000 € destinats a 
l’ampliació de la Biblioteca, els 
més de 85.000 € a les obres 
de l’Escola de Música o els més 
de 75.000 € a les obres de re-
novació de l’Oficina Delegada 
a les Cases, entre d’altres. Les 
subvencions així com els con-
venis amb altres ens, també 
s’han vist incrementades, i 
han assolit pràcticament els 
675.000 €, un 97% més res-
pecte al 2019.

ALCANAR

Els jugadors Oriol Romeu, a 
les files del Southampton FC, 
i Aleix Garcia, que recentment 
ha donat per acabat el seu con-
tracte amb el Manchester City, 
tots dos d’Ulldecona, han sig-
nat un conveni de col·laboració 
amb la Fundació Ulldecona per 
fer possible un programa de 
beques d’ajuda a domicili (SAD) 
i Espai de Respir per a persones 
grans amb pocs recursos eco-

nòmics. Tant Oriol Romeu com 
Aleix Garcia han lloat la tasca 
social de la Fundació i han ex-
plicat que van creure necessari 
impulsar accions de suport que 
poguessen beneficiar Ulldeco-
na. L’aportació, segons el diari 
de Tarragona, és de 15.000 eu-
ros. La Fundació Ulldecona és 
una entitat sense ànim de lucre 
que naix al 2004 i que ofereix 
serveis d’atenció domiciliària.

EL BROT DE 
COVID-19, JA ESTÀ 
TANCAT   
El Departament de Salut ha 
comunicat a l’Ajuntament 
d’Alcanar que es dóna per 
tancat el brot de Covid-19 
detectat a mitjans de juliol, el 
qual van tenir origen a la ciu-
tat de Peníscola i va afectar 
persones d’Alcanar malgrat 
que no totes s’havien despla-
çat a la ciutat veïna. Un cop 
passats els catorze dies de 
l’inici del brot, es considera 
que ja està controlat i tancat 
perquè ja s’ha aixecat l’aïlla-
ment domiciliari a la majoria 
de persones afectades. 

ALCANAR
UN HOME DE 70 
ANYS MOR OFEGAT 
A LA PLATJA
Un home d’uns 70 anys d’edat 
va morir ofegat a la platja del 
Marjal de Les Cases d’Alcanar, 
segons informa Protecció 
Civil. Els socorristes van poder 
encara atendre la persona 
fins a l’arribada dels serveis 
d’emergències. Fins al lloc es 
van traslladar una ambulància 
i un helicòpter del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM), que van intentar 
reanimar l’home sense èxit. 
Ja són 14 les víctimes mortals 
d’aquest estiu a les platges 
catalanes.

LES CASES
SUBVENCIÓ DEL 
PUOSC 
El Consell Comarcal del 
Montsià rebrà una subvenció 
del PUOSC de 201.710,87 € per 
a l’adequació, condicionament 
i millora de la seva seu. El Con-
sell aportarà 10.616,36 € de 
fons propis per arribar al cost 
total del projecte que ascen-
deix a 212.327,24€. 
El projecte preveu l’adequa-
ció de l’acabat dels espais 
comuns i les zones de treball 
dels empleats, tot millorant 
les zones de treball. Aquesta 
adequació consistirà a pintar 
el hall principal i els despatxos 
dels serveis a la ciutadania. La 

segona actuació que consistirà 
en la  millora de l’eficiència 
energètica inclourà la instal·la-
ció d’energia solar i la instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques 
a la seu principal del Consell 
Comarcal del Montsià. La 
tercera actuació serà l’adequa-
ció i el condicionament de la 
instal·lació de climatització i la 
instal·lació lumínica de la seu 
per millorar-ne també la seva 
eficiència energètica.
Al Consell Comarcal del 
Montsià hi ha 113 treballadors 
i treballadores, dels quals 60 
treballen a la seu principal, 
on s’hi duen a terme multitud 
d’activitats vinculades als 
serveis de caràcter comarcal.

CONSELL COMARCAL

ALCANAR 
Alcanar, les Cases i Alcanar 
Platja podran gaudir aquest 
estiu d’actes de petit for-
mat, amb aforament limitat, 
situats en ubicacions que 
permeten garantir el distan-
ciament social i les condi-
cions de seguretat davant 
la pandèmia de la covid-19. 
L’Ajuntament d’Alcanar i di-
verses entitats del municipi 
estan ultimant un calendari 
nodrit de gairebé cent actes 
vinculats a la cultura canare-
va i ebrenca.
Totes aquestes activitats 
es realitzaran seguint el 
protocol de mesures de 
seguretat i protecció davant 
la COVID-19.

CARTA DE JOAN 
ROIG 
L’alcalde d’Alcanar, Joan 
Roig, ha fet un text d’opinió 
sobre les subvencions pels 
aiguats de l’octubre. Roig 
acaba dient que “seguirem 
defensant els drets i els inte-
ressos del nostre poble i de 
les Terres de l’Ebre. Segui-
rem treballant per a que les 
ajudes per catàstrofe natural 
siguen efectives també en 
els pobles menuts i continu-
arem lluitant per uns diners 
vitals per al futur de casa 
nostra”. L’article el podeu 
trobar al web de Més Ebre. 

LA SÉNIA
Un incendi va cremar una 
superfície de 3 hectàrees a 
la Sénia. Vuit dotacions de 
bombers van treballar-hi per 
extinguir-lo, dilluns passat.  

GODALL
Dins de les possibilitats i 
amb les mesures de segu-
retat del moment, a Godall 
han fet actes coincidint amb 
una Festa Major que no 
s’ha pogut celebrar com és 
habitual però que, d’alguna 
manera, encara que en petit 
format i amb actes determi-
nats, s’ha pogut viure. 

MÉS 
NOTÍCIES

 
TRÀMIT PER 
AUTORITZAR EL 
SEGELLAT DEL 
CASTOR 

L’inici del tràmit per autoritzar 
el segellament i abandó de-
finitiu dels pous d’emmagat-

zematge del Castor s’ha rebut 
amb “optimisme” a Alcanar. La 
portaveu de la Plataforma en 
Defensa de les Terres del Sénia, 
Cristina Reverter, ha assegurat 
que després de 13 anys de lluita 
els veïns del municipi s’han de 
sentir “satisfets perquè l’Estat 
ha reconegut que es va equivo-
car”. Reverter ha aprofitat per 

demanar al Ministeri per a la 
Transició Ecològica que con-
creti quan es preveu desman-
tellar la planta terrestre. Per a 
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, 
la notícia és “la prova evident 
que amb convicció i fermesa 
es poden vèncer les elits eco-
nòmiques i polítiques d’un sis-
tema corromput”.

ORIOL ROMEU I ALEIX GARCIA SIGNEN 
UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB 
LA FUNDACIÓ 

ULLDECONA
L’AJUNTAMENT APROVA EL 

PRESSUPOST 2020
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L’Audiència de Tarragona jut-
jarà un home acusat de pujar 
al vehicle d’una noia de 22 
anys i obligar-la a conduir sota 
les seves indicacions durant 
prop de tres hores per la co-
marca del Montsià. La fiscalia li 
demana 5 anys i mig de presó 
per un suposat delicte de de-
tenció il·legal. 
Els fets es remunten al 17 de 
gener del 2019 quan la víctima 
conduïa el seu vehicle per la 
carretera TV-3403. Pels volts 
de tres quarts d’onze de la nit, 
en aturar el vehicle per poder 
accedir a la rotonda d’entrada 
a Sant Jaume d’Enveja, l’acu-
sat va obrir la porta de l’acom-
panyant mentre, “molt agres-
siu i nerviós”, cridava “hospital, 
hospital”. Es va asseure al cos-
tat de la conductora, va aga-
far-la del coll del jersei i la va 
comminar perquè el portés 
fins a Amposta.
La noia, sense assentir ni tenir 
temps de fugir, ho va fer per-

què temia per la seva vida, se-
gons l’escrit d’acusació del fis-
cal. Durant el trajecte l’acusat 
li exigia que anés més ràpid, a 
la qual cosa ella responia que 
no podia i, en arribar a Am-
posta, l’acusat li anava donant 
indicacions mentre circulava. 
Van arribar a una esplana-
da on la va fer parar i activar 
els quatre intermitents, fins 
que un noi va colpejar el vi-
dre del vehicle i va pujar a la 
part posterior. “Ella, aterrada i 
en contra de la seva voluntat, 
va continuar conduint perquè 
no li fessin mal, seguint les 
instruccions de l’acusat, fins a 
la carretera de Masdenverge. 
Van obligar-la a entrar en un 
camí de terra i a aturar el vehi-
cle de nou. Ella, tement per la 
seva vida, així ho va fer”, relata 
el fiscal. Els dos individu van 
baixar un moment del vehicle 
i li van dir que esperés. Tot just 
van sortir del cotxe, la noia va 
aprofitar per escapar i va fugir 

AJUTS PER 
A ENTITATS I 
FUNDACIONS 
SOCIALS   
La Diputació ha impulsat una 
convocatòria d’ajuts exclusi-
va per a entitats i fundacions 
socials de la demarcació per 
import de mig milió d’euros 
amb l’objectiu que puguin 
finançar les despeses extra-
ordinàries que hagin hagut 
d’assumir a causa de la crisi 
sanitària. La línia de subven-
cions s’emmarca dins del Pla 
de Xoc COVID-19 que pretén 
potenciar la reactivació 
econòmica i social del Baix 
Penedès, el Camp i l’Ebre. 

DIPUTACIÓ
AJUDES PER ALS 
PAGESOS AMB 
VINYES MALMESES 
PER LA PLAGA DEL 
MÍLDIU
El Departament d’Agricultura 
destinarà 13 milions a una 
línia d’ajudes directes per als 
pagesos amb vinyes afectades 
per la plaga del míldiu. Ho 
ha anunciat aquest dilluns la 
consellera Teresa Jordà, que 
ha garantit que se’n podran 
beneficiar aquells viticultors 
amb camps on la collita es 
vegi reduïda un 55% o més 
respecte la verema de l’any 
passat.

AGRICULTURA
LES EBRENQUES MÒNICA SALES I IRENE 
NEGRE INTEGRARAN LA NOVA EXECUTIVA 
NACIONAL DE JUNTS PER CATALUNYA

POLÍTICA

L’ATUR CAU EN 
2.643 PERSONES 
AL JULIOL 
L’atur registrat al Camp de 
Tarragona i les Terres de 
l’Ebre s’ha reduït en 2.643 
persones al juliol, un 4,53% 
menys que el mes anterior. 
Així, la xifra de desocupats 
se situa en 55.673 persones 
a la demarcació, dels quals 
24.273 són homes i 31.400 
són dones. Actualment hi 
ha 14.898 persones atu-
rades més que fa un any, 
la qual cosa representa 
un increment del 36,54% 
respecte el juliol del 2019. 
Per sectors, el de serveis 
registra un descens de 2.421 
desocupats respecte al juny, 
la construcció té 184 aturats 
menys i la indústria 247 
menys, mentre que l’agri-
cultura n’ha sumat 163. 

FECALON
La Federació Catalana 
de Locals d’Oci Nocturn 
(FECALON) considera que 
“no hi ha justificació” per 
tenir tancades les discote-
ques i sales de festa però 
mantenir obert l’oci nocturn 
fins a les 3.30 hores de la 
matinada. Així ho ha defen-
sat el secretari general de 
Fecalon Fernando Martínez, 
que també ha assegurat 
que estudien els eventuals 
recursos a la denegació de 
la reobertura de les dis-
coteques. El Govern ja ha 
anunciat un recurs en con-
tra de la decisió del Tribunal 
Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) que autoritza 
a obrir fins més enllà de la 
mitjanit bars i restaurants 
però manté el tancament de 
les discoteques. 

SANTA BÀRBARA
Els ponents que van apro-
var la Llei 6/2020 de pro-
tecció, conservació i posada 
en valor de les oliveres i 
oliverars monumentals, van 
visitar el Museu de la Vida a 
la Plana.

MÉS 
NOTÍCIES

 

MÀXIM HISTÒRIC 
DE PARELLES I DE 
POLLS DE FLAMENC  

La colònia de flamencs del 
Delta de l’Ebre ha registrat el 
seu màxim històric de naixe-
ments de polls i de parelles 

reproductores, amb 4.303 pa-
relles i 3.260 cries. No ha estat 
la millor dada d’èxit reproduc-
tor, i amb una mitjana de 0,74 
polls per parella és la tercera 
xifra més alta del registre. Com 
ha apuntat el tècnic del Parc 
Natural, Toni Curcó, un factor 
clau els últims cinc anys ha es-
tat el control de predadors com 

la guineu i el gavià argentat, que 
entre 2013 i 2017 van provocar 
un descens del nombre de pa-
relles reproductores de la colò-
nia, per sota de les mil. Enguany 
s’ha suspès l’anellament de cri-
es que es feia al juliol però no es 
tem que interfereixi en la sèrie 
d’observació dels moviments 
migratoris de l’espècie.

A JUDICI PER PUJAR AL COTXE D’UNA NOIA AL MONTSIÀ I OBLIGAR-LA 
A CONDUIR DURANT PROP DE TRES HORES 

ES DEMANEN MÉS DE 5 ANYS DE PRESÓ

ràpidament del lloc cap a dos 
quarts d’una de la matinada –
gairebé tres hores després que 
el processat es colés al vehicle.
El ministeri fiscal demana per a 
l’home 5 anys i mig de presó per 
un suposat delicte de detenció 

il·legal, a més de la prohibició 
de comunicar-se o apropar-se 
a la noia durant 8 anys.  Per la 
seva banda, la víctima ha re-
nunciat a rebre qualsevol in-
demnització per aquests fets.
(ACN)

La diputada al Parlament i 
regidora de Jesús, Mònica 
Sales; i la primera tinent 
d’alcalde de l’Aldea, Irene 
Negre, formen part de la 

candidatura de Carles Puig-
demont per presidir la nova 
formació política de Junts per 
Catalunya. 

        (imatges ebredigital.cat)
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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.

www.ebrexperience.cat
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La Generalitat ha aprovat 
un Pla per a la Reactivació 

Econòmica i la Protecció 
Social per fer front a la crisi 
derivada de la Covid-19, que 
marcarà l’estratègia de país 
per als pròxims anys. 
El nou pla té un cost de 31.765 
milions d’euros i gira al voltant 
de cinc eixos. Aquests són l’eco-
nomia de la vida, la societat del 
coneixement, la digitalització, la 
transició ecològica i un eix més 
transversal que té a veure amb la 
perspectiva de gènere i la inter-
nacionalització. A través d’una 
vintena de grans projectes, que 
inclouen fins a 145 actuacions, 
el pla mostra la capacitat inno-
vadora i de transformació del 
sector públic

El document és el resultat dels 
treballs desenvolupats en les 
darreres setmanes per la Co-
missió per a l’elaboració del Pla 
per a la Reactivació Econòmica 
i Protecció Social com a con-
seqüència de la crisi de la Co-
vid-19 (CORECO) i mostra el 
compromís del Govern envers 
tres objectius essencials: refor-
çar l’estat del benestar i la capa-
citat productiva de Catalunya; 
reduir les desigualtats socials 
accentuades per la pandèmia i 
accelerar la transició cap a un 
model econòmic més sosteni-
ble i resilient. Per aquest motiu, 
a la base del pla figuren l’Agenda 
2030 i els Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) 
de Nacions Unides, així com el 
Pacte Verd Europeu (European 
Green Deal) i l’Estratègia Digital 
Europea (Digital Europe).

Reactivació en cinc eixos
Una part important de les actu-
acions són per fer front a la crisi 
derivada de la pandèmia com 
ara continuar garantint les pres-
tacions del sistema de salut i as-
sistencial i protegir l’economia 
productiva amb un pla de xoc de 
Treball, dotat amb 184 milions 
d’euros. El document preveu 
alhora la posada en marxa de 
grans planificacions per qüesti-
ons estratègiques de país, com 
ara la transformació del model 
agroalimentari, la lluita contra el 
canvi climàtic o la mobilitat sos-

tenible. Els projectes s’imple-
mentaran en diferents fases en 
un horitzó que abasta fins a les 
dues dècades vinents. Aquests 
s’agrupen al voltant de cinc ei-
xos que dibuixen el model soci-
al, econòmic i institucional cap 
al qual ha d’avançar Catalunya 
en els pròxims anys i que posa 
el focus en la digitalització i la 
transició ecològica.

Digitalització i transició eco-
lògica: pilars de la recupera-
ció
La meitat del pressupost del nou 
pla, uns 16.000 milions d’euros, 
es destinarà a la transició eco-
lògica, que preveu dotar Cata-
lunya amb més infraestructures 
d’energia renovable, apostar 
per una economia circular, me-
sures d’eficiència energètica i 
una mobilitat sostenible. L’altra 
gran aposta és la digitalització, 
que ha permès mitigar l’impac-
te econòmic i social de la pan-
dèmia. Ara bé, cal consolidar i 
ampliar els avenços fets en els 
darrers mesos, tal com reco-
mana la Comissió Europea, que 
fixa la transició digital com un 
dels pilars de la recuperació. En 
aquesta línia, el pla de la Gene-
ralitat inclou un Pla d’Educació 
Digital de Catalunya, la digita-
lització dels sectors produc-
tius i competències digitals, i la 
implementació de tecnologies 
digitals avançades en territoris i 
ciutats intel·igents.

Un altre dels eixos del nou pla 
és el batejat “Economia per la 

LA GENERALITAT INVERTIRÀ 32.000 MILIONS D’EUROS EN 
UN PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I PROTECCIÓ SOCIAL

Es fixen vint grans projectes de país estructurats al voltant d’uns eixos prioritaris: l’economia
de la vida, la digitalització, la societat del coneixement i la transició energètica

Vida”, que aposta per avançar 
cap a una economia al servei 
de les persones. Aquest preveu, 
entre d’altres, un pla de foment 
en la innovació en salut, bio-
economia i transformació del 
sector agroalimentari, forestal 
i marítim, qualitat assistenci-
al amb garanties, reactivació 
del consum i inclusió social. 
La societat del coneixement 
és un dels cinc eixos del pla i 
aposta per impulsar solucions 
innovadores en l’àmbit sanitari 
així com reconduir les carreres 
professionals dels sectors més 

afectats per la crisi. L’últim eix 
inclou deu actuacions transver-
sals que giren al voltant de la 
internalització de l’economia i 
la transversalitat de gènere per 
garantir l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats.

2.760 milions d’euros per al 
2020
El cost total del pla és de 31.765 
milions d’euros, 2.760 dels 
quals s’invertiran aquest any 
2020. Entre les actuacions més 
immediates hi ha el Pla de xoc 
a l’àmbit de Treball, l’ampliació 

dels ajuts per a necessitats bà-
siques, un Pla d’educació digital 
de Catalunya, un pla de foment 
de la innovació en Salut o una 
injecció econòmica per a reac-
tivar el comerç, entre altres.

En paral·lel al pla de reactivació, 
el Govern segueix treballant per 
reforçar la resta de pilars de 
l’estat del benestar. En aquest 
sentit, insisteix en l’exigència 
de resoldre l’infrafinançament 
crònic, xifrat en 5.000 milions 
d’euros, que pateix el sistema 
de salut català.

FOTO: Jordi Bedmar
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El tercer capitol del ‘Caçador de Gambusins‘ fou 
gravat a la costa calera, amb Joan Rovira. 

terres de l’ebre

El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet, l’al-
calde de Gandesa, Carles Luz, 
i el director de l’Institut Català 
del Sòl (INCASÒL), Albert Ci-
vit, han signat un conveni per 
a millorar l’accessibilitat al po-
lígon industrial La Plana, que 
ajudi a promoure l’ampliació 
del sector d’activitats econò-
miques. El document també 
preveu l’ampliació de la su-
perfície industrial duplicant-la 

amb un nou sector, La Plana 
II, de 25,79 hectàrees l. Com 
ha apuntat Calvet, “les últi-
mes parcel·les que queden a La 
Plana ja tenen projectes ferms 
sobre la taula” i la segona fase 
era “més oportuna que mai”. 
La Plana només compta amb 
dues parcel·les disponibles, 
que l’INCASÒL té en procés de 
comercialització. L’obra cos-
tarà 600.000 euros i comple-
menta la nova rotonda.

GANDESA

L’Ajuntament d’Ascó ha es-
tat reconegut com a ens cap-
davanter en la transformació 
digital en la cinquena edició 
dels Reconeixements Adminis-
tració Oberta als ajuntaments 
i consells comarcals que ator-
ga anualment l’AOC. L’objectiu 
dels guardons és posar en va-
lor i reconèixer la implantació i 
l’ús dels serveis d’administració 
electrònica i la seva conse-

qüent transformació digital en 
la seva relació amb la ciutada-
nia i en la seva gestió interna. 
Uns reconeixements necessaris 
per difondre l’excel·lent feina 
de les administracions locals 
que lideren la transformació di-
gital a Catalunya i aprendre de 
les millores. L’Ajuntament d’As-
có ha estat el primer en la seva 
categoria (municipis de 1.001 a 
5.000 habitants),

DESMANTELLEN 
UNA PLANTACIÓ 
DE 1.800 PLANTES 
DE MARIHUANA   
Els Mossos d’Esquadra han 
desmantellat un cultiu de 
1.796 plantes de marihuana 
en una finca de Flix (Ri-
bera d’Ebre). Fa uns dies 
una patrulla va localitzar la 
plantació mentre patrullava 
pels voltants de la població 
i dijous passat un dispositiu 
de la policia catalana es va 
personar a la finca per tal 
de confiscar la droga. Les 
plantes, de diferents mides i 
estats, estaven situades en 
diversos bancals.

FLIX
‘RECONEIXEMENT 
AOC’
El Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre ha estat guar-
donat amb el Reconeixement 
Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) corresponent 
a l’any 2019, en la categoria 
de consells comarcals d’entre 
20.000 i 50.000 habitants. 
Així, se’l reconeix per haver 
destacat en el model d’im-
plantació dels serveis d’admi-
nistració electrònica el darrer 
any a partir dels indicadors 
objectius que recull el Consorci 
AOC després d’analitzar els 
webs dels ens locals i l’ús dels 
serveis del Consorci AOC.

CONSELL
SE SUSPÉN LA 
FESTA MAJOR
L’equip de govern de l’Ajun-
tament de Móra d’Ebre ha 
decidit aquest mateix dilluns, 
3 d’agost, suspendre la Festa 
Major 2020. Com està suc-
ceint amb les festes d’estiu de 
molts pobles de tot Catalunya, 
i prioritzant la salut pública 
de la població de Móra d’Ebre 
i de la Ribera d’Ebre, des de 
l’ajuntament han decidit sus-
pendre els actes i esdeveni-
ments alternatius que estaven 
previstos en substitució de 
la tradicional Festa Major 
d’estiu que ja tenien preparats 
i enllestits. 

MÓRA D’EBRE

ASCÓ 
Ascó es queda sense Festa 
Major 2020. L’equip de go-
vern ha comunicat la decisió 
de suspendre l’esdeveniment 
festiu per garantir la salut i 
la seguretat de les persones. 
El Futbol Club Ascó també ha 
decidit no disputar els partits 
de Festa Major que tenien 
previst fer els seus equips. 

BATEA 
El cap de setmana passat, fins 
dimarts, Batea va tenir festa 
local però sense celebracions, 
tal com ja es va anunciar. 
L’únic acte que es va dur a 
terme, i amb mesures de 
seguretat, fou el lliurament de 
les plaques a les persones que 
han complert 80 anys. Les 
plaques es va entregar a cada 
domicili per evitar contactes i 
concentracions de gent. 

FIBRA ÒPTICA
El Govern inverteix més d’1 
MEUR per connectar amb fi-
bra òptica de la Generalitat les 
comarques de la Ribera d’Ebre 
i el Priorat. El conseller de 
Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública, Jordi Puigneró, 
ha visitat aquest dijous les 
obres que s’estan fent entre 
Móra la Nova i Falset. Amb les 
obres en execució, al setem-
bre gairebé la meitat dels 
habitants d’aquestes dues 
comarques disposaran d’accés 
a la xarxa de fibra òptica de la 
Generalitat.    

REBUIG A LES 
CENTRALS 
EÒLIQUES 
La Terra Alta evidencia unitat 
per fer front a noves instal·la-
cions de centrals eòliques. El 
Consell Comarcal, represen-
tants de diferents consistoris, 
dels principals sectors socio-
econòmics i d’entitats reiteren 
que l’actual model d’implan-
tació eòlica no correspon a la 
voluntat del territori. També 
es va remarcar l’aposta per un 
turisme sostenible.

MÉS 
NOTÍCIES

SABOTATGE A LA 
VIA DEL TREN
Dissabte, entre altres sabo-
tatges a les línies R14 i R13, 
en va haver un a la Poble 
de Massaluca. Uns individus 
van col·locar una corda grui-
xuda a la catenària a l’alçada 
de l’estació de Faió-la Pobla. 
El pas d’un comboi va tren-
car la corda i va fer saltar les 
grapes dels tensors, danyant 
part de la catenària, i tallant 
la via cap a Nonasp. El col-
lectiu l’Estaca va penjar una 
fotografia amb pneumàtics 
i palets cremant a la via, a 
Vinaixa, i va anunciar noves 
accions de “desobediència”.

SUCCESSOS

 

INVERSIÓ DE 
3 ME A L’HOSPITAL 
COMARCAL DE 
MÓRA D’EBRE 

La consellera Alba Vergés es 
va reunir amb els professio-

nals de l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre. Salut preveu la 
remodelació de l’àrea quirúr-
gica, de parts i de reanimació 
amb una inversió aproximada 
de tres milions d’euros. La con-
sellera també es va reunir amb 
el comitè d’empresa, exposant 
la voluntat de complir amb els 
compromisos adquirits.

RECONEIXEMENT DE L’AJUNTAMENT 
EN EL MARC DE LA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL 

ASCÓ
TERRITORI CONSTRUIRÀ UN ACCÉS AL 
POLÍGON INDUSTRIAL DES DE LA C-43 
I EN DUPLICA LA SUPERFÍCIE
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CAS ACUAMED 
Els diputats republicans, 
Norma Pujol i Jordi Salvador, 
han registrat diferents pre-
guntes sobre el Cas Acuamed, 
que investiga, entre d’altres, 
la desviació de fons públics 
que havien d’anar destinats 
a l’extracció de substàncies 
tòxiques del pantà de Flix. 
Entre altres preguntes, de-
manen al govern espanyol “si 
té coneixement de l’activitat 
realitzada per Joan Sabaté, 
subdelegat del govern central 
a Tarragona, en relació a la 
descontaminació de l’embas-
sament de Flix en el desenvo-
lupament de les seves respon-
sabilitats polítiques durant els 
darrers anys”.  Els republicans 
pregunten si el Govern es 
plantejaria la possibilitat “de 
cessar a Sabaté en cas que 
fora imputat o acusat”.

CALVET VISITA 
LES OBRES DE 
FLORETTE 
El Conseller de Territori i 
Sostenibilitat Damià Calvet, 
l’Alcalde de l’Aldea Xavier 
Royo, la 1era Tinent Alcalde 
Irene Negre, l’Alcaldessa de 
Tortosa Meritxell Roigé i el 
director d’Incasol Albert Civit 
van visitar les obres que l’em-
presa Florette està realitzant 
al polígon Catalunya Sud. El 
conseller destacava que “ge-
nerem confiança i condicions  
per tal de reactivar  l’econo-
mia i generar ocupació”. Per 
la seua part, l’alcaldessa de 
Tortosa va agrair al conseller 
les gestions de l’Incasol per 
la venda dels terrenys i va 
valorar molt positivament 
l’estat de les obres, que se-
gueixen avançant a bon ritme. 
“Les gestions dutes a terme 
aquests darrers anys donen 
els seus fruits amb la implan-
tació d’aquesta nova planta 
de producció que comportà 
més de 200 llocs de treball”. 
D’altra banda l’Alcalde de l’Al-
dea va dir que ”és la indústria 
ideal que necessitàvem aquí 
al polígon Catalunya Sud. Una 
gran inversió que ha vingut a 
les Terres de l’Ebre”.

MÉS 
NOTÍCIES

Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre.

SALUT
Mar Lleixà: “les dades epidemiològiques són 
les que marquen la pressa de decisions”
L’Ajuntament de Benifallet 

ha anunciat que portarà 
al Síndic de Greuges la “mala 
gestió” sanitària a l’Ebre.           
L’alcaldessa, Mercè Pedret, tit-
lla la situació actual de “vergo-
nyosa” i explica que la gent dels 
pobles ja no “podem aguantar 
més”.
Mar Lleixà, gerent de la Regió 
Sanitària Terres de l’Ebre, tor-
nava a recordar que “estem en 
plena pandèmia i tot s’està ges-
tionant de la millor forma pos-
sible. És, en general, una nova 
situació per a la que ningú es-
tava preparat. Els professionals 
d’atenció primària s’han hagut 
de reinventar i tothom ens hem 
hagut d’adaptar. Ara, amb el pas 
dels mesos, s’intenta millorar la 
seua coordinació. Des de la Sa-
lut es vetlla per les necessitats 
de les persones; ens trobem 
davant d’una nova realitat, i que 
és més complicada en l’època 
que estem, en ple mes d’agost. 
Cal recordar que tots els estius 
eren complicats, per ser època 
de descans merescut dels pro-
fessionals, i aquest any encara 
més per ser un estiu diferent 
on ens hem hagut d’adaptar a 
una nova realitat. I tot plegat 
necessita de la col.laboració 
de tothom. Han hagut rebrots i 
una incidència amb nous casos  
que comporten una tendència 
de rebrot a l’alça en les últimes 

setmanes que ha fet que ens re-
organitzem. I el que s’intenta és 
concentrar els recursos i man-
tenir els serveis i, a la vegada, 
aprofitar la tecnologia per les 
visites telemàtiques i també ca-
nalitzar tramitacions per telefon 
per assegurar la cita prèvia amb 
el professional que en funció de 
les necessitats de les persones 
doni la resposta més adequada. 
Segur que en aquest sentit hi 
ha qüestions que s’han millorar 
però ara més que mai hem d’es-
tar units i tenir, sabent que no és 
fàcil, la paciència i la confiança 
necessàries amb els professio-
nals i amb el sistema de Salut. 
Buscar que la comunicació sigui 
fluida. I jo estic disponible 7x24 
per parlar-ne amb els ajunta-
ments i, a la vegada, estar a prop 
per comentar i aclarir el que si-

gui necessari”. 
Lleixà també comenta que “les 
dades epidemiològiques són 
les que marquen la pressa de 
decisions. I ara s’han hagut de 
prendre per donar la millor res-
posta a l’increment de casos 
per la pandèmia, sense oblidar 
els seguiments a la resta de les 
necessitats de les persones. Des 
de Salut s’està treballant al mà-
xim, els professioanls s’estan 
deixant la pell i és un moment 
en el que ha d’haver diàleg i 
entesa per afrontar una època 
molt complicada. No és mo-
ment d’enfrontaments. La situ-
ació que estem vivint, amb 19 
persones ingressades per la co-
vid, és complicada. I controlar i 
tallar els contagis és l’objectiu. 
Per això s’està treballant amb 
els mecanismes que es duen a 

terme, com els cribatges que 
s’estan efectuant. Torno a insis-
tir que Salut no s’oblida d’altres 
pacients, ni de cap població ni 
d’altres patologies. Es fa tot el 
possible, i busquem millorar 
dia a dia, tot i la complexitat del 
moment, buscant ser flexibles”. 
Mar Lleixa afegeix que “el con-
sultori de Benifallet no ha estat 
tancat tota la pandèmia. S’han 
mantingut, com en altres llocs, 
els serveis de proximitat. També 
cal posar en valor que en perí-
ode de pandèmia, a Benifallet, 
s’està construint un nou con-
sultori. Per tant, des de Salut no 
es vol perjudicar a ningú. Tot al 
contrari, es tracta d’ajudar da-
vant d’una situació que té vari-
ants i que presenta moltes difi-
cultats. La ciutadania està fent 
sacrificis i sabem el complicat 
que és no poder gaudir del dia a 
dia amb normalitat. No obstant, 
amb unió, paciència i confiança 
ens en sortirem d’aquesta situa-
ció que no és gens normal”.

“La gent no pot aguantar més”
L’Ajuntament de Benifallet  
s’ha compromès a iniciar les 
mobilitzacions oportunes per 
defensar els interessos de 
les persones per rebre una 
atenció sanitària digna. L’al-
caldessa, Mercè Pedret ha 
manifestat que “La gent del 
poble ja no aguanta més, i 
ens consta que això també 
passa als altres pobles veïns”, 
ha exposat. “Ens canvien cada 
dia l’atenció, quan s’anuncien 
els horaris, no es compleixen, 
la gent se’n torna del consul-
tori local perquè se’ls diu que 

allà no se’ls pot atendre i que 
han d’anar al CAP, quan arriben 
al CAP els diuen que allí no que 
han d’anar al consultori.
Gent que no se’ls ha fet segui-
ment d’operacions oportunes 
i que ara en pateixen les con-
seqüències. Hem rebut tantes 
queixes que es podria escriure 
un llibre amb situacions que si 
no fos perquè els usuaris les
han patit ens semblarien im-
possibles al segle XXI”. També 
ha assenyalat queixes per part 
dels usuaris i usuàries pel trac-
te que han titllat “de denigrant 

a les persones per part d’algun 
professional que s’ha negat a 
atendre a la gent per no to-
car-los, a més de no deixar-los 
entrar a la consulta exigint-los 
que donin la informació fora, 
a la sala d’espera, vulnerant 
completamente la LOPD i el 
nou Reglament General de
Protecció de Dades (RGPD)”.
Pedret ha fageit que “el que 
fem com alcaldes que és de-
fensar els interessos de la gent, 
al que fa la gerència que és 
seguir les directrius polítiques 
mirant números en fred sense 

saber que darrera hi ha gent. 
De modernitzar el sistema 
res, més anacrònica la gestió 
ja no pot ser”.

Mercè Pedret, alcaldessa de Benifallet: “volem una atenció sanitària digna”

“Des de Salut no es 

vol perjudicar a ningú, 

tot al contrari. Són uns 

moments excepcionals”

Mercè Pedret, alcaldessa de Benifallet: “volem una atenció sanitària digna”
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2A CATALANA: NO 
M’AGRADA EL NOU 
SISTEMA
La propera campanya serà 
la més complicada per als 
equips últims dels darrers 
trenta anys per la falta 
d’ingressos per l’efecte covid. 
I, en comptes d’ajudar, la 
Federació per als equips 
de segona catalana els ha 
posat pedres al camí. Molt 
pocs equips aplaudeixen 
el nou sistema, els vuit 
primers es disputaran una 
plaça i els altres dotze van 
en dos grups i baixen el 50% 
d’equips (més algun més). 
Una barbaritat. Pressió en la 
1 Fase. De deu equips, 6 van 
per al play off de descens, 
al grup de la mort en el que 
podrien baixar fins a 4 equips 
si Ascó, Rapitenca, Gandesa i 
Catllar descendeixen. I no és 
descartable. En la temporada 
15 / 16 van baixar 4 equips 
de la província de Primera. 
Amb el fàcil que hagués estat 
fer un play off per a l’ascens 
de només sis equips i set 
per grup pel descens. Menys 
pressió. Que tot això passi 
perquè es van perdonar els 
descensos es pot entendre 
però aquest any en la segona 
fase els equips començaran 
ja amb l’aigua al coll des de 
la jornada 1. Em sembla trist, 
inaudit. Havent centenars de 
variants per a una lliga sense 
tanta pressió, se’n fa una en 
què els clubs, que ja prou n’hi 
tenen, encara  estaran més 
pressionats.

CELMA

INCERTESA
Començaré de la mateixa 
forma que les darreres set-
manes. L’esport, el futbol en 
concret, és el més important 
de les coses menys impor-
tants. És així. Però aquesta 
setmana ja tenim equips que 
han començat la pretem-
porada. I avui, en les planes 
següents de Més Ebre, en les 
valoracions de clubs ebrencs 
de Tercera, es comprova 
que hi ha molta preocupació 
i que la majoria no veuen 
clar començar la pretempo-
rada. Des del Departament 
de Salut em comentaven 
aquesta setmana que s’estan 
prenent les mesures que, en 
tots els àmbits,  consideren 
adequades en base a les 
dades epidemiològiques. I, 
per tant, seran aquestes les 
que marcaran si hi ha més 
restriccions i si aquestes 
afecten a la pretemporada de 
clubs esportius en les prope-
res setmanes. De l’evolució 
dependrà tot. D’aquesta 
forma, la meua opinió és que 
cal esperar. Però, a la vegada, 
entenc el neguit dels direc-
tius que, tot i que les dades 
puguin millorar, no veuen 
garanties d’iniciar la pre-
temporada i més quan han 
d’haver responsables de que 
es compleixen els protocols. 
Si jo ara tingués 30 anys 
menys, voldria entrenar i 
jugar ja, assumint els riscos. 
I sé que els jugadors tenen 
moltes ganes. Però, a hores 
d’ara, en 30 anys més, ja no 
sóc tan optimista. 

MICHEL CF GANDESA
NOVA GESPA A LA 
SANTA CREU
Els equips del Catalònia no 
podran començar la pretem-
porada a la Santa Creu per 
les obres per a la instal.lació 
de la nova gespa artificial. 
Cinta Querol, presidenta del 
club jesusenc, volia “agrair 
les facilitats que ens han 
posat el Remolins-Bítem i el 
Roquetenc per poder iniciar 
els entrenaments, el primer 
equip i el filial, mentre durin 
les obres”. D’altra banda, la 
presidenta volia aclarir que 
“el Catalònia en cap moment 
ha trencat la guardiola per a 
la propera temporada, en la 
confecció de la plantilla, tal 
com va dir Celma aquí a Més 
Ebre. Al contrari, ens hem 
hagut d’ajustar molt perquè 
hi ha ingressos previstos que 
no sabem si els podrem tenir. 
I s’ha hagut de treballar molt 
per a planificar la temporada i 
els jugadors han hagut de fer 
un esforç també per seguir o 
per fitxar”. Sobre la situa-
ció actual i els interrogants 
davant l’inici de la pretempo-
rada, Cinta diu que “nosaltres 
hem treballat des de maig 
en el tema esportiu, amb 
les renovacions dels tècnics 
del primer equip i del filial, 
Chema i Pau Alegria. Isaac Ca-
sanova és el nou coordinado-
rador del futbol base.  A partir 
d’aquí, s’ha gestionat la part 
esportiva. El filial té previst 
començar la pretemporada 
el dia 18 i el primer equip la 
setmana següent. Com tots, 
tenim incertesa perquè no 
sabem que passarà. Hi ha 
interrogants. Si hi ha un cas 
positiu en un equip, no sabem 
si s’haurà de seguir jugant 
amb la resta de jugadors o 
de si hauran de parar tots 
i se suspendran els partits. 
En qualsevol cas, estarem 
pendents de les instruccions 
de les Autoritats Sanitàries i 
de la Federació. Per la nostra 
part, estem treballant i farem 
el necessari per complir amb 
les mesures de seguretat. 
I a esperar com evoluciona 
tot per veure si s’autoritza 
començar o si no es pot fer”. 
Sobre la competició, amb 
grup de 18, Cinta opina que 
“es presenta una lliga molt 
llarga i més amb l’estat actu-
al. Però acceptem la decisió”. 
A les planes següents, podeu 
trobar més valoracions de 
clubs de Tercera sobre la 
situació actual.  

JESÚS

MÉS EBRE
El proper divendres 14 d’agost serà el darrer número d’aquesta 

temporada de Més Ebre. Tornarem el 4 de setembre.

La setmana vinent tindrem més valoracions d’altres clubs sobre l’inici 
de la pretemporada.

Es confirma la 
renovació d’Ubalde
Enric Ubalde, pulmó de 

l’equip al centre del camp, 
ha renovat amb el Gandesa.
El jugador de Corbera ha con-
firmat una renovació que ha tri-
gat unes setmanes. “Hi havia un 
tema personal meu que s’havia 
de comentar i ara ja està parlat i, 
un cop ho hem fet, s’ha confir-
mat l’acord”, deia Ubalde. Amb 
aquesta renovació, si no hi ha 
res de nou, el Gandesa tanca la 
plantilla per al debut a Primera 
catalana. Enric Ubalde seguirà al Gandesa.

CD LA CAVA

La setmana passada el CD 
la Cava informava de dos 

fitxatges i que en faltaven 3 per 
tancar la plantilla.  
Aquests 3, tal com ha comunicat 
la secretaria tècnica del club, 
ja han arribat. En total, són 5 
jugadors extracomunitaris. 
Els tres darrers: Martín Alonso 
Morales té 18 anys i és davanter. 
Historial esportiu: Lota 
Schwager (cadet), Universitat de 
Concepció (cadet) i Barnechea.
Tomàs Aquiles té 19 anys i és da-
vanter esquerrà. Historial: Cadet 

del Barnechea (1 temporada), 
Real San Joaquin i San Bernardo 
Unido. 
Aquest dos joves jugadors són 
xilens “formats en clubs refe-
rents al país”.
Per la seua part, Coffie Aholie té 
28 anys i és davanter centre. És 
de Costa d’Ivori però es va for-
mar a Xile. Va jugar amb la Uni-
versitat de Xile (juvenil) i l’Esports 
Melipilla (Segona divisió), de la 
temporada 2013 a la 2016.
La plantilla del CD la Cava queda 
ara tancada.

3 fitxatges més que 
tanquen la plantilla

Martin, Tomàs Aquiles i Coffie, nous jugadors del CD la Cava.
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S BÀRBARA
“NO HAURIEM DE 
COMENÇAR LA 
PRETEMPORADA”

EL PINELLL’AMETLLA LA CAVA OLIMPIC
“CREIEM QUE 
NO S’HAURIA 
D’INICIAR”

Clubs ebrencs de Tercera catalana opinen de com veuen 
poder iniciar la pretemporada, aquest mes d’agost

César Roig, secretari del Santa 
Bàrbara, sobre l’inici de la pre-
temporada, diu que “en prin-
cipi, la tenim prevista per al 28 
d’agost. No obstant, la meua 
impressió és que, tal com està 
la situació a Terres de l’Ebre a 
hores d’ara, no hauríem de co-
mençar-la per evitar qualsevol 
ensurt. Penso que cada jugador 
de forma individual hauria de 
tenir l’opció de fer-se la prova, 
abans de començar a entrenar. 
I no es contempla per cap lloc 
que els jugadors amateurs pu-
guin fer-se-la dins d’un proto-
col de seguretat establert. Està 
bé que signin un document 
però no hi ha més garanties. In-
sisteixo en què veig molt com-
plicat poder començar fins i tot 
la lliga. Sóc poc optimista. Però 
és que la situació comporta no 
ser-ho. I si es comença la lliga, 
no s’acabarà, i més si tot el con-
flicte sanitari va com fins ara o 
s’agreuja com pot succeir. Pen-
so també que s’haguessin hagut 
de fer dos grups de 9 i d’aques-
ta forma potser hi haurien més 
possibilitats de poder-se jugar 
com a mínim la primera fase. 
Però les 34 jornades ho veig 
molt dífícil en un campionat 
que, a més, s’inicia a l’octubre”. 
El veterà directiu planer afegeix 
que “jo ni començaria els en-
trenaments. Penso també que 
la Federació enguany, excep-
cionalment, hauria de fer pagar 
les fitxes per trimestre perquè 
així, si es començés a jugar i 
després hi ha una aturada, es 
pagaria per temps jugat”. Final-
ment, Roig creu que “estaria bé 
que la Federació fes una reunió 
amb els equips de Tercera per 
saber opinions i de cada club 
i poder fer un balanç del que 
la majoria pensa per si s’ha de 
prendre una decisió. I, a més, 
informar de quines actuacions 
té previstes si a un club hi ha un 
brot. Aquest equip s’haurà de 
retirar de la competició? S’ajor-
naran els partits? Què passarà?. 
Els clubs necessitem més infor-
mació”.

Blai, delegat del Pinell: “nosal-
tres creiem que no es pot co-
mençar la pretemporada i que 
ni s’hauria de començar en la 
situació actual. Aquest dilluns 
hem conegut un cas al Pinell 
on fins ara no n’hi havia cap. 
Quan vam parlar amb l’alcal-
dessa, fa unes setmanes, pel 
tema de la subvenció, ja va co-
municar que si hi havia un cas 
al poble, es tancarien les instal.
lacions esportives. Això serà 
un altre inconvenient. I per 
aquest motiu, al Pinell no sa-
bem ni quan ni com comen-
çarem la pretemporada. He 
de tornar parlar amb el tècnic 
Edu Maestre i decidir que fem. 
Quant a partits, tot i la situació, 
sento equips que ja en tenen 
molts concertats de prepara-
ció. Jo no ho acabo de veure 
clar. Nosaltres, si no podem ni 
iniciar els entrenaments, com 
hem de jugar. Tenim dos par-
tits previstos per 29 d’agost i 
per al 19 de setembre. Però, 
de moment, res més. No po-
dem dir data d’inici. Insisteixo 
que començar de la manera 
que estem al territori és molt 
complicat. Cal considerar, 
en el nostre cas i en d’altres 
equips, que en vestidors petits 
posarem jugadors de Tarrago-
na i d’altres indrets. I això pot-
ser una bomba. Caldrà esperar 
però primer és la salut. I caldrà 
veure si es pot assumir la situ-
ació. 
De moment, no la veig viable ”. 
Blai afegeix que “la competició 
en una lliga de 18 equips no té 
sentit, i més amb l’època actu-
al. No es podrà ni començar. 
Potser interessa és fer fitxes i 
diners, però s’hauria de pen-
sar millor i una opció de dos 
grups de 9 hagués estat millor. 
I la reestructuració per deixar 
els grups de Segona amb 18 
equips, tal com està el pano-
rama, s’hagués pogut fer en un 
parell de temporades i potser 
ara no estaria tot col.lapsat 
amb un calendari molt ajustat 
si es pot arribar a disputar”.

Ivan Romeu, tècnic de l’Amet-
lla: “tot està bastant incert. Hi ha 
moments en què ens pregun-
tem si ens deixaran començar 
entrenar i també si podrem ju-
gar. I hi ha preocupació per di-
verses qüestions, algunes d’elles 
la Federació ja les està aclarint 
amb protocols que ha enviat. Hi 
ha preguntes que suposo que 
ens fem tots per saber que es 
farà si hi ha casos positius en un 
club. En qualsevol cas, no te-
nim postura contrària a comen-
çar, veient que tot està a l’aire 
i que cal esperar l’evolució de 
les properes setmanes. I el cert 
és que la seguretat de tots és el 
primer. De totes formes, sent 
conscients que la situació és 
complicada, hem de mirar avant 
i complir amb les normes i ser 
el més responsables possible i 
esperar esdeveniments, mirant 
de que, si no se’ns diu el con-
trari, començarem per treballar 
de cara al 3 d’octubre, a l’inici 
de lliga”. El tècnic afegeix que 
“nosaltres, en principi, iniciem 
la pretemporada amb sessions 
voluntàries dos cops per set-
manes, a partir del 17 d’agost, 
sense fer partits. Els jugadors 
porten temps sense competir 
i s’han d’anar adaptant. La idea 

Andreu Cano, director espor-
tiu de l’Olímpic, explica que 
“nosaltres comencem el dia 
25 d’agost. La idea és seguir 
les instruccions que marquin 
tant la Federació catalana com 
el Departament de Salut de la 
Generalitat. Farem els passos 
que dictaminen i que ens ani-
ran guiant segons l’evolució 
de la pandèmia. Si no diuen el 
contrari, nosaltres comença-
rem els entrenaments en base 
a la informació del moment que 
facin els estaments pertinents. 
Està clar que tot plegat és una 
incògnita però no podem fer 
res més, seguir les instruccions 
i esperar com evoluciona tot”. 
De la competició, Cano diu que 
“un ascens i cap opció per al se-
gon classificat en un grup com-
petitiu com aquest no serà just. 
Penso també que la Tercera ca-
talana és la categoria que més 
paga els plats trencats de tot el 
que ha calgut fer davant de la 
resolució d’acceptar ascensos 
i que no hi hagin descensos. 
Hagués estat interessant deixar 
més temps per ajustar de nou la 
Segona catalana a 18 equips. No 
s’ha fet i al final que en baixen 
sis (o més) a Tercera catalana és 
una aberració i afectarà la com-
petició”.

és iniciar la pretemporada ofi-
cialment a principis de setem-
bre, si tot va bé i les autoritats 
sanitàries ho permeten”. A nivell 
de competició, Romeu diu que 
“al final serà una competició de 
18 equips i en pujarà un. Inici-
alment, pensàvem que hi hauria 
reestructuració i que en pujari-
en uns quants i això ens podria 
donar opcions. No ha pogut ser 
i poc més a dir perquè entenem 
també que és un moment com-
plicat després d’haver ascensos 
i no descensos”. 

Juanjo Prats, director esportiu 
del CD la Cava, explica que “el 
filial, amb el tècnic Eulogio,  ja 
va començar la pretempora-
da el dilluns passat i el primer 
equip està previst iniciar-la el 
dia 27 d’agost. La veritat és que 
hi ha molts interrogants. Jo, 
personalment, no veig clar que 
les competicions comencen 
perquè la crisi pel covid s’està 
complicant cada dia més. Com 
la resta d’equips, tenim moltes 
ganes i hi ha molta il.lusió i més 
amb l’equip que estem fent. Però 
hem de ser realistes i veure que 
ara hi ha altres prioritats. Hem 
d’assumir que, si comença lliga, 
la temporada no serà normal i 
que és molt probable que s’hagi 
d’aturar. Per això, jo, personal-
ment, penso que fins que no 
hi hagi més seguretat, fins que 
no estigui tot bastant controlat 
amb la vacuna, no hauríem de 
començar. No obstant, farem el 
que toqui i el que se’ns digue”. 
De la competició, amb un as-
cens en una lliga de 18, Prats 
diu que “no estic gens d’acord. 
Hem d’acceptar-ho però com 
altres equips tenim les nostres 
il.lusions i una plaça d’ascens 
per al campió ho limita tot molt 
i suposa una pressió en una lli-

ga que, si es du a terme, serà 
molt renyida en aquest sentit. I 
també ho seria per la part bai-
xa, amb més descensos que es 
preveuen. La segona plaça, si és 
d’ascens o promoció, dóna més 
opcions. Però una plaça és poc 
premi. No sé quin model s’ha-
via d’haver fet però calia donar 
més alternatives d’ascens. Tam-
bé penso que dos subgrups de 9 
equips haguessin estat força bé 
i més en l’època actual. Malgrat 
tot, primer caldrà veure si po-
dem començar el campionat”.

“EN AQUESTS 
MOMENTS TOT 
ESTÀ INCERT”

“A HORES D’ARA 
HI HA MOLTS 
INTERROGANTS”

“SEGUIREM LES 
INSTRUCCIONS 
QUE MARQUIN”

“Tot plegat és una 
incògnita però 
tenim previst 

iniciar els 
entrenaments, 

seguint les 
instruccions de la 
Federació i Salut”

“Serà complicat poder començar la lliga, 
i si comença, no s’acabarà”
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J I MARIA
“IL.LUSIÓ PER 
COMENÇAR PERÒ 
TAMBÉ DUBTES”

David Garcia, tècnic del Jesús 
i Maria, en representació del 
club, explica que “el 17 d’agost 
començarem i ja ho tenim 
planificat tot, entrenaments, 
partits i la plantilla tancada. La 
valoració, d’entrada, és posi-
tiva de tornar a començar. Hi 
ha moltes ganes i il.lusió. No 
obstanrt, a la vegada, també hi 
ha bastants dubtes. Caldrà es-
perar per veure en quins nivells 
estem i si es podrá treballar en 
grups o de forma més indivi-
dual i si els jugadors es podran 
canviar en un mateix vestidor. 
Ja tenim protocols sanitaris per 
seguir-los. Però, malgrat això, 
tots voldríem la màxima garan-
tia de seguretat i això serà molt 
complicat. No som professio-
nals i no ens podran fer proves 
abans de començar a entre-
nar i, tot plegat, preocupa una 
mica, No obstant, farem el que 
ens diguen i s’autoritza a po-
der entrenar i jugar, seguint els 
protocols, ho farem tot i que 
sabem que, a hores d’ara hi ha 
incògnites”. Sobre la competi-
ció, des de Jesús i Maria es creu 
que “el pla de competicions es 
va alterar per la pandèmia i això 
va comportar més ascensos i 
cap descens. Lògicament, això 
ara comporta un efecte invers 
i hi haurà més descensos de 
categories superiors en les que 
es buscarà ajustar de nou el 
número d’equips. Per això, en 
aquest sentit, la Tercera catala-
na és la categoria que més ho 
acusa perquè només en pujarà 
un i hi haurà més descensos. 
No obstant, entenem que la 
Federació ha buscat les soluci-
ons menys perjudicials per als 
equips i acceptem les direc-
trius marcades per a la propera 
temporada”. 

ALCANARBATEA CORBERA ROQUETENC

David Garcia, tècnic UD Jesús i Maria.

“SINCERAMENT, 
VEIG UN RISC PER 
LA SALUT BESTIAL”

També volem saber opinions 
d’equips de Quarta. La setmana 
vinent en tindrem més. Aquesta 
setmana fa valoracions Miquel 
Cervelló, tècnic de l’Alcanar: “la 
setmana del 17 tenim previst ini-
ciar la pretemporada,  aplicant 
les mesures que podrem i, en 
principi, treballant en grups, com 
a mínim en dos. També tenim 
concretats partits amistosos. 
No obstant, baix el meu punt de 
vista, la Federació no mira per 
res. Si al futbol professional, fent 
les proves PCR i amb més con-
trol, han hagut incidències, no 
entenc com no es preveu que 
puguin haver-hi al futbol ama-
teur on ens fan signar un paper 
autoinculpant-nos per si passa 
res. Coincidirem, al camp de fut-
bol en partits, amb 50 persones, 
que comporten 50 famílies i 50 
grups d’amics. I a esperar que 
ens toqui la loteria (sobre tot els 
jugadors que tenen més contac-
te) i que no hi hagi cap proble-
ma, amb el que això representa 
perquè, si el tens,  després esta-
ràs en contacte amb companys 
de feina, amb la familia i amb 
gent gran que tens a prop.    I 
si comença la lliga pot haver-hi 
un rebrot i ni l’equip que el pu-
gui tenir ni el rival podran jugar 
estant 14 dies en quarentena, a 
més del que això suposa per la 
vida quotidiana, per la feina i de-
més. Hi haurà partits suspesos i 
tot s’endarrerirà. Veig un risc per 
la salut bestial i signar un docu-
ment que digui que no tenim 
cap símptoma no és suficient. 
Penso que tot plegat s’ha d’es-
tudiar millor. No obstant, si no 
ens diuen el contrari, comença-
rem la pretemporada. Però jo no 
ho tinc gens clar. Veig que serà 
un perill per la seguretat sanità-
ria. La pandèmia no ha acabat i 
hauríem de tenir més seguretat”. 
Miquel afegeix que “pel que fa al 
pla de competicions, s’han fet 
subgrups a la Segona catalana 
i a la Tercera, en canvi, no se’n 
fan. Es va proposar de fer dos 
grups de Tercera en un futur i 
tampoc està clar. No escolten a 
ningú. Estic, en general, descon-
tent amb el tracte que tenim a 
Quarta. Als equips de Quarta no 
s’ha fet cap consulta, una cate-
goria que mereix atenció perquè 
és prou competitiva. I ara diuen 
que en puja un i que pot fer-ho 
el segon. Ni ells ho saben”.

“MOLTES GANES 
PERÒ LA REALITAT 
ÉS LA QUE ÉS”

Joan Suñé, vicepresident del 
CF Batea, sobre l’inici de la pre-
temporada, diu que “veig molt 
complicat poder començar-la. 
Els contagis estan incrementant 
i si bé existeixen protocols de 
seguretat, aquests són també 
complicats de poder-los du a 
terme i més en pobles petits. Cal 
tenir en compte que nosaltres 
posem 20 jugadors al vestidor, 
procedents de diverses regions 
sanitàries. I això fa molt difícil 
tenir un control. Els jugadors 
tenen ganes de començar i la 
directiva, a nivell esportiu, tam-
bé estem il.lusionats per fer una 
bona temporada. No obstant, 
la realitat és la que és. Ja hem 
fixat l’inici de la pretemporada 
l’1 de setembre per comprovar 
l’evolució de tot plegat a l’agost. 
Estarem pendents del que ens 
diguin les Autoritats Sanitàries. 
El que marquin, farem. Malgrat 
això, com he dit, la situació està 
complicada per poder comen-
çar. Esperem que tot millore”. 

“NO VEIEM 
RECOMANABLE 
COMENÇAR”

David Ferré, president del Cor-
bera, sobre la situació actual, 
comenta que “la setmana pas-
sada ens vam reunir la junta 
per parlar-ne. Entenem que, 
si no es diu al contrari, hem 
de començar la pretemporada 
i la veritat és que, com tots, a 
Corbera també en tenim ganes 
després de tant de temps sense 
veure futbol. Però és cert que 
també ara s’han de prioritzar 
altres qüestions. A Corbera la 
setmana passada van haver 4 
casos i això comporta refle-
xionar sobre l’estat actual. Els 
jugadors tenen ganes de jugar 
però ara la salut està per da-
vant i és prioritària. Per això en 
aquests moments moments no 
veiem recomanable començar 
la pretemporada ara a l’agost. El 
millor és esperar que la tot es-
tigui més calmat. Pensem que 
fins que no hi hagi una vacuna 
que pugui assegurar que no hi 
haurà més contagis, no s’ha de 
reemprendre l’activitat esporti-
va en el futbol amateur. A nivell 
professional es fan testos i en-
tenem que hi ha més seguretat. 
Però al futbol regional, ¿quina 
base legal té un document sig-
nat per un jugador conforme 
no ha tingut contacte amb un 
cas positiu quan potser ni ell ho 
sap?”. 
En qualsevol cas, afegia David, 
“hem fixat inici de pretempo-
rada el dia 18 i tenim partits 
concertats com si fos una si-
tuació normal, però tots sabem 
que no ho és, al contrari. Per 
la nostra part, insistir en què hi 
ha incertesa i que, ara per ara, 
el millor és no començar. No 
obstant, esperarem esdeve-
niments i quan arribe el dia a 
veure que es decideix. Per aca-
bar, ens agradaria saber quina 
repercussió pot tenir, si passa 
res en una instal.lació esporti-
va, sobre la persona que ha de 
ser la responsable i que ha de 
vetllar perquè es compleixen 
els requisits i els protocols. Si hi 
ha una incidència, quines san-
cions podria rebre i quina res-
ponsabilitat tindria. Tot plegat, 
és molt complicat, la veritat”.

“CALDRÀ 
ESPERAR 
ESDEVENIMENTS”

Miquel Campos, cap de prem-
sa del CD Roquetenc, mani-
festa la valoració del club de 
Roquetes: “pel que fa al cos 
tècnic i als jugadors, cal dir 
que hi ha molta il.lusió i ganes 
de començar els entrenaments 
i de jugar els partits després de 
tant de temps. La pretempora-
da està prevista començar-la 
el dia 24 d’agost i ja estan con-
firmats els amistosos per al 
darrer cap de setmana d’agost 
i per als de setembre. D’altra 
banda, des del club, també 
hem de comunicar que som 
conscients de la situació actual 
i que la salut és prioritària. Per 
tant, l’evolució de la pandèmia 
marcarà si es pot començar 
a entrenar i a jugar. La situa-
ció és incerta i desconeguda i 
caldrà esperar esdeveniments, 
tot i que, com he comentat, 
la pretemporada ja està orga-
nitzada. També tenim clar que 
podrem arribar a començar 
el campionat però que es pot 
aturar passades unes jornades, 
segons com avanci la situa-
ció”. El cap de premsa del club 
de Roquetes, informa que “fa 
uns dies, el regidor d’esports 
i el president i membres de la 
junta del club vam estar a les 
instal.lacions per valorar uns 
protocols amb unes distàncies 
de seguretat per als aficionats. 
En aquest sentit no hi hauria 
problema perquè la graderia és 
gran i, malauradament, de gent 
no en ve molta al futbol”.
Miquel Campos afegeix que 
“s’ha d’insitir en què cal es-
perar i que el Roquetenc farà 
el que les autoritats sanitàri-
es determinen. En qualsevol 
cas, pel que fa al campionat, 
si es pot dur a terme, dir que 
es presenta una lliga apassio-
nant i molt competitiva, amb 
l’inconvenient de que poden 
haver-hi més descensos, un 
fet que, no obstant, la farà 
més competitiva encara. Tant 
de bo la situació millore i es 
pugue acabar aquest malson 
que vivim i puguem gaudir de 
la temporada. Però cal esperar 
esdeveniments”. 

“Al vestidor del 
Batea hi ha 20 

jugadors, 
procedents de 

diverses regions 
sanitàries, amb 

la qual cosa es fa 
complicat poder 

tenir un 
control. Els 

protocols  sanitaris 
també són 

complicats de poder 
dur a terme i més 
en pobles i clubs 

petits” “Els jugadors tenen moltes ganes de 
començar però la salut és prioritària”
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Només queden tres equips 
a Segona de la campanya 
2011/12 (R-Bítem, Bonavista 
i Canonja) amb la qual cosa 
es confirma que aquesta ca-
tegoria és molt difícil man-
tenir-la molt de temps. Les 
excepcions amb 3 equips 
històrics que eren clàssics 
s’han trencat amb un Gan-
desa, que portava 20 anys 
consecutius, Alcanar (17) i la 
Cava (23). Com equip més 
veterà actualment queda el 
Camarles, que aquesta és la 
seva setena campanya. Una 
segona catalana que sembla 
una metamorfosi còsmica: 
fa dues campanyes es van 
jugar 34 jornades, la passada 
només 23 per l’arribada de 
la covid, i ara està previst a 
l’octubre un nou model amb 
2 grups de deu equips i els 4 
primers de cada grup jugaran 
una lligueta final i només as-
cendirà el campió. Enguany 
no hi haurà promoció d’as-
cens i els altres 12 equips 
es dividiran en dos grups 
amb tres equips ebrencs per 
grups. Hi hauran 6 descen-
sos, tres de cada grup més 
les compensacions, amb la 

qual cosa aquest any no crec 
que toqui la loteria de dos anys 
sense descensos ebrencs. Al 
contrari, crec que n’hi haurà 
dos d’ebrencs i fins i tot poden 
ser tres. D’aquí a dos tempo-
rades aquesta categoria patirà 
una gran reestructuració amb 
dos grups de 16 equips, un de 
la zona de Tarragona i un altre 
de les Terres de l’Ebre amb el 
que, llavors (la 21/22), podrien 
ascendir fins a 5 equips de ter-
cera catalana. 
Penso que aquesta temporada 
serà apassionant: una lligue-
ta on cada setmana es veuran 
5 enfrontaments entre equips 
de la zona, cosa mai vista. Una 
nova experiència molt positi-
va, i, a més, amb menys des-
peses de desplaçament i, a 
priori, més públic als camps. 
Al futbol ebrenc li va de mera-
vella aquesta categoria. Fa tres 
campanyes, dels deu primers 
classificats, 8 van ser de la nos-
tra zona. La passada, èxtasi to-
tal: els deu equips ebrencs  van 
quedar entre els onze primers. 
Només la Canonja va poder 
estar en aquest bloc ‘ebrenc. 
Van ascendir Gandesa i Rapi-
tenca. Més no es pot demanar, 

EL TORTOSA SERÀ EL CAMPIÓ I LA PREVISIÓ ÉS QUE DOS 
EQUIPS EBRENCS PODEN BAIXAR DE CATEGORIA

un terç menys de població que 
al Camp de Tarragona i domini 
total ebrenc. 
Un any més, rècord de fitxat-
ges. L’any passat, els 10 equips 
ebrencs van totalitzar 71 altes 
i enguany, quan el mercat no 
està tancat, ja s’ha batut aquest 
rècord: es porten 75. 
Més de la meitat dels equips 
han canviat de tècnic, 3 d’ells 
segueixen en la mateixa cate-
goria però canviant de club, 
Albert Bel torna a l’Amposta, 
a Tortosa arriba el fill pròdig 
Guillermo Camarero i Albert 
López va a Camarles. 
A Ulldecona i Ampolla, nous 
projectes amb noves directi-
ves i nous tècnics. A Móra la 
Nova, Nando Garcia s’ha aga-
fat un any sabàtic i van fitxar a 
un home de la casa, Ambrós, 
que ja va estar fa 8 tempora-
des. A Camarles necessitaven 
un mica de revolució i arriba 
un bon míster, Alberto López, 
un rodamón de les banquetes 
(Morell, Gandesa i Cambrils en 
les últimes 4 campanyes). El 
que segueix i aquesta serà la 
sisena campanya és Serrano a 
La Sénia i això que les negoci-
acions van estar en un tres i no 

res de trencar-se. Però se-
guirà. Bartolo i Vallés es van 
guanyar la renovació pels as-
censos i al Perelló estan molt 
contents amb Teixidó que es 
pot quedar de per vida.
No és una categoria fàcil i 
sinó que li preguntin al Tor-
tosa, que porta campanyes 
amb desil·lusions per no 
aconseguir l’ascens. Un any 
va assolir-lo però al següent 
va tornar a la segona catala-
na. Ha passat de ser un equip 
clàssic de tercera divisió, 44 
temporades i 45è d’Espanya 
en el rànquing dels 1742 que 
hi han participat, a ser un 
equip clàssic de la segona 
catalana. 
Aquest any ho tornaran a 
intentar i per això han tirat 
la casa per la finestra, amb 
tres jugadors que van militar 
a la Rapitenca: el seu capità 
Gasparin, el crac Ferran que 
sense ser davanter va mar-
car 13 gols en 23 partits (i 
26 amb La Cava fa tres cam-
panyes) i Marqués que de la 
Rapitenca va anar a l’Asco i 
ara torna als orígens.

(continua a la plana següent)

EQUIPS 
PARTICIPANTS

EQUIP                                  ANYS

CAMPIONS, SUBCAMPIONS SEGONA CATALANA I DESCENSOS

Gandesa

Valls

Cambrils U

Tortosa

Cambrils

Vilaseca

Reddis

Jesús i M

Morell

Valls 

Reddis

Camp Clar

Torreforta

Roquetenc 

Vilaseca

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Rapitenca

Catllar

Amposta

Valls

Tortosa

Jesús i M

Morell

Catllar

Torredemb.

Camp Clar

R-Bítem

J. Catalònia

Vilaseca

Catllar

Catllar

Borges (*retirat)

Vendrell, Reddis, Pastoreta i Vilaseca

La Cava, Batea, Catalònia, Roda Barà, 

Torredembarra i Morell

Segur , La Riera, Catlar i Salou

Godall, Alcanar, Canonja, Torreforta, 

Ampolla, Catalònia, R Bonavista i R Bítem 

C. Clar, SP SP, Deltebre , Tancat i Cambrils

Calafell, Roquetenc, Selva i Perelló

Cunit, SP SP, Salou i Camp Clar, 

Bonavista , Olimpic, Canonja i Vilaseca

Ulldecona, Aldeana , La Senia , Nastic b 

Cambrils Unió i Ampolla

Icomar, Hospitalet i Vilaseca

Montblanc, Ametla, Deltebre i Oleàstrum

Salou, Bonavista i Llorenc

La Sénia, Reddis i Valls

Canonja i Sant Jaume

TEMPORADA    CAMPIÓ                SUBCAMPIÓ                 DESCENSOS

31
28
27
26
24
21
20
20
20
19
19
17
17
17
16
16
16
16
15
15
14
14
14
13
12
12
11
10
9
9
9
8
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

LA CAVA
ALCANAR
R-BÍTEM
GANDESA
CANONJA
AMPOLLA
VENDRELL
AMPOSTA
VILASECA
REDDIS
ULLDECONA
CAMBRILS
TORREFORTA
J. CATALÒNIA
RODA DE BARÀ
LA SÉNIA
VALLS
RAPITENCA
BONAVISTA
S PEDRO SAN PABLO
ALDEANA
LLORENÇ
AMETLLA
SALOU
CALAFELL
TORREDEMBARRA
CAMP CLAR
POBLA MAFUMET 
CAMARLES
HOSPITALET
MORA EBRO
TORTOSA
OLEÀSTRUM
ROQUETENC
MONTBLANC
CAMBRILS UNIÓ
INDEP. REUS
EL CATLLAR
MORELL
TANCAT
SANTA BÀRBARA
RIUDOMS
PERELLÓ
BISBALENCA
NÀSTIC  B
OLÍMPIC
JESÚS I MARIA
ALTAFULLA
MÓRA LA NOVA 
CUNIT
REUS B
VANDELLÓS
ASCÓ
S JAUME
DELTEBRE
LA RIERA 
GINESTAR
BATEA

(Des de la campanya 84/85)

PICHICHIS

Agus

Marigot

Dilla

 Virgili

Chimeno

Àngel Sánchez

Samu Blanes

Aleix Robert

Rosado

Rosado 

Manel Cazorla

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Valcárcel

Callarisa

Callarisa 

Dilla

Mochi

Romero/Teixidó

Romero 

Ivan  González

Robert 

Òscar Garcia

Nico

Káder

Gallego

Nacho 

Albert Arranz

Dilla 

Javier Asin 

Cristian Regolf 

Nico

Jaime Llorente

Aleix

Baiges/Aleix

TEMPORADA      PICHICHI        GOLS     SEGON               GOLS       TERCER                 GOLS 

18

22

26

15

30 

23

21

21

21

29

26

19

23

31

28

30

25

24

23

25

30

27

21

30

36

32

32

27

26

28

29

34

33
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*Categoria en què estava cada club per temporada. I si era a Segona, la classificació final. 

PRONÒSTICS
19/20

(ANY PASSAT)

FAVORITS:

TORTOSA I RAPITENCA

LLUITARAN PER LA PROMOCIÓ: 

AMPOSTA, CAMBRILS I 

GANDESA.

INTERROGANTS:

POBLA B, CANONJA, 

AMPOLLA, CAMARLES I 

RIDUOMS. 

CANDIDATS EBRENCS DESCENS: 

LA SÉNIA, ULLDECONA, 

M NOVA I PERELLÓ. 

CANDIDATS DESCENS:

MONTBLANC, RODA, 

BONAVISTA I BORGES.

PRONÒSTICS CELMA
20/21

GRUP B
CANDIDAT PER A L’ASCENS:
TORTOSA
PRIMERES PLACES: 
AMPOSTA I PERELLÓ
UN ANY MÉS DALT?:
LA SÉNIA 
POTSER EQUIP REVELACIÓ: 
ALDEANA 

INTERROGANTS:
AMPOLLA, ULLDECONA, 
CAMARLES I MÓRA N
DUBTE:
REM-BÍTEM

GRUP A
CANDIDAT ASCENS:
CAMBRILS UNIÓ
MILLORS EQUIPS:
CANONJA O POBLA B
FARÀ BON FUTBOL:
LA FLORESTA 
FARÀ UN ALTRE MIRACLE PER 
SALVAR-SE?:
BONAVISTA.
TINDRAN MILLOR EQUIP:
MONTBLANC I RODA
DUBTES:
REDDIS, ALTAFULLA I 
RIUDOMS

El Tortosa no va aconseguir 
l’ascens, en quedar tercer, 
però que li ha ‘pispat’ juga-
dors a la Rapitenca amb el 
que això suposa. 
Per a mi, com ja he dit, el fa-
vorit total en la propera tem-
porada és el Tortosa. Un any 
més, revolució en aquest 
equip: 13 altes. I, a més, li 
va fitxar al Gandesa el mis-
ter, Guillermo Camarero. Un 
fitxatge encertat per somiar 
per l’ascens. Però ull que si 
no l’aconsegueixen poden 
rodar caps. 
Des que l’Amposta va perdre 
la 1a catalana, no aguanta 1 
mister dues campanyes. I ara 
nou projecte amb nous can-
vis (massa) a la plantilla: 21 
altes en dues temporades. 
Aquest any és un aspirant 
com cada any però crec que 
no tant com en altres cam-
panyes. 
Ni l’aficionat més optimista 
del Perelló hagués pronos-
ticat un cinquè lloc d’aquest 
equip en el seu retorn a la 
segona catalana. I és que 
quan es fitxa a un gran en-
trenador com Teixidó, l’èxit 
està assegurat. Aquest any el 
Perelló té més pólvora que 
mai amb Edgar i els dos fit-
xatges: Sergi José i el roda-

món Samu. 
A això s’uneix Joan Sabaté que 
no va estar molt encertat a 
Tortosa pel que fa a gols, però 
que fa tres campanyes amb 
la Rapitenca en va marcar 13 
sense ser golejador. 
Móra la Nova, segon any sense 
molts fitxatges. Confien en el 
bloc de l’ascens i el bon am-
bient que tenen. Dos jugadors 
van rebutjar ofertes de l’Ascó, 
amb millors condicions eco-
nòmiques, per quedar-se a 
Móra la Nova. Va costar reno-
var a Agus però tothom sabia 
que seguiria. 
A la Sénia continuen amb el 
seu projecte de pedrera, amb 
un mister Serrano que fa una 
bona proposta futbolística. 
Un equip en què els rapitencs 
cada any triomfen. Primer va 
ser Eric, després Andi i ara ho 
fan Gasparin i Beranuy, aquest 
últim va tenir una oferta de 
la Rapitenca. Es recupera de 
l’operació. Pol també va pas-
sar pel quirofan i, d’entrada, 
és una baixa molt important. 
Ulldecona neteja total, només 
queda un jugador de l’equip 
bàsic: Moha, que és el coor-
dinador dels planters. Es co-
mença un projecte amb més 
jugadors de la casa i només en 
són 5 d’altres localitats. 
A l’Ampolla semblava que 
s’anava a quedar tota la vida 

com a president Paco Gila-
bert, portava 12 Anys. Però 
ha arribat un relleu amb una 
aposta valenta deixant el càr-
rec al president més jove de 
la història d’un club ebrenc. 
Només té 22 anys, Llàtzer Bru, 
un atrevit que segur que ho 
farà molt bé. Moltes altes un 
any més, 10 enfront de les set 
de fa dos. Nou projecte i nou 
mister. Enric, que va fer una 
gran feina amb resultats, dei-
xa pas a Gerard Capera amb 
el suport de Baltasar i de Pi-
tarque a la secretaria tècnica. 
Camarles, un equip molt re-
novat. Arribada de Selu i Ivan 
Páez i dues baixes importants 
Teixidó, per retirada, i Sergi 
José que ha fitxat al Perelló. 
Als últims equips ascensors 
els va anar molt bé el salt de 
categoria, Perelló, Mora Nova, 
Ampolla, La Sénia, Ulldecona 
i Camarles, tots amb solvèn-
cia s’han mantingut. Aquesta 
és l’esperança dels dos nous 
equips: Aldeana i R-Bítem que 
tornen de nou a aquesta ca-
tegoria. L’equip de Vallés ho 
fa limitat per fitxar per tenir 
menys ingressos. L’Aldeana, 
amb més recursos, ha mo-
gut el mercat i ha incorporat 
8 jugadors i com a davanter a 
un rodamón, Luis Garcia, que 
estava ja compromès amb el 
Jesus i Maria. El conjunt de 

Bartolo no vol ser un equip 
de pas, i potser la revelació.
Un any més els equips 
ebrencs han fet els deures, 
amb molta revolució a les 
banquetes i amb 75 fitxatges 
i un Tortosa que ha trencat 
una mica la guardiola per 
aconseguir l’anhelat ascens 
que segur que podran asso-
lir-lo però que no serà fàcil, 
com sempre els rivals l’es-
peraran amb les ungles molt 
afilades. 

Rànquing
El rànquing d’equips parti-
cipants (plana anterior) cor-
respon des de la temporades 
84/85 quan es va crear la 
primera regional que ara és 
la Segona catalana, amb sis 
grups a Catalunya. Anterior-
ment, els equips de Primera 
regional estaven englobats 
en un grup amb equips de 
Lleida i Barcelona.

Pronòstics
Dels que vaig fer l’any pas-
sat, encert dels ascensos 
de la Rapitenca i Gandesa i 
gairebé ple en els descensos 
de Tarragona a excepció del 
Riudoms.
Un any més, índex d’encerts 
de més del 70%.

(ve de la plana anterior)

EQUIP               ALTES 20/21        ALTES 19/20        HABITANTS

14

S/D

12

7

10

7

8

4

17

10

13

4

7

2

3

7

10

S/D

10

CAMBRILS U

RIUDOMS

POBLA B

BONAVISTA

RODA DE BARÀ

CANONJA

MONTBLANC

AMPOSTA

LA SÉNIA

ULLDECONA

AMPOLLA

TORTOSA

PERELLÓ

CAMARLES

MÓRA NOVA 

R-BÍTEM

ALDEANA

REDDIS

ALTAFULLA

LA FLORESTA

33.362

6.565

TARRAGONA

TARRAGONA

6.461

TARRAGONA

7.384

20.652

6.225

6.987

3.606

34.734

3.378

3.609

3.071

1.168

3.927

REUS

5.120

TARRAGONA

HISTÒRIC DELS 20 EQUIPS DE SEGONA EN ELS DARRERS 10 ANYS

BARTOLO

RAÜL TUDELA

GERARD CAPERA

ALBERT BEL

SERGIO LÓPEZ

ALBERTO LÓPEZ

GABRI AMORES

QUIÑONES

UNAI/LUIS

SERRANO

JORDI MERCADÉ

AMBRÓS

TEIXIDÓ

ÀLEX/CRISTINO

VÍCTOR TENOR

JORDI VALLÉS

ALVARO GARCIA

NANDO CANTON

CAMARERO

ANDREU FIBLA

ALDEANA

ALTAFULLA

AMPOLLA 

AMPOSTA

BONAVISTA

CAMARLES

CAMBRILS U

CANONJA

LA FLORESTA

LA SÉNIA

MONTBLANC

MÓRA NOVA

PERELLÓ

POBLA B

REDDIS

R-BITEM

RIUDOMS

RODA DE BARÀ

TORTOSA

ULLDECONA 

10

3C

12

3D

3C 

3C

15

12

3C

9

3C 

4C

3C

4C

PR

2

3C

1C

1C

8

17

3C

13

3D

3C 

3C

14

13

3C

16

3C 

3C

3C

4C

1C 

PR

3C

3C

1C

18

3C

3C

3C

3D

18

3C

3C

4

3C

3C

3C 

3C

3C

4C

1C

5

3C

3C

1C

3C

3C

4C

11

1C

3C 

3C

3C

3C

3C

3C

3C 

3C

3C

4C

1

10

4C

3C

6

3C

3C

4C

6

1C

3C 

3C

3C

11

3C

3C

3C 

3C

15

4C

1C

9

4C

12

3

3C

3C

3C

13

1C

3C 

12

3C

5

3C

3C

3C 

3C

3C

4C

1C

3

4C

13

8

3C

3C

3C

14

1C

3C 

7

3C

16

3C

3C

3C 

3C

3C

3C

1

11

3C

7

2

6

3C

3C

3C

4

3C 

5

3

3 C

3C

3C

3C 

4C

3C

3C

7

3C

3C

8

1

9

3C

3C

3 C

2

3C 

4

1

11

3C

5

3C 

3C

3C

8

10

3C

3C

14

1C

7

3C

3C

5

8

3C 

6

1C

13

3C

9

3C 

10

3C

11

17

3C

12

3C

3

7

3C

3C

11

8

17

10

12

7

3C

4

16

9

5

13

3C

2C

15

24

3

6

EQUIP                ENTRENADOR 20/21      10      11       12      13      14      15      16      17      18    19    20

NÚMERO FITXATGES PER CLUB
I HABITANTS DE CADA POBLACIÓ
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6

6
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4
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7
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6
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4

9
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BREUS
* El deltebrenc Rafa Flores pas-
sa a formar part del cos tècnic 
de la Reial Federació Espanyola 
d’Atletisme. Flores porta més de 
25 anys dedicats al món de l’en-
trenament.

* L’ETG Racing ha tancat el se-
gon cap de setmana de compe-
tició amb quatre podis al Circuit 
de Catalunya, després dels quals 
el pilot canareu Marc Alcoba es 
manté el tercer a la general del 
campionat estatal de superbikes

* El Club Deportiu Tortosa ja ha 
presentat oficialment el nou en-
trenador, Guillermo Camarero, i 
el seu cos tècnic per a la propera 
temporada. Camarero té el repte 
de l’ascens a primera catalana. El 
primer equip començarà la pre-
temporada el dia 19 d’agost. I la 
presentació serà amb un partit 
contra el FC Ascó el dia 29.

* El ciclista canareu Edu Prades 
torna a casa amb una fractura 
de vèrtebra per la caiguda en 
la primera etapa de la volta a 
Polònia. Abandona la carrera 
després veure’s implicat en l’in-
cident entre Jakobsen i Groe-
newegen.

* La Federació Catalana de Fut-
bol ha obert aquesta setma-
na  les inscripcions de federats 
per la temporada 2020-2021. 
Rebaixa el preu de les quotes 
federatives i la Mutualitat, grà-
cies a les bonificacions per a 
clubs i federats previstes en el 
pla econòmic extraordinari post 
Covid-19.

LA SÉNIA/ULLDECONA

Més de 100 xiquetes 
i xiquets han pogut 

tornar a disfrutar del futbol a 
les poblacions de La Sénia i 
Ulldecona, seus de la segona 
edició dels cursets de futbol 
organitzats per Juanjo 
Serrano amb la col·laboració 
d’Aleix Garcia, el CF La 
Sénia, l’Escola Futbol base 
d’Ulldecona i els Ajuntaments 
de La Sénia i Ulldecona.
Els cursets han tingut una dura-
da de 4 setmanes plenes de fut-
bol i alegria per poder tornar a 
trepitjar la gespa i marcar molts 
gols. A Ulldecona, el curset va 
començar el 29 de juny i finalitzà 
el 24 de juliol. 
La primera setmana va tenir lloc 
el primer AG CAMPUS ALEIX 
GARCIA a Ulldecona, amb la 
presència durant tot el matí del 
jugador faldut. I a La Sénia, el 
curset s’inicià el 6 de juliol i aca-
bava el 31 de juliol. Juanjo Ser-
rano, director del AG CAMPUS i 
dels cursets explica que “la jor-
nada es dividia en dues parts. La 
primera enfocada a la pràctica 
de la tècnica i la tàctica indivi-
dual a través de tasques adapta-
des a l’edat i a les habilitats dels 
participants, tasques que crei-

Èxit de participació al AG CAMPUS 
Aleix Garcia i als cursets de futbol

xien en dificultat a mesura que 
passaven els dies i les setmanes. 
Després d’un esmorzar, a base 
de fruita, arribava la segona part 
de l’entrenament, el qual tenia 
com a mitjà principal els partits 
en espais reduïts dissenyats es-
pecíficament per a poder posar 
en pràctica l’après anteriorment. 
A més, es proposaven reptes 
individuals als participants, so-
bretot de tir i remat de precisió. 
Finalment, tots els divendres 
tancàvem la setmana amb sor-
tejos de material esportiu que 
ens donava Aleix Garcia”.
Juanjo Serrano, valora molt po-
sitivament “l’esforç, la dedicació 
i la responsabilitat demostrada 
per totes les persones que han 
fet possible l’organització del 
AG CAMPUS i dels cursets. Sabí-
em que les famílies i els xiquets i 
xiquetes tenien moltes ganes de 
futbol, per això, tot el personal 
humà ens hem esforçat al mà-
xim, per a què tot sortís el mi-
llor possible. Personalment, vull 
posar en valor la decisió presa 
la tercera setmana de curset a 
La Sénia, quan degut a la situ-
ació que estava vivint la pobla-
ció, vam decidir aturar dos dies 
el curset. I vull destacar que la 

decisió va ser presa de manera 
voluntària, des de la responsabi-
litat, perquè això ho teníem molt 
clar, la seguretat i la salut de les 
persones era la nostra prioritat, 
per davant de qualsevol altre in-
terès. Pel que fa a la participa-
ció, estem contents perquè va 
ser alta, però ens sentim tristos 

perquè deguda a la situació de 
pandèmia vam haver de limi-
tar les places del AG Campus 
Aleix Garcia i dels cursets. Això, 
provocà que haguérem de dir a 
molts de xiquets que ja no havi-
en places, la qual cosa era dura 
de comunicar. Finalment, pel 
que fa a les mesures de distància 

física, rentat de mans, ús de la 
mascareta i desinfecció de zo-
nes i materials érem conscients 
que eren el més important. Per 
això, vam ser molt meticulosos 
en aquests elements de la jor-
nada i ens sentim orgullosos de 
com ho vam gestionar”, explica 
Serrano.

INFORME SEGONA CATALANA (3)                 
 

A les comarques tarrago-
nines, baix el meu punt de 
vista, hi ha un clar favorit: el 
Cambrils Unió. Aquest any 
toca no decebre. La lliga 
passada va ser una decepció 
total i va haver de tornar a 
agafar l’equip Amores, mis-
ter que el va ascendir de Ter-
cera a la Primera catalana. 
El cambrils s’ha reforçat 
amb jugadors consolidats a 
la categoria: Carlos Escrichs, 
Aleix Llobet, ÀlexFernández, 
José Luis Torres, Gallego, 
Eudald Recasens, Uri Benito, 
Marc Benito, Miki Torondel... 
Hi ha un altre candidat que 
ha fet molt bé els deures i 
ha tancat molt aviat la seva 
plantilla: la Pobla B que 
amb l’arribada a la banque-

ta d’Àlex Gonzalez (ex Catllar 
i Tortosa) farà tàndem amb 
Ivan Cristino i té millor pinta 
que l’any passat. 
La Canonja la lliga anterior va 
ser el millor equip de la zona 
de Tarragona i aquest any vol 
tornar a ser-ho. Per això man-
té 7 jugadors de l’equip bàsic, 
inclosos els germans Domín-
guez, i l’arribada de 7 juga-
dors de la Floresta tots molt 
joves i que van ascendir l’any 
passat de la tercera catalana 
juntament amb el seu míster 
Quiñones que també prové 
de la Floresta. L’equip més 
jove de la categoria serà la 
Floresta que, de la seva plan-
tila, nou jugadors són sortits 
de juvenil. A més, en té 5 de 
21 anys i sols tres de 25. Ells 

segueixen amb la seva filo-
sofia de pedrera i tenen un 
juvenil en la divisió d’honor 
juntament amb el Vila-seca 
i Nastic. 
Pocs canvis a Monblanc i 
Roda de Barà, on seguei-
xen gran part de jugadors 
de la passada campanya i 
les altes han estat en gran 
part de gent molt jove i de 
projecció. El Bonavista no 
té tancada la seva plantilla 
i s’esperen importants no-
vetats. El Reddis ha arribat 
a un acord de col·laboració 
amb la Fundacio Futbol Base 
Reus i, a més, segueix incor-
porant jugadors del projecte 
Tecnifutbol d’Albert Viñas, 
que fou tècnic de l’Ascó, 
Tortosa i Rapitenca.
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• 150 grams d’arròs Basmati 
Montsià
•  300 ml. de brou de pollastre
•  20 grams de mantega
•  Sal
•  1 ceba tendra
•  Una mica d’oli d’oliva

Renteu a fons l’arròs, poseu-lo 
sobre un colador i sota l’aixeta 
i reteu-lo amb abundant aigua 
freda, després deixeu-lo que 
escorri bé. Foneu 10 grams de 
mantega en una olla sufici-
entment gran, i aboqueu-hi el 
brau. Poseu a bullir el líquid. Ti-
reu-hi l’arròs net, saleu-lo i bai-
xeu d’intensitat del foc. Deixeu 
bullir l’arròs uns 15-20 minuts 
amb la tapa posada.
A continuació, retireu l’olla del 
foc. Ajusteu-hi un drap o bé dos 
fulls de paper de cuinar entre 
l’olla i la tapadora, i deixeu que 
l’arròs desprengui vapor durant 
10 minuts.
Espongeu amb cura l’arròs cuit 
i, fent servir una forquilla, barre-
geu-hi els 10 grams de mantega 
restants. Talleu la ceba tendra 
en juliana i ofegueu-la amb una 
mica d’oli en una paella, afe-

giu-hi una mica de sal perquè suï 
la ceba, coeu-la a foc suau per-
què quedi completament cuita 
però que no agafi color. Un cop 
cuita reserveu-ne una mica per 
decorar el plat en acabar i afegiu 
la resta a l’arròs i remeneu-ho 
per barrejar-ho bé.

Podem servir l’arròs acompa-
nyat per un pit de pollastre a la 
llimona:
Ingredients per a 2 persones: 2 
pits de pollastre filetejats, 1 llimo-
na, Oli, sal Pebre negre en gra.
Preparació: Salpebrem els filets 
de pollastre i els posem a coure 
en una paella amb un rajolí d’oli, 

ARRÒS
PILAF

INGREDIENTS 

quan la paella estigui calenta i 
hi afegim el suc de la llimona 
i anem remenant el pollastre 
mentre el suc es redueix.

PREPARACIÓ:
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si tenies un proble-
ma amb la parella, 
s’obre un període de 
possible reconciliació. 
Compte amb estirar 
més el braç que la 
màniga, poden sorgir 
algunes despeses 
inesperades.

aquari
21/01 al 19/02

Trobes persones 
oposades a tu amb 
les que vius algun 
moment tens, però 
que col·laboren en 
el teu procés evolu-
tiu. Podries mostrar 
interès en adoptar 
una nova mascota. 

sagitari
23/11 al 21/12

Si havies perdut 
interès en el coque-
teig, algú pot tornar 
a fer-te sentir el 
desig perdut. Amb 
Venus transitant per 
Casa VIII, aconse-
gueixes equilibrar un 
tema econòmic.

escorpí
24/10 al 22/11

Sembla que l’amor 
pot estar a un altre 
país o bé t’enamo-
res d’una persona 
estrangera que és a 
prop teu. Per poder 
assolir un objectiu 
professional, hauràs 
de reinventar-te.

balança
24/09 al 23/10

T’espolses la mandra 
i et comences a 
moure per aconse-
guir el que vols pel 
teu futur. El sector 
professional viu una 
revifalla. No perdis 
la fe i no deixis de 
creure en tu.

àries
21/03 al 20/04

Molta energia 
creadora i la valentia 
emprenedora d’un 
projecte, sobretot 
amb fills o la parella. 
Expresses la teva 
rebel·lia i vols mani-
festar la teva opinió 
als altres.

cranc
22/06 al 23/07

T’agradaria millorar 
la imatge, invertir 
en el benestar o fins 
i tot fer una esca-
pada al balneari. Et 
retrobes amb algun 
membre de la famí-
lia de qui t’havies 
desconnectat.

verge
24/08 al 23/09

D’aquí al teu aniver-
sari entres en una 
etapa de reflexió, 
sobretot pel que fa 
als sentiments. El 
sector més beneit és 
el de l’amistat, que 
pot donar alguns 
bons moments.

taure
21/04 al 21/05

Període de novetats 
i vivències fora de la 
normalitat habitual. 
Vius més  connec-
tat amb les teves 
necessitats. Notícies 
del passat, poden fer 
virar el rumb de les 
coses.

peixos
20/02 al 20/03

Una persona et 
sorprendrà positiva-
ment i pot haver-hi 
atracció física. Tu de-
cideixes si vols viure 
un amor d’estiu. Al 
sector professional 
guanyes punts i ets 
més valorat.

lleó
24/07 al 23/08

Encara guardes 
sentiments profunds 
per una persona del 
passat a qui t’agra-
daria tornar a veure. 
Dies propicis per 
viatjar, amb el Sol en 
bon aspecte a Mart 
per la Casa IX.

bessons
02/05 al 21/06

La inactivitat no et 
va i no pares de 
cercar coses per fer, 
ja sigui intel·lectual 
o físicament. Caldrà 
paciència amb les 
qüestions laborals, 
doncs són una mica 
confuses.

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ 

DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

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

OFERTA 
MASAJISTA CATALANA

3 masajes completos 
50€ bebida y dutxa

643766439

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de 
maquinària ·

 No importa l'any ni 
l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

L’ALDEA

698 468 057

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

L’ALDEA

698 468 057

CATALANA 
MADURA

642 018 086

TORTOSA

877 075 973

FRANCÉS Y MASAJE. 
DISCRECIÓN

NOVEDAD

RELAX, LATINAS
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CUA DE CAVALL
/ COLA DE CABALLO
EQUISETUM ARVENSE

és una planta curiosa de trobar perquè sempre necessita que hi hagi una corrent d’aigua a la vista tipus rierol, barranc o subterrània.

Us: tiges i fulles o rames semblant al pèl del cavall, no a les panolles del cap de la planta, que són les portadores d’espores.
Propietats: diürètica i remineralitzant, afeccions renals, edemes, menstruacions excessives, vòmits de sang, afeccions bucals i morenes, cicatritzant, varius 
ulceroses, llagues, obesitat, cel·lulitis.

Les fulles o rames tendres o seques en Tisana: (uns 3 g per tassa d’aigua de 250 ml. Fer la infusió o tisana, posant l’herba al cul del got i abocar l’aigua 
bullent, tapar i deixar reposar uns 3 minuts. Es venen en tintura que és molt adequat per a les zones en què no és habitual o no se’n troba.

No se li coneixen, però cal precaució en nens i dones lactants.

No es pot cultivar en conreu de jardí, és assilvestrada i creix proper a un corrent d’aigua. Porta molt silici i potassi. Hi ha planta mascle i femella.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU, ON LA PUC TROBAR I CURIOSITATS

10

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 


