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Covid 19: La situació actual 
de les Terres de l’Ebre és 

d’escalada

El Departament d’Educació 
va presentar ahir el protocol 

d’actuació per al curs 2020/21

El CF Amposta decideix 
ajornar l’inici de la 

pretemporada

            Més Ebre tanca avui la temporada. Tornarem el 4 de setembre. Unes vacances en un 
moment complicat i en el que tots hem d’actuar amb responsabilitat i prevenció.
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EDITORIAL

La paraula „vacances“ ha 
arribat a ser sinònim de 

„viatge“. Com hem arribat a 
aquest canvi?
Les vacances es defineixen pri-
mer per una pausa amb la fei-
na  i/o  la vida diària, però no 
necessàriament amb els viatges. 
La pandèmia podria accelerar 
una mutació ja en marxa, la de 
les festes sagrades: les vacan-
ces! De fet, la mateixa idea del 
turisme està evolucionant. Fins 
a finals dels anys 2000, la in-
dústria turística va viure els seus 
màxims sense cap voluntat real 
d’innovar creient-se protegida 
per un consumidor satisfet amb 
els estàndards... Però, l’econo-
mia col·laborativa i el compor-
tament dels consumidors a la 
recerca de sentit i sostenibilitat, 
han canviat la situació perquè la 
indústria turística canviï, encara 
que algunes forces conserva-
dores s’hi resisteixin fortament.
Una millor gestió del risc; el 
desenvolupament del turisme 
local i una indústria cada cop 
més “glocal”, per exemple, dis-
tribuint un producte local a ni-
vell mundial; un turisme més 
responsable, més sostenible, 
social i inclusiu; un turisme més 
creatiu i innovador amb una 
major diversificació de l’oferta 

(turisme creatiu, turisme lent, 
estacional, etc.). En l’actual 
crisi, a curt termini, l’Organit-
zació Mundial del Turisme de 
l’OMT  va anunciar que el 96% 
de les destinacions han introduït 
restriccions totals o parcials des 
de finals de gener i estima una 
pèrdua del 20 al 30% de la fac-
turació per al sector. L’OMT vol 
apostar per la unitat, la coope-
ració internacional i el respecte 
de les directrius de l’OMS, però 
no presenta cap pla específic. 
S’alinea amb les directrius in-
ternacionals i es comunica amb 
l’eslògan “Stay  home  today, 
#TravelTomorrow”(avui que-

da’t a casa, ja viatjaràs demà). 
A  mig  termini, la comercialit-
zació d’oferta i el comporta-
ment dels consumidors és qui 
decidirà la trajectòria futura 
de la indústria turística però la 
pandèmia pot ajudar el nostre 
territori per a replantejar-mos 
unes vacances de proximitat. El 
turisme està relacionat amb un 
desig de descoberta, aquesta és 
una de les principals motivaci-
ons del viatge. Les altres mo-
tivacions són les d’escapar-se 
(allunyar-se de la vida quotidi-
ana), la sociabilitat (sortir amb 
els éssers estimats), la transfor-
mació (autoreflexió). Les ofertes 

de  micro-aventures  comencen 
a florir per oferir experiències 
úniques de descoberta local. La 
pandèmia no ens ha de bloque-
jar i la cultura és un dels nostres 
aparadors. El viatge que educa 
i permet la trobada amb l’altre, 
s’ha democratitzat molt i conti-
nuarà feliçment sent una aspi-
ració de futur. El Més Ebre farà 
vacances però el nostre digital 
(mesebre.cat) seguirà informant 
de les novetats al territori. Les 
nostres vacances seran per les 
nostres terres, perquè encara 
ens queden mil indrets per des-
cobrir. Potser ens veurem? Tor-
nem lo 4 de setembre!

VACANCES     VIATGE

El Guanyador l’experiència al Musclarium (La Ràpita): Jordi Morlans (Les Borges Blanques) ENHORABONA!

≠
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MTecial

SALUT VA INFORMAR AHIR 
DELS BROTS ACTIUS A L’EBRE: 

1. Brot Jesús – Tortosa (I)
Nombre de casos 55
Nombre hospitalitzats 1
Contactes en seguiment 4
2. Brot Tortosa (II)
Nombre de casos 9
Contactes en seguiment 6
Àmbit familiar
3. Brot la Ràpita
Nombre de casos 34
Hospitalitzats 5
Contactes en seguiment 20
Àmbit social
4. Brot Peníscola
Nombre de casos 27
Contactes en seguiment 40
Àmbit discoteca Peníscola
5. Brot El Raval de Crist 
Nombre de casos 3
Contactes en seguiment 5
Àmbit familiar
6. Brot Amposta (I)
Nombre de casos 8
Contactes en seguiment 15
Àmbit familiar
7. Brot Corbera d’Ebre
Nombre de casos 5
Hospitalitzats 1
Àmbit familiar
8. Brot Amposta (II)
Nombre de casos 27
Hospitalitzats 3
Contactes en seguiment 10
Àmbit familiar
9. Brot Tortosa (III)
Nombre de casos 3
Contactes en seguiment 10
Àmbit familiar
10. Brot Amposta (III)
Nombre de casos 9
Contactes en seguiment 15
11. Brot Roquetes
Nombre de casos 6
Contactes en seguiment 10
Àmbit familiar – oci
12. Brot Sant Jaume d’Enveja
Nombre de casos 4
Hospitalitzats 1
Contactes en seguiment 10
Àmbit laboral
13. Brot la Ràpita
Nombre de casos 5
Contactes en seguiment 10
Àmbit laboral
14. Brot Pinell de Brai
Nombre de casos 4
Contactes en seguiment 6
Àmbit familiar
15. Brot Alcanar
Nombre de casos 5
Hospitalitzats 1
Contactes en seguiment 6
Àmbit familiar – laboral
16. Brot Benifallet
Nombre de casos 10
Contactes en seguiment 20
Àmbit laboral social
17. Brot Xerta
Nombre de casos 7
Contactes en seguiment 10

BROTS COVID 19
La situació actual és “d’escalada”:  Salut refà 
el pla de contingència a l’Ebre
El pla de contingència 

de la regió sanitària de 
les Terres de l’Ebre es va 
redefinir a finals de juliol amb 
quatre escenaris d’actuació 
diferents, en funció de les 
dades epidemiològiques i la 
pressió assistencial.           
El pla gestiona i redirigeix “flu-
xos de pacients arreu del ter-
ritori”, prioritzant la seguretat 
“dels pacients i dels profes-
sionals sanitaris”. Els quatre 
escenaris s’han definit com a 
extremadament desfavorable, 
d’escalada, de desescalada i 
escenari estable o de baixa 
transmissió. La situació actual 
és d’escalada, amb l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa as-
sumint els pacients covid més 

greus i el de la Santa Creu de 
Jesús la resta. També es faci-
lita la derivació de pacients no 
covid a Amposta i Móra d’Ebre. 
El pla de contingència homo-

geneïtza els criteris “de prio-
rització i pràctica assistencial”, 
defineix quatre escenaris, fa 
recomanacions per organitzar 
la recuperació de l’activitat als 

centres sanitaris i coordina els 
diferents recursos de la regió 
sanitària de les Terres de l’Ebre 
per atendre totes les necessi-
tats “amb visió territorial”.

Al setembre s’activarà, si és necessari, algun 
hotel salut dins la regió sanitària ebrenca 
En l’actual escenari 

d’escalada, l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta 
atén a pacients crítics, 
semicrítics, aguts d’alta 
i mitjana complexitat i 
covid aguts; l’Hospital de la 
Santa Creu atén a pacients 
d’atenció intermèdia o 
perfil sociosanitari i els 
perfils no covid habituals; i 

els Hospitals de Móra d’Ebre 
i d’Amposta facilitaran la 
derivació de pacients no covid 
en funció de les necessitats 
de llits aguts i intermedis, per 
tal de mantenir i recuperar la 
resta d’activitat no covid.            
La Clínica Terres de l’Ebre atén 
els pacients habituals així com 
la unitat d’hospitalització de 
Salut Mental. En el cas de pa-

cients psiquiàtrics ingressats i 
confirmats com a casos covid, 
es valorarà la gravetat i estat de 
la persona de forma coordinada 
amb SEM. Se segueix disposant 
d’espais addicionals a l’antiga re-
sidència de gent gran d’Amposta 
i l’Hotel Salut SB de Tarragona i 
al setembre s’activarà, si és ne-
cessari algun hotel salut dins la 
regió sanitària ebrenca. 

SEGONA 
ONADA   
Davant la segona onada 
del virus, també s’han 
iniciat projectes per 
augmentar la capacitat 
sanitària. Són l’ampliació 
d’Urgències i l’adequació 
d’una unitat de semicrítics 
a l’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta; l’habili-
tació per a pacients covid 
i sospitosos a la quarta 
planta de l’Hospital de 
la Santa Creu de Jesús; i 
l’habilitació per a l’aïlla-
ment de casos sospitosos a 
la quarta planta l’Hospital 
Comarcal d’Amposta.

ATENCIÓ 
PRIMÀRIA  
Cada centre d’atenció primà-
ria valorarà l’ocupació de les 
visites presencials. Els ciuta-
dans han de trucar o contac-
tar per la web i les aplicacions 
de Salut abans d’anar al CAP. 
Es reforçarà la programació 
per part del personal adminis-
tratiu i sanitari, es potenciarà 
la gestió d’infermeria de la 
demanda aguda i l’assistència 
de les persones amb patologia 
crònica estable. S’augmentarà 
el temps d’atenció domiciliària 
per atendre els pacients més 
vulnerables i als pacients de 
residències geriàtriques. 

RESIDÈNCIES DE 
GENT GRAN
Les residències de gent gran 
tenen els seus propis plans 
de contingència i també 
s’han previst espais addi-
cionals per poder utilitzar 
davant d’algun brot impor-
tant. 

Si cal fer derivacions, ho 
coordinarà el SEM i s’adop-
taran mesures addicionals, 
com la restricció de visites, 
sortides i ingressos en funció 
de la situació epidemiològica. 

Les mesures es revertiran 
quan la situació sigui més 
favorable. 

PROVES PCR A 
PADESA I PAUMAR
Les proves PCR del cribrat-
ge massiu realitzades als 
centres de producció de 
Padesa i Paumar a Roquetes 
i a Amposta van donar 16 
positius, fet que suposa una 
prevalença de l’1,72%. Per 
empreses, a Padesa s’hi van 
realitzar 827 proves amb 11 
positius i a Paumar s’hi van 
realitzar 100 amb 5 positius.
El baix índex de prevalença i 
la tasca realitzada pels ser-
veis de prevenció de riscos 
laborals van fer que no s’ha-
guessin de prendre mesures 
excepcionals als centres. 

ACTUACIONS

S’han iniciat 
projectes per 
augmentar la 

capacitat sanitària
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IMATGE DE LA 
MARE DE DÉU DE 
LA CINTA 
Aquesta setmana ha tornat 
restaurada des del Centre de 
Restauració de Béns Mobles 
de Catalunya a Valldoreix 
(Barcelona) la imatge de 
plata de la Mare de Déu de 
la Cinta, obra de Francesc 
Via del segle XVIII i que pro-
cessiona pels carrers de 
Tortosa el primer diumenge 
de setembre. La imatge va 
marxar de Tortosa el passat 
5 de març però el decret 
d’estat d’alarma per la 
Covid-19 va enrederir tota la 
planificació dels expert res-
tauradors. L’acció ha estat
promoguda pel Capítol Ca-
tedral i pel Bisbat de Torto-
sa i sufragada per la Reial 
Arxiconfraria de la Mare de 
Déu de la Cinta i el suport 
de la Cort d’Honor. Per al 
dia 4 de setembre s’ha pre-
vist la presentació als fidels 
de l’obra restaurada.

MÉS 
NOTÍCIES

EDUCACIÓ
Més de 200 infants en situació de vulnerabilitat 
participen en activitats socioeducatives
L’alcaldessa de Tortosa, 

Meritxell Roigé, 
acompanyada de les regidores 
d’Acció Social, Mònica Ripoll, 
i Ensenyament, Cinta Espuny, 
han visitat aquest dilluns el 
campus d’agost per a xiquets 
i xiquetes que l’Ajuntament 
ofereix a l’escola de la Mercè. 
En total, més de 200 infants de 
la ciutat han pogut gaudir du-
rant els mesos de juliol i agost 
d’activitats socioeducatives i de 
servei de menjador garantint la 
igualtat d’oportunitats entre els 
més vulnerables. A més, també 
s’han promogut 50 estades en 
colònies per tal que aquests xi-
quets i xiquetes puguin gaudir 

d’uns dies diferents aquest estiu. 
Meritxell Roigé ha pogut conèi-
xer de primera mà les activitats 
que han estat duent a terme els 
infants i s’ha mostrat molt satis-
feta del resultat d’aquests cam-
pus, colònies i servei de men-
jador als quals l’Ajuntament hi 
destina més de 70.000 euros. 
“La Covid-19 ens ha abocat a 
una situació difícil, però la nostra 
voluntat és la de seguir invertint 
recursos en aquelles famílies 
en situació de vulnerabilitat”, ha 
afegit Meritxell Roigé, que ha 
acabat recordant que “el nostre 
objectiu és que tots els xiquets i 
xiquetes tinguin igualtat d’opor-
tunitats”.

JOVENTUT
Programa Treball 
als Barris
El Centre de Formació 

Ocupacional (CFO) de 
Tortosa està duent a terme 
una nova edició del programa 
“Treball als Barris”. 
Enguany, 10 joves menors de 
25 anys residents al Centre His-
tòric estan aprenent l’ofici de 
pintor. El programa, que consta 
de 6 mesos de formació i 6 me-
sos de pràctiques remunerades, 
encara ara la recta final. 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, 

ha visitat una de les actuacions 
que estan duent a terme els jo-
ves: repintar l’escola de la Mer-
cè. “El programa és una acció 
transversal, que permet formar 
joves, però que també té un re-
torn molt positiu a la societat”.
Meritxell Roigé ha destacat 
també que “refermem l’aposta 
del govern municipal per gene-
rar ocupació i també fomentem 
la formació pràctica a través del 
CFO”. 
“Enguany l’Ajuntament ja hem 
contractat més de 50 plans 
d’ocupació i en seguirem im-
pulsant prop d’una vintena 
més”.

EL 3 DE SETEMBRE
Pregoners de les 
festes de la Cinta 2020
Enguany, i de forma 

excepcional, Tortosa 
comptarà amb dos pregoners: 
els periodistes Ximo Rambla 
i Manzano i Sílvia Tejedor i 
Barrios. 
Durant molts anys han estat els 
presentadors del pregó i acte 
de proclamació de la reina i 
reina infantil de les Festes, i en-
guany seran els protagonistes 
del pregó d’una Cinta atípica, 
marcada per la pandèmia de la 
Covid-19. El pregó tindrà lloc el 
dijous 3 de setembre. En pocs 
dies es presentaran els actes i 
activitats que es podran dur a 
terme.

CAMPREDÓ 
LAMENTA LA MORT 
D’UNA XIQUETA 
D’11 ANYS;  SALUT 
DESCARTA QUE 
SIGUI PER COVID-19

L’Ajuntament de Campredó 
ha lamentat, en un comuni-

cat a les xarxes socials, la mort 
d’una xiqueta d’onze anys que 
vivia a Campredó i havia donat 
positiu per coronavirus. La nena 
va ingressar diumenge passat 
a l’Hospital Verge de la Cinta 
amb un quadre de salut greu 
i va ser traslladada a l’Hospital 
Joan XXlll de Tarragona per ser 
intervinguda quirúrgicament 
d’urgència. Segons el Diari de 
Tarragona, la xiqueta patia del 

que es coneix com a abdomen 
agut i va acabar evolucionant 
a una isquemia intestinal i una 
perforació gàstrica. Finalment, 
la menor va morir aquest 
dimarts. La xiqueta havia donat 
positiu per coronavirus, però 
el secretari de Salut Pública, 
Josep Maria Argimon, va negar 
dimarts, en una roda de prem-
sa, que hagués mort a causa de 
la Covid-19. (ebredigital.cat)

Visita al campus d’agost, a l’escola de la Mercè. 
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PLE D’AMPOSTA  
El ple extraordinari va apro-
var, per unanimitat, encoma-
nar part dels serveis del Cen-
tre de Tecnificació Esportiva 
Terres de l’Ebre a l’empresa 
pública Amposta Serveis Mu-
nicipals. Així, es va aprovar 
fer l’encàrrec de prestar els 
serveis de preparador/a físic, 
tutor/a, tècnics/es esportives 
d’atletisme, handbol esgrima, 
rem i natació, i consergeria, 
en diferents percentatges de 
jornada laboral en funció de 
les necessitats que té el Cen-
tre de Tecnificació. Aquesta 
encomana de serveis s’ha fet 
per un valor anual de prop de 
159.000 euros, que serviran 
per fer front al cost de les 
nòmines i seguretat social 
dels i les professionals con-
tractats. “L’empresa pública 
té un estat financer estable, 
a tancament de juliol tenia 
100.000 euros de cashflow, 
i això ens dona la tranquil·li-
tat per poder agafar el nou 
servei”, va dir l’alcalde.

ROBATORI AL 
GRUP EN&TON  
El grup musical va publicar 
al seu Facebook que va ser 
víctima, al seu local d’assaig, 
d’un robatori que l’ha deixat 
sense instruments. “Prega-
riem màxima difussió i en 
cas de saber alguna cosa, 
informació.  Esperem recu-
perar-mos d’aquest cop tant 
gran i fer sort per trobar-ho”.

MÉS 
NOTÍCIES

SUBVENCIÓ
L’Ajuntament atorga més de 16.000 euros per 
modernitzar els comerços locals
L’Ajuntament d’Amposta ha 

resolt la convocatòria del 
2019 de les subvencions a la 
modernització del comerç.         
S’han atorgat 16.000 euros a 13 
establiments diferents, que han 
fet una inversió total de més de 
175.000 euros en la modernit-
zació i millora dels seus esta-
bliments comercials. Malgrat 
que hi havia quatre programes, 
totes les ajudes s’han donat en 
el programa 1 (afavoriment de 
la continuïtat dels locals co-
mercials) i programa 2 (arran-
jament de locals comercials en 
obres d’adequació d’interiors 
i/o exteriors).
L’Ajuntament ja ha obert la con-

vocatòria per al 2020, amb una 
partida de 30.000 euros. Ober-
ta fins el 30 d’octubre, preveu 
subvencionar actuacions rea-
litzades des del dia 1 de gener. 
El primer per a l’afavoriment 
de la continuïtat de locals co-
mercials i en el qual s’atorga-
ran ajuts del 40% de la inversió 
justificada fins a un màxim de 
2.000 euros per establiment.
Quant al segon programa, està 
destinat a l’arranjament de lo-
cals comercials en obres d’ade-
quació d’interiors i exteriors i es 
concediran ajuts del trenta per 
cent de la inversió justificada 
fins a un màxim de  2.000 euros 
per establiment.

AJUTS 
EMPRENEDORIA  
Des d’ahir i fins l’1 d’octubre 
es poden sol·licitar els ajuts 
a projectes municipals d’au-
toocupació de l’Ajuntament 
d’Amposta. Unes subven-
cions dotades amb 19.000 
euros amb la finalitat ajudar 
a aquelles persones desocu-
pades del municipi que hagin 
engegat un projecte d’auto-
ocupació entre l’1 d’octubre 
de 2018 i el 30 de setembre 
del 2019. Les ajudes no po-
den superar els 2.000 euros 
per sol·licitud, i es poden 
destinar, entre altres, a pagar 
quotes de la Seguretat Social 
del primer any.

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS  
El 31 de juliol es tancava 
la fase de presentació de 
propostes al procés de 
pressupostos participatius Tu 
fas Amposta!, a través de la 
qual les ciutadanes i ciuta-
dans han d’escollir on invertir 
150.000 euros del pressupost 
del 2021. Des de l’1 de juny i 
fins el 31 de juliol, s’han pre-
sentat, a través de la pàgina 
web i les urnes instal·lades a 
diferents equipaments, fins 
una vuitantena de propostes 
diferents. 46 foren realitza-
des de forma individual, 7 es 
van presentar en família i 25 
a través d’entitats.

SUBVENCIONS 
PER ACTIVITATS 
CULTURALS
L’Ajuntament d’Amposta ha 
obert ja la convocatòria ordi-
nària de les subvencions per 
a la realització de programes 
i activitats culturals al 2020. 
Uns ajuts dotats amb 33.000 
euros i que es podran sol·li-
citar fins el 17 de setembre. 
Aquestes ajudes tenen per 
objectiu fomentar la iniciati-
va ciutadana, tant de manera 
individual com col·lectiva en 
projectes i activitats de caire 
cultural.  Podeu consultar 
les bases i la convocatòria al 
web de l’Ajuntament.

INICIACIÓ AL 
VOLUNTARIAT
El significat, el paper i el 
valor del voluntariat i els 
elements bàsics de l’acció 
voluntària, els drets, deures 
i límits del voluntariat i les 
motivacions per convertir-se 
en una persona voluntà-
ria o recursos pràctics per 
orientar-se a l’hora d’es-
collir l’entitat on realitzar 
un voluntariat. Són alguns 
dels continguts que ofereix 
el curs “Iniciació al volun-
tariat”, que torna a oferir la 
regidoria de Joventut i Par-
ticipació Ciutadana com un 
dels mecanismes per enfortir 
l’associacionisme.
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BENIFALLET 
El Ple, en sessió celebrada el 
dia 10 de juliol, va aprovar la 
moció per instar a la Gerent 
de la Regió Sanitària a 
reconsiderar el seu posicio-
nament sobre “la reobertura 
del Consultori Local i que 
aquest presti servei al mu-
nicipi de dilluns a divendres. 
Des de l’Ajuntament s’ha 
iniciat una mobilització ciu-
tadana, consistent en la re-
collida de queixes demanant 
que el consultori local presti 
el seu servei tots els dies de 
la setmana per garantir el 
dret bàsic d’accés a la salut 
de la ciutadania”.

ALDOVER 
Dilluns van començar  les 
obres de desplegament de 
la fibra òptica al tram urbà 
d’Aldover del projecte  Tor-
tosa-Gandesa. Aquesta acció 
impulsada per la Generalitat 
de Catalunya 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.

XERTA 
La Regió Sanitària va co-
municar  dimarts a l’Ajunta-
ment quatre nous positius 
per COVID-19 al municipi. 
Malauradament una persona 
ha mort a l’hospital Verge 
de la Cinta. “Expressem el 
nostre condol a la familia i 
amics”.

ASFALTAT DEL 
CAMÍ DELS 
MOLINS 
Dimarts, a Xerta, es va 
procedir a asfaltar el tram en 
obres del camí dels Molins, 
des de la carretera de Paüls 
fins a la Deixalleria Muni-
cipal.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
El Centre Esportiu disposarà d’una zona 
habilitada per a fer activitats a l’exterior

Un estudi demostra els bons resultats d’una teràpia 
en adolescents amb inestabilitat emocional
Professionals i 

investigadors de 
l’Hospital Universitari 
Institut Pere Mata, la 
Universitat Rovira i Virgili  
(URV) i el CIBER de Salut 
Mental (CIBERSAM) han 
demostrat els bons resultats 
del programa de tractament 
STEPPS en adolescents amb 
trastorns d’inestabilitat 

emocional. 
El programa és un tractament 
cognitiu-conductual utilitzat 
per al  tractament del tras-
torn d’inestabilitat emocio-
nal. Està pensat per ajudar a 
persones amb dificultats en 
regular els estats emocionals, 
amb emocions molt intenses 
i canviants que no poden ser 
gestionades.

L’AMPOLLA
Primer municipi ebrenc en instal·lar boies 
que eliminen microplàstics del mar
La Regidoria de Medi 

Ambient de l’Ajuntament 
de l’Ampolla ha instal·lat 
vuit boies, quatre a la platja 
de les Avellanes i quatre a 
la platja de Cap-Roig, que 
engoleixen els microplàstics 
imitant el mecanisme que 
fan servir els peixos per 
filtrar el plàncton que els 
serveix d’aliment.            
L’Ampolla és el primer muni-
cipi de la costa ebrenca que 
ha apostat per la instal·lació 
d’aquestes boies, “des de Vina-
ròs fins a Calafell som l’única

població que de moment ha 
instal·lat aquestes boies a la 
seva costa. Els microplàstics 
tenen un impacte molt impor-
tant tant per al medi ambient
com per a la salut de les perso-
nes. El World Wildlife Founda-
tion (WWF) ha comprovat que 
les persones estem ingerint 
2.000 partícules de microplàs-
tics a la setmana, això equival-
dria en pes a una targeta de 
crèdit”, assegura Meritxell Fai-
ges, regidora de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de l’Ampolla.
Una SB Buoy, nom que reben 

aquestes boies, té una capaci-
tat de filtrat màxima diària de 
270 metres cúbics, sent capaç 

de recollir fins a 216 partícules 
de microplàstic d’entre 0,5 i 4 
mm cada dia.

Aquesta mateixa setmana 
s’han iniciat les obres 

per tal d’habilitar l’espai 
exterior de la piscina interior 
del Centre Esportiu del Delta 
com a zona d’activitats i 
classes dirigides.          
En total, s’adequaran al voltant 
de 400 metres quadrats amb 
tendals mòbils i també amb 
gespa artificial amb l’objectiu 
és disposar d’una nova zona 
esportiva per tal de realitzar 
activitats a l’aire lliure.
El tinent d’alcaldia de #Delte-
breActiu, Robert Bertomeu, ha 
destacat que “aquesta és una 

de les diferents accions que 
volem dur a terme per tal de 
seguir adequant les instal·la-
cions del Centre Esportiu del 
Delta i així oferir un millor ser-
veis als abonats i abonades una 
vegada es reobrin les instal·la-
cions al públic”. 
Aquesta acció està prevista que 
finalitzi abans de la reobertura 
del Centre Esportiu del Delta i 
té un cost de 25.234€. 
A banda d’aquesta actuació, 
també es realitzaran millores a 
la piscina interior, es canviarà el 
paviment d’una de les pistes de 
pàdel i es pintaran les pistes de 

tennis. Totes aquestes accions 
s’aniran efectuant de manera 

progressiva durant els propers 
mesos.  
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La Generalitat vol situar 
Catalunya com un país 

agroalimentari de referència i 
alhora avançar cap a un canvi 
de model del sector que sigui 
sostenible i respectuós amb el 
medi ambient i la diversitat. 
Amb aquesta fita a l’horitzó, el 
Departament d’Agricultura in-
vertirà 3.000 milions d’euros 
per impulsar la bioeconomia 
i transformar en els pròxims 
anys el sector agroalimentari, 
forestal i marítim. Per fer-ho 
possible, posarà en marxa 10 
projectes que pretenen assolir 
una producció agrària alineada 
amb les demandes de la socie-
tat i els reptes identificats en les 
agendes globals i europees. A 
més, també es busca promou-
re una millor connexió entre el 
productor i el consumidor amb 
nous models de relació i co-
mercialització.

El gruix dels projectes transfor-
madors s’executarà abans de 
l’any 2020, amb un import de 
2.207 milions d’euros. La resta 
de la inversió fins a arribar als 
3.000 milions d’euros és pre-
vista fins a l’any 2032. L’objec-
tiu de tot plegat és garantir la 
qualitat de vida dels ciutadans 
impulsant la cohesió territorial 
i incentivant l’aparició de no-
ves oportunitats de negoci i de 
nous filons d’ocupació al vol-
tant de les economies verda i 
blava. Els 10 projectes formen 
part del Pla de reactivació eco-
nòmica i protecció social del 
Govern elaborat per fer front a 
la crisi derivada de la COVID-19 
(CORECO). 

Gran capacitat de resiliència 
del sector agroalimentari 

La Generalitat considera que 
Catalunya està en condicions 
de ser una potència agroali-
mentària, ja que compta amb 
un sector que té gran capacitat 
de resiliència, tal com va que-
dar demostrat a l’anterior crisi 
econòmica del 2008 al 2013. 
En aquell moment les empreses 
d’aquest àmbit ja van fer un gran 
esforç per exportar i innovar. La 
resistència que caracteritza el 
sector ara s’està tornant a po-

sar de manifest i el govern ca-
talà vol donar-li una embran-
zida per a la seva reactivació i 
transformació. Pel que fa a la 
distribució dels 3.000 milions 
d’euros d’inversió, una bona 
part, 1.385 milions, es destina-
ran a un pla per modernitzar els 
regadius. Això permetrà un ús 
més eficient de l’aigua, adaptar 
els cultius al canvi climàtic i mi-
llorar les condicions socioeco-
nòmiques a les explotacions. 

Transició energètica i cohesió 
territorial

L’apartat de transició energèti-
ca i cohesió territorial amb uns 
400 milions d’euros cadascun 
són els següents àmbits amb 
més inversió dels 10 plans pre-
vistos. En el primer cas s’aposta 

LA GENERALITAT INVERTIRÀ MÉS DE 3.000 MILIONS D’EUROS PER 
FER DE CATALUNYA UN PAÍS AGROALIMENTARI DE REFERÈNCIA

El Departament d’Agricultura presenta 10 projectes que impulsen la bioeconomia i transformaran 
el sector agroalimentari, forestal i marítim, garantint la sostenibilitat ecològica i ambiental

per l’autoabastiment energètic 
a través de fonts d’energia reno-
vable amb panells fotovoltaics i 
ACS en edificacions vinculades a 
edificacions agràries i indústries 
primera transformació. Pel que 
fa al pla per millorar la cohesió 
territorial, es proposen diverses 
actuacions en l’àmbit agríco-
la, ramader, forestal i pesquer, 
amb la intenció de generar més 
activitat econòmica i nous mo-
dels de negoci per revertir les 
tendències de despoblament. 
En aquest sentit, una de les lí-
nies de treball és incentivar la 
producció de biomaterials, bi-
oproductes i biocombustibles 
en l’agricultura i ramaderia. 
Es promourà, per exemple, la 
substitució dels combustibles 
fòssils per biomassa de proxi-
mitat. També es volen potenciar 

estructures associatives per im-
pulsar nous models de negoci, 
com ara la creació d’un banc de 
barques de pesca públic a tra-
vés de cooperatives. Entre els 
10 plans transformadors també 
es preveu la transformació dels 
models productius tradicionals 
cap a models més sostenibles 
que donin resposta al canvi cli-
màtic, entre d’altres.

Pla de xoc per la crisi de la 
Covid-19

A banda d’aquesta estratègia 
dissenyada per al sector agro-
alimentari, el Departament 
d’Agricultura ha mobilitzat prop 
de 15 milions d’euros amb ajuts 
directes i indirectes, que són 
clau a curt i mitjà termini davant 
l’emergència per la crisi deriva-

da de la pandèmia. En aquest 
sentit, es preveu la compra pú-
blica d’aliments frescos a pro-
ductors afectats, per un valor de 
4 milions d’euros, amb el pro-
pòsit de lliurar-los al Banc dels 
Aliments i un pla per al sector 
vitivinícola, dotat amb 5,3 mili-
ons d’euros, entre d’altres. Pel 
que fa al sector pesquer, s’ofe-
reixen línies d’ajuts a l’activitat 
marisquera, les explotacions 
aqüícoles, les confraries de 
pescadors, els operadors de la 
cadena del peix, i les empreses 
de Centres d’Activitat Marítima 
de Catalunya. I per últim, també 
mesures de xoc per als sectors 
de la flor i la planta ornamental, 
l’aviram de carn, el conill i les 
hípiques, mitjançant unes línies 
de crèdit i uns préstecs de l’Ins-
titut Català de Finances (ICF).

Roda de premsa amb la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, i vicepresident Pere Aragonès.

catalunya
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FESTIUET 
L’ALDEA 2020 
La regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de l’Aldea, 
impulsa una agenda d’activi-
tats alternativa a les Festes 
Majors amb l’objectiu de 
promoure actes que s’adaptin 
als protocols de prevenció de 
la COVID-19, però que aportin 
ambient als carrers i a les ter-
rasses dels comerços locals 
del poble. L’agenda contem-
pla actuacions itinerants, tan 
de música com d’espectacle 
de circ o teatre; autocinema, 
sessions de DJ’S locals a 
través de la ràdio municipal o 
una mascletada entre altres. 
Les activitats es faran entre 
el divendres 14 i el divendres 
21 d’agost.

PLAQUES DE 
GEOCALITZACIÓ A 
LES MASIES 
L’Ajuntament de l’Aldea va 
informar als veïns de les 
Ravals i disseminats, que 
des d’aquesta setmana, un 
representant de l’Ajuntament 
ha de passar a instal·lar les 
plaques de Geolocalització a 
les Masies. “Qualsevol infor-
mació, es podeu dirigir a les 
oficines de l’Ajuntament”.

DELTEBRE: 
RENÚNCIA DEL 
REGIDOR RAFA 
FLORES 
L’actual regidor i portaveu 
adjunt del grup municipal 
d’Esquerra Republicana- Més 
Deltebre, Rafa Flores, ha 
anunciat que renuncia l’acta 
per poder dedicar-se ple-
nament a les noves respon-
sabilitats esportives que ha 
adquirit.  Flores va rebre una 
oferta per formar part del cos 
tècnic de la Reial Federació 
Espanyola d’Atletisme com 
assessor principal, oferta 
que no ha pogut rebutjar. 
Ha anunciat que seguirà fent 
costat al projecte que lidera 
Joan Alginet com a col·labora-
dor i membre de l’equip.  

MÉS 
NOTÍCIES

L’ALDEA
L’alcalde mostra el seu rebuig al lliurament 
del romanent al Govern Espanyol
L’alcalde de l’Aldea, Xavier 

Royo, ha signat un decret 
d’Alcaldia ratificant la Moció 
conjunta de l’ACM i la FMC, 
on rebutja l’acord establert 
entre el Govern de l’Estat i 
la Federacion Española de 
Municipios, per transferir el 
romanent de tresoreria dels 
Ajuntaments al Govern de 
l’Estat.          
Xavier Royo comenta que  ”els 
diners que avui disposem a les 
arques de l’Ajuntament, són 
els estalvis de les aldeanes i 
aldeans i mentre jo sigui Alcal-
de, seran per a fer actuacions 

a l’Aldea, de cap manera no 
ens deixarem enlluernar per 
unes promeses gens sosteni-
bles econòmicament. Estem 
a l’Ajuntament per servir a la 
ciutadania, però també estem 
per a vetllar pels interessos dels 
nostres veïns i veïnes”.
En aquesta direcció, l’Associ-
ació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Ca-
talunya han impulsat una mo-
ció de rebuig a l’acord del go-
vern espanyol sobre la cessió 
de part del romanent dels ajun-
taments al govern espanyol per 
fer front al coronavirus.

L’AMETLLA
L’Ajuntament s’oposa a deixar diners del 
superàvit a l’Estat: “mai no oblidarem”
L’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar s’uneix a la proposta 
de l’Associació de Municipis 
per la Independència després 
que el govern espanyol hagi 
plantejat als ajuntaments 
que només puguin gastar 
una part del superàvit que 
han acumulat els últims anys, 
perquè la legislació actual els 
impedeix gastar-lo.             
La resta se’ls reintegraria en un 
termini de deu anys que comen-
çaria a comptar el 2022. 
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
s’oposa a aquesta proposta del 

govern espanyol considerant 
que si això fos així suposaria un 
autèntic espoli a les finances 
municipals i un abús de poder 
envers les corporacions locals 
i sobre els seus estalvis. En un 
decret d’alcaldia, l’Ajuntament 
considera que els estalvis es re-
verteixen en el propi municipi. 
L’alcalde calero, al seu comp-
te de twitter, va manifestar que 
“no ajudarem l’estat espanyol ni 
a ningú que ens vagi a la contra. 
Mai no oblidarem. #1oct #Lli-
bertatPresosPolítics #Repúbli-
caCatalana”.

 
ESQUERRA– 
MÉS DELTEBRE 
DEMANA QUE 
L’AJUNTAMENT 
NO CEDEIXI ELS 
ROMANENTS A 
L’ESTAT
El grup municipal d’Esquerra 
Republicana–Més Deltebre 
s’han mostrat molt crítics amb 
la mesura del ministeri d’Hi-
senda del govern espanyol, 

que ha qualificat de “nou espoli 
a les finances dels consistoris” 
i un “abús de poder” envers els 
ajuntaments, ja que no podran 
revertir els diners estalviats als 
seus municipis en els veïns i ve-
ïnes, tenint en compte la crisi 
social i econòmica arran de la 
Covid. Per Esquerra no es pot 
permetre que de forma reiterada 
l’Estat trepitgi les competències 
municipals, tal com està fent 
amb aquesta nova mesura. En 
aquest sentit, “des de Deltebre 
no hem d’estar disposats a fer 
de petites gestories de serveis 

i limitar la nostra veu i els nos-
tres posicionaments polítics” ha 
expressat el portaveu republicà 
Joan Alginet. En aquesta línia 
també s’han referit a la decisió 
del govern espanyol d’autorit-
zar transvasar aigua de l’Ebre a 
Cantàbria. Una decisió que no 
comparteixen i que combatran 
com a partit amb tots els mit-
jans possibles . Alginet insta al 
govern de Lluís Soler a ser un 
dels municipis capdavanters 
en la defensa de l’Ebre i a tenir 
una actitud proactiva en el front 
institucional. 

Xavier Royo, alcalde de l’Aldea.
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LA RÀPITA 
* La Policia Local de la Ràpi-
ta ha instruït, durant el cap 
de setmana passat, 19 actes 
de denúncia a persones que 
no duien posada la masca-
reta, 12 més per participar 
en algun botellot i dos 
actes més per altres motius 
també relacionats amb la 
tasca policial de control de 
la pandèmia.
* El moviment veïnal que 
lluita per la millora de la 
carretera del Poble Nou, a la 
qual anomenen carretera de 
la vergonya degut al seu es-
tat, demana als ajuntaments 
implicats, de la Ràpita i 
d’Amposta, que acceleren 
la finalització de les obres 
d’arranjament d’aquesta 
via. (Ràdio Ràpita)

SANTA BÀRBARA 
El pressupost de licitació de 
l’obra de reforma del carrer 
Aire era de 380.000 € i ha 
estat executada, després de 
concurs públic, per l’em-
presa ampostina Contregisa, 
amb un pressupost d’ad-
judicació de 278.574,07 € 
(IVA inclòs). Aquesta obra 
ha estat finançada en un 
30% aproximadament per 
la Diputació de Tarragona a 
través del PAM. Aprofitant 
les obres del carrer Aire, 
també s’ha procedit a la 
reforma de la “costereta” 
del carrer Pagesia, per tal 
d’eliminar barreres arqui-
tectòniques i donar-li la 
mateixa estètica que a la 
resta del carrer. L’alcalde 
Antonio Ollés, responsable 
de l’àrea d’Urbanisme, vol 
expressar el seu agraïment 
a tot el veïnat en general 
per la paciència mostrada 
per les molèsties, directa o 
indirectament, ocasionades. 
També mostra la seva 
determinació a seguir 
canalitzant aquest barranc 
urbà, i ja s’està treballant 
en els projectes de les dos 
fases restants fins arribar al 
col·lector, previstes per als 
anys 2021 i 2022. 
(La Plana Ràdio)

MÉS 
NOTÍCIES

MEDI AMBIENT
Les conductes incíviques augmenten les 
deixalles en els espais naturals del delta

Una planta instal·lada a la Galera produirà biometà 
a partir d’aliments caducats i residus orgànics
L’empresa Biometagás la 

Galera ultima la posada 
en marxa d’una planta 
de producció de biogàs 
i biometà al municipi 
del Montsià, on preveu 
valoritzar 50.000 tones 
anuals d’aliments caducats 
i residus orgànics per 
generar biogàs i biometà 
comercialitzables.  

Amb una inversió superior 
als sis milions, la iniciativa és 
fruit de la unió de 35 socis, 
entre els quals pagesos i ra-
maders del territori que volen 
donar sortida a residus ambi-
entalment problemàtics com 
la sansa o els purins. Té una 
capacitat de procés potencial 
total d’unes 170 tones de resi-
dus diàries.

SANTA BÀRBARA
Enllestides les obres de la segona fase de 
reforma i millora del carrer Aire
A finals de juliol van quedar 

enllestides les obres 
de reforma del carrer Aire 
(Fase II), en el tram comprés 
entre els encreuaments amb 
el carrer Príncep i el carrer 
Roger de Llúria.              
Amb aquesta obra se segueix 
així donant continuïtat a la ca-
nalització del Barranquet, inici-
ada al 2014 amb les obres del 
carrer Victòria, amb l’objectiu 
d’absorbir, en la mesura del que 
sigui possible, les avingudes pe-
riòdiques del Barranc del Pelós 

que creua d’oest a est el muni-
cipi. Igualment que en les fases 
anteriors, en aquesta s’ha ins-
tal·lat la canonada de recollida 
d’aigües pluvials i s’ha renovat 
totalment la xarxa d’aigua po-
table, el clavegueram i l’enllu-
menat. El carrer disposa d’un 
paviment d’aglomerat asfàltic, 
i cal destacar la millora de les 
voreres per tal de donar prioritat 
al pas de vianants per les matei-
xes sense dificultats. En aquests 
moments queda pendent la 
col·locació d’algunes peces de 

mobiliari urbà, i els focus que 
enllumenaran la part posterior 

de l’edifici de l’ajuntament. (La 
Plana Ràdio)

El Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, els ajuntaments 

del seu àmbit, l’Estació 
Nàutica de la Ràpita, diverses 
federacions de comerços, 
associacions d’empresaris, 
consells comarcals i 
associacions de voluntaris 
del delta de l’Ebre s’han unit 
en una campanya per instar 
les persones que visiten 
aquest espai natural protegit 
que s’emportin la brossa a 
casa.          
Una campanya que recorda 
que llençar escombraries al 
medi natural pot comportar 

una sanció econòmica a partir 
de 400 euros.
Desafortunadament, són en-
cara freqüents les conductes 
incíviques de banyistes i de vi-
sitants dels espais naturals que 
deixen i aboquen les deixalles 
arreu, amb una tendència que 
apunta a l’alça aquest estiu, so-
bretot a la barra del Trabucador. 
És important saber que al Parc 
no hi ha contenidors o pape-
reres distribuïts per tota la seva 
extensió, ni cap servei de reco-
llida de brossa, com en els po-
bles i ciutats. Cal endur-se tots 
els residus que s’hi generen.
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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. 
Entre aquests, diumenge 16 
a la plaça del Barranc a les 
20.30h a les Cases d’Alcanar, 
concert de les canareves 
Maria Gil, da con Jahel Que-
ralt i Alba Reverter.

“CONSTRUÏM LA 
CONVIVÈNCIA”
L’exposició interactiva itine-
rant impulsada pel Consell 
Comarcal del Montsià en el 
marc de l’acció “Construïm la 
convivència”, ha realitzat el 
seu recorregut a través dels 
diferents municipis de la co-
marca. Una exposició que ha 
pretès copsar les impressi-
ons de la ciutadania respecte 
a l’estat de la convivència als
nostres municipis, tot 
animant als veïns, veïnes, 
persones joves, xiquets, 
xiquetes i persones grans 
a aportar allò que elles 
entenen, viuen, anhelen o 
desitgen; sobre la convivèn-
cia a les respectives pobla-
cions. Més de 300 han estat 
les aportacions recollides en 
l’exposició interactiva que
durant els mesos de juliol i 
agost ha viatjat pels muni-
cipis de la comarca. D’altra 
banda, si bé es destaca que 
falta treballar en la direcció 
de fomentar actituds més 
inclusives, s’ha ressaltat la 
bona actitud acollidora de 
les respectives localitats i 
característica de la seva
gent. 

MÉS 
NOTÍCIES

ALCANAR
L’Ajuntament convida les entitats a proposar 
projectes per als pressupostos participatius 
L’Ajuntament d’Alcanar 

ha endegat el procés 
participatiu per a elaborar 
les diferents propostes 
que formaran part de la 
campanya de pressupostos 
participatius 2021.          
Durant les pròximes setma-
nes, la Regidoria de Participa-
ció Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Alcanar animarà totes les 
entitats, col•lectius i persones 
individuals que tinguen interès 
a aportar idees a què facen es-
coltar les seues propostes.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, 
explica que “la participació 
ciutadana és un eix cabdal del 
nostre pla de govern, seguim 
donant més eines a la ciutada-
nia per fer-la partícip de l’acció 

de govern”.
Per la seua banda, Meritxell Ull-
demolins, regidora de l’àrea, 
comenta que en aquesta pri-
mera fase “es vol arribar fins a 

tots els racons del poble per a 
escoltar les propostes dels ve-
ïns i veïnes”. 
Per aquest motiu, es farà una 
intensa campanya de difusió a 

través dels canals de comuni-
cació corporatius, les xarxes 
socials i també es farà arribar 
una carta per a informar a totes 
les entitats.

JOAN ROIG

“La participació 
ciutadana és un eix 

cabdal del nostre pla 
de govern”

La covid i la suspensió de les festes majors deixa 
els ramaders de braus de l’Ebre a la corda fluixa
La covid ha obligat a 

suspendre les festes 
majors dels municipis 
ebrencs i ajornar els més de 
200 actes de correbous que 
se celebren cada estiu.           
Aquestes festes són l’única 
font d’ingressos que tenen 
alguns dels vuit ramaders 
de bou brau de les Terres 
de l’Ebre. Per poder garan-

tir la viabilitat de les explotaci-
ons han començat a sacrificar 
animals, que han de vendre a 
preus irrisoris. Ramaders i afici-
onats confiaven salvar part de la 
temporada taurina a l’agost i al 
setembre, però els rebrots i la 
prohibició explícita del Procicat 
a les festes amb bous ho han fet 
impossible. Els ajuts que recla-
men per mantenir els braus po-

drien arribar a la tardor a través 
d’una modificació pressupostà-
ria de la Diputació, que ho està 
estudiant. Els ramaders de brau 
de l’Ebre ho van advertir en ple 
confinament quan Aldover o el 
Mas de Barberans, els primers 
pobles que obren la tempora-
da taurina a les Terres de l’Ebre, 
van suspendre les festes de Sant 
Jordi i de maig.

LA SÉNIA   
Degut a la suspensió de les 
Festes Majors, des de l’Ajun-
tament i amb col.laboració 
de les entitats locals, “s’ha 
cregut convenient promoure 
una sèrie d’actes alternatius.
Tots els actes estaran sot-
mesos a la normativa actual 
baix un control estricte i amb 
coordinació de diversos 
agents i la policia local. Així 
mateix, l’aforament als actes 
serà limitat i es requerirà 
d’entrada o inscripció prèvia”. 
Aquest actes tindran lloc del 
divendres dia 21 al diumenge 
30. 
Es poden consultar al web de 
l’Ajuntament.

SANT JAUME  
L’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja va decidir suspen-
dre la Buda&Bike. “Sentim 
molt comunicar-vos que 
queda cancel.lada la Buda&-
Bike programada pel cap de 
setmana així com les altres 
dues edicions d’aquest 2020. 
Davant la situació sanitària a 
les Terres de l’Ebre, pensem 
que és millor no córrer riscos 
i que l’any vinent, si tot va 
bé, puguem gaudir tots/
es junts/es el batec natural 
de Buda amb condicions de 
confiança i tranquil.litat. 
Moltes gràcies i disculpeu 
les molèsties que us haguem 
pogut ocasionar”.

ULLDECONA
Un camió tràiler carregat de 
fruita verdura va bolcar i es 
va incendiar aquest diumenge 
al matí a l’AP-7 a Ulldecona, 
segons va informar el Servei 
Català de Trànsit (SCT). El 
SEM va detallar que el sinis-
tre va deixar dues persones 
afectades: un ferit greu, que 
fou traslladat al Parc Taulí de 
Sabadell, i un ferit lleu, que 
va ser evacuat a l’hospital 
d’Amposta.

El tràiler circulava en sentit 
Tarragona i va anar a parar 
al sentit contrari. El sinistre 
es va produir a tres quarts de 
vuit del matí al terme munici-
pal d’Ulldecona.

‘EBRE, ART I 
PATRIMONI’
Tretze artistes que han creat 
un audiovisual per cada un 
dels espais patrimonials 
de les quatre comarques 
ebrenques en l’edició del 
cicle ‘Ebre, Art i Patrimoni’ 
que se celebra entre el 7 
d’agost i el 30 de setembre. 
El festival està organitzat 
pel servei d’atenció als 
Museus de les Terres de 
l’Ebre. Reivindica el sentit 
contemporani del patrimoni 
col·lectiu a través de l’art. El 
cicle, que se celebra des de 
fa set anys, busca cada any 
una disciplina artística com 
a eix conductor.



11DIARI MÉS EBRE • divendres 14 d’agost / 2020terres de l’ebre

AJUTS 
D’AGRICULTURA 
El Departament d’Agricul-
tura publica els ajuts per a 
pal·liar les pèrdues econòmi-
ques de les llotges pesque-
res catalanes a causa de la 
situació d’alarma sanitària 
per la COVID19. L’import de 
la subvenció és de 350.000 
euros per compensar el 
80% de les pèrdues de 
recaptació de les llotges 
pesqueres.

Aquesta línia forma part 
del paquet de mesures del 
Govern per acompanyar als 
sectors productius davant la 
crisi econòmica causada per 
la pandèmia. 

Així mateix, Agricultura 
convoca ajuts per fomentar 
que les explotacions agrí-
coles rebin assessorament 
i suport tècnic en matèria 
de fertilització sostenible. 
El pressupost destinat 
a aquests ajuts puja a 
500.000 euros.

MOCIÓ D’ERC 
ERC farà arribar a tots els 
ajuntaments on té repre-
sentació una moció per 
retirar els títols i honors 
que alguns municipis encara 
conserven per al rei emèrit 
Joan Carles.

VOT ELECTRÒNIC 
Les eleccions agràries de 
2021 seran les primeres amb 
vot electrònic. “La pagesia 
serà un dels primers col·lec-
tius que votarà electròni-
cament en la Catalunya del 
segle XXI”, ha afirmat la 
consellera Jordà.

NO ALS AJUTS A 
LES RAMADERIES 
Prou Correbous s’oposa als 
ajuts púbics que reclamen 
les ramaderies de bous 
braus. La coalició antitau-
rina no descarta convocar 
protestes si la Diputació de 
Tarragona crea una línia de 
subvenció.

MÉS 
NOTÍCIES

POLÈMICA
El govern espanyol aprova el transvasament 
de l’aigua de l’Ebre cap a Santander

Un artista anònim crea una “ruta poètica” als carrers 
de Gandesa amb fragments de Miquel Martí i Pol
L’Ajuntament de 

Gandesa ha despertat 
aquest dimecres amb més 
fragments, escrits amb guix, 
del llibre ‘Haikús en temps de 
guerra’, de Miquel Martí i Pol. 
Amb les noves guixades són ja 
uns quants els escrits que han 
anat apareixent en parets i es-
pais històrics de la ciutat però 
se’n desconeix l’autoria. La 

regidora de Cultura, Raquel Es-
trada, destaca el valor “d’aquest 
art al carrer, efímer i respectu-
ós” que ha propiciat una ruta de 
poesia pel municipi. “Ens sentim 
orgullosos d’aquest nou atrac-
tiu cultural que tenim i animem 
a venir a descobrir quins frag-
ments han estat triats, a quins 
llocs s’han escrit i per què”, ha 
destacat Estrada.

DIPUTACIÓ
Els ajuntaments de la demarcació ja poden 
sol·licitar els ajuts del Pla de Xoc COVID-19 
Els ajuntaments del Baix 

Penedès, el Camp de 
Tarragona i les Terres de 
l’Ebre ja poden sol·licitar 
des d’ara i fins al 15 de 
setembre els ajuts del Pla de 
Xoc COVID-19 impulsat per 
la Diputació amb l’objectiu 
de potenciar la reactivació 
econòmica i social dels 
municipis de la demarcació.             
La institució invertirà 8 milions 
en aquestes línies d’ajuts ex-
traordinaris per als ens locals. 
En concret, 3M€ seran per im-

pulsar l’ocupació i l’emprene-
doria (plans d’ocupació o acti-
vitats de foment del comerç de 
proximitat, entre d’altres); 2M€ 
per accions educatives, cultu-
rals o esportives, i 3M€ per a 
despeses en salut pública deri-
vades de la pandèmia (equips 
de protecció individual, mam-
pares de protecció o via públi-
ca segura, entre d’altres)”. Amb 
el conjunt d’inversions i actu-
acions dutes a terme des de 
l’inici de la pandèmia, la Dipu-
tació pretén garantir la liqui-

ditat dels consistoris perquè 
puguin fer front a les despeses 

extraordinàries que han hagut 
d’assumir.

El Consell de Ministres 
va donar llum verda 

al transvasament de 4’99 
hectòmetres d’aigua del 
riu Ebre cap a Cantàbria 
per tal d’abastir la ciutat de 
Santander i altres comarques 
veïnes.          
El president de Cantàbria, Miquel 
Ángel Revilla ha declarat que és 
“una molt bona notícia que es-
taven esperant i que arriba des-
prés d’una duríssima negocia-
ció”. No osbtant, des del govern 
càntabre, consideren que l’acord 
aprovat finalment pel Consell de 
Ministres és insuficient, i recla-

men que la transferència d’aigua 
tingui un caràcter indefinit i no 
temporal. L’acord del Consell de 
Ministres habilita la possibilitat 
de transferir aquesta quantitat 
dins del present any hidrològic 
que acabarà el 30 de setembre 
i sempre en el supòsit de que hi 
hagi un risc d’esgotament en el 
sistemes d’abastament ordinari 
d’aquestes poblacions. La Pla-
taforma en Defensa de l’Ebre 
s’ha mostrat “consternada” per 
l’aprovació d’aquest transvasa-
ment en plena tramitació del Pla 
Hidrològic de l’Ebre 2021-2027. 
A més, han recordat que el Del-

ta de l’Ebre “s’està enfonsant i 
regressionant per falta d’aigua 
i sediments”. La Plataforma es-
tudia convocar una Assemblea 

General al setembre per elabo-
rar un calendari de mobilitzaci-
ons de rebuig al transvasament a 
Santander.
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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 COLÒNIA DE 
FLAMENCS DEL 
DELTA PODRIA 
“ESTAR EN 
PERILL”   
L’empresa Infosa, gestora 
de les Salines de la Trinitat, 
adverteix que si s’atura l’ac-
tivitat salinera a la Punta de 
la Banya del delta de l’Ebre, 
es posarà “en greu perill” 
la presència de flamencs, 
una colònia instal·lada a la 
zona des de 1992 que ha 
batut rècords de reproducció 
enguany. Segons Infosa, 
biòlegs i empreses de serveis 
ambientals i biodiversitat 
es mostren preocupats per 
la situació de les Salines. El 
trencament continuat de la 
barra del Trabucador posa en 
risc la “viabilitat” de l’activi-
tat salinera que genera, “en 
gran part”, les zones humides 
on s’instal·len els flamencs. 
L’alta densitat de sal afavo-
reix “la proliferació d’algues 
i microorganismes, sobretot 
d’artèmies, un dels principals 
aliments dels ocells”.

ELS MOSSOS 
TORNEN A 
DENUNCIAR UNA 
EMPRESA DE 
LA RÀPITA PER 
FER TRANSPORT 
MARÍTIM DE 
PERSONES SENSE 
PERMÍS  
Els Mossos han denunciat 
per segon cop una em-
presa de la Ràpita que de 
manera reincident estava 
oferint transport marítim 
de persones a la badia dels 
Alfacs, amb mancances de 
seguretat i sense permís. 
L’empresa havia fet cas omís 
a les deficiències detectades 
pels policies en una inspecció 
anterior. L’última inspecció 
es va fer el 5 d’agost, en 
una embarcació de 6 metres 
d’eslora que estava trans-
portant persones des d’un 
embarcador no autoritzat 
fins a una guingueta ubicada 
sobre un viver de musclos. 
La mateixa barca ja havia es-
tat denunciada el 4 de juliol.

COMUNICAT DE 
L’AJUNTAMENT 
DE ROQUETES
L’alcalde de Roquetes, 
Paco Gas, signa per decret 
d’alcaldia la moció #elsnos-
tresestalvis consensuada 
per l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalaunya,  
per rebutjar l’acord entre el 
Govern de l’Estat i la FEMP.
La moció defensa que els 
estalvis acumulats pels 
ajuntaments durant aquests 
anys han de servir per fer 
front a la reactivació socio-
econòmica i social des de la 
proximitat, des de la gestió 
dels propis ajuntaments com 
a primera porta d’accés i de 
servei a la ciutadania.  . 

EDUCACIÓ: EL 
PROTOCOL PER 
AL CURS 2020/21 
INCLOU PCR ALS 
CONTACTES DELS 
POSITIUS I TANCAR 
ESCOLES A PARTIR 
DE DOS CASOS 
SEPARATS

El Departament d’Educació 
ha presentat aquest dijous 
el protocol d’actuació davant 
de casos de coronavirus als 
centres educatius per al curs 
2020/21, que comença el 
proper mes de setembre. S’hi 
contempla fer proves PCR als 
sospitosos de tenir covid-19 i 
als seus contactes si aquesta 
prova surt positiva, l’ús de 
la mascareta excepte durant 

la classe amb el grup estable 
i el tancament de centres a 
partir de dos casos separats 
si ho avalen les autoritats 
sanitàries. Els sospitosos de 
covid-19 i els que convisquin 
amb un positiu –per exemple, 
un progenitor amb coro-
navirus– no podran anar a 
l’escola. Per aplicar el protocol 
correctament, es formarà 
els equips directius de forma 
telemàtica abans de l’inici de 
curs i s’assignarà un centre 
d’atenció primària (CAP) i un 
sanitari de referència a cada 
escola o institut. Segons el 
conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, el protocol surt en 
bona part de l’experiència dels 
casals d’estiu d’aquest any, 
en què uns 250.000 nens de 
Catalunya han conviscut en 
grups estables i s’han produït 
“incidències, però poques”.
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El tercer capitol del ‘Caçador de Gambusins‘ fou 
gravat a la costa calera, amb Joan Rovira. 

terres de l’ebre

Un veí de Terrassa que es 
trobava de vacances a les 
Terres de l’Ebre va descobrir 
el  cap de setmana passat 
un artefacte explosiu de la 
Guerra Civil mentre feia sen-
derisme a la zona de les De-
vees, a la Fatarella. En tenir 
coneixement de la troballa, 
l’equip de desactivació d’ex-
plosius de la Guàrdia Civil 
de Tarragona va comprovar 
que es tractava d’un projectil 

d’artilleria amb un calibre de 
105 mil·límetres, oxidat i mal 
conservat. Els agents van re-
tirar i traslladar l’artefacte a 
un lloc habilitat per a la seva 
destrucció. 
La Guàrdia Civil ha informat 
aquesta  setmana que  es 
tracta del tercer artefacte ex-
plosiu de la guerra que s’ha 
localitzat i destruït en l’últim 
mes a la demarcació de Tar-
ragona.

LA FATARELLA

La setmana passada va co-
mençar un estudi pioner de 
seroprevalença de la pobla-
ció d’Ascó davant el virus de 
la covid-19. L’estudi permetrà 
analitzar l’estat immunitari dels 
habitants del municipi. S’adreça 
als majors de 14 anys i preveu 
arribar a entre un 70% o un 80% 
de la població. L’estudi el pro-
mou l’Ajuntament i està liderat 

pel doctor Francesc Marimon, 
coordinador clínic del Servei 
de Medicina Interna de l’hos-
pital Sant Joan de Reus, i amb 
la participació del Biobanc de 
l’Institut d’Investigació Sanità-
ria Pere Virgili (IISPV), coordinat 
per Lluís Gallart, a fi de millorar 
i ampliar el coneixement de la 
malaltia. S’espera obtenir els re-
sultats el febrer de l’any vinent.

IN-FCTA   
El colpidor curtmetratge de 
Dani Seguí, ‘Fished’, ha estat 
el guanyador de la secció 
CovMAXI en la 4a edició del 
concurs de curtmetratges del 
Festival de Cinema de la Ter-
ra Alta, In-FCTA. El jurat ha 
concedit un accèssit a l’obra 
de Míriam Montero, ‘Aquí 
i allí’. En la secció CovMINI 
–per a menors de 16 anys- 
s’ha premiat ‘L’orinal’, de 
Clàudia Vidal, una proposta 
humorística de cinema mut 
amb actors i actrius infantils. 
In-FCTA tanca amb èxit una 
edició telemàtica centrada en 
oferir eines per professiona-
litzar les propostes.

BOT
UNIÓ DE PAGESOS
Unió de Pagesos a la Terra 
Alta insta als compradors 
de raïm que no ofereixin un 
preu inferior als 40 cèn-
tims d’euro per quilo i que, 
segons les característiques 
de les vinyes, dels raïms i les 
varietats, aquest preu sigui 
superior. La lluita contra 
el míldiu ha augmentat 
els costos als viticultors. 
Aquest fong “mai havia 
provocat tants danys a la 
comarca”, hi ha finques que 
no es veremaran i unes 320 
hectàrees s’han veremat en 
verd –mesura aplicada pel 
tancament durant mesos del 
canal HORECA per a covid-.

TERRA ALTA
SUBVENCIÓ 
PER A LA 
URBANITZACIÓ 
DEL CASTELL
 L’Ajuntament d’Ascó rebrà 
una subvenció del PUOSC 
per a dur a terme el projecte 
d’urbanització del Castell, i, 
d’aquesta forma, es podrà 
donar solució “a un proble-
ma heretat d’anteriors man-
dats”. El total subvencionat 
serà de 370.000 € respecte 
l’import total del projecte 
que és de 749.841,13 €. Tot 
i que encara s’ha de licitar 
aquesta obra i això per-
metrà reduir el pressupost 
previst.

ASCÓ

HORTA
Un home va resultar ferit 
crític després d’estar a punt 
d’ofegar-se en un gorg a 
Horta, concretament. a la 
zona coneguda com les Olles 
del Baubo i al costat del 
barranc del Botarell. L’afec-
tat, d’uns quaranta anys, fou 
auxiliat primerament pel SEM 
i després va ser immobilitzat 
per ser traslladat en helicòpter 
fins a l’Hospital Sant Joan de 
Reus. 

PRAT DE COMTE 
La caiguda d’un llamp va 
provocar dilluns un incendi 
forestal a Prat de Comte, a la 
serra de les Moles, prop del 
barranc Fondo. Els efectius 
d’emergències van extinguir 
el foc.

BATEA
El Casal d’Avis comunica als 
seus socis que diumenge 16 
d’agost obrirà a l’hora de 
sempre. Únicament s’obrirà la 
sala dels jubilats.     

FESTA DE LES 
CIGONYES 
La Reserva Natural de Sebes 
convida totes les famílies amb 
nadons nascuts durant el 2019 
a inscriure’s i participar, a Flix, 
en la 18a Festa de les Cigo-
nyes, que se celebrarà de ma-
nera virtual el 20 de setembre. 
Els nadons inscrits rebran un 
diploma personalitzat.

CAMPANYA DE LA 
VEREMA 
Unió de Pagesos, el Consell 
Comarcal de la Terra Alta i 
el Consell Regulador de la 
DO del vi Terra Alta acorden 
que la propera campanya de 
la verema es gestioni amb 
contractació de proximitat, 
Aquest fet, juntament amb 
l’acord que no s’obriran els 
allotjaments, s’ha pres amb 
l’objectiu d’afrontar la verema 
amb les màximes garanties de 
seguretat sanitària.

MÉS 
NOTÍCIES

ASSEMBLEA DE 
VITICULTORS

Unió de Pagesos de Ca-
talunya va convocar als 
pagesos, pageses i persones 
del territori interessades a 
la XERRADA INFORMATIVA 
“Situació i perspectives del 
sector de la vinya i el vi”. 
La xerrada es va fer ahir 
dijous a a la Sala polivalent 
de Batea on va haver-hi 
presència de viticultors de 
els Terres de l’Ebre que van 
debatre sobre el present 
i el futur del sector de la 
vinya i el vi, afrontant les 
problemàtiques actuals que 
l’envolten.

BATEA

 

EL GRUP NATURA 
FREIXE ESCULL 
NOU PRESIDENT

El Grup Natura Freixe, entitat 
que gestiona la Reserva Natu-
ral de Sebes i el Meandre de 
Flix, ha renovat la Junta Di-

rectiva i ha escollit com a nou 
president a Òscar Bosch, que 
va ser alcalde de Flix pel PSC 
entre el 2009 i el 2011. L’as-
semblea de l’entitat va triar la 
nova junta i el nou president 
dissabte passat “per donar un 
nou aire al grup, així com a les 
activitats que aquest realitza 
anualment.”

ANALITZEN L’ESTAT IMMUNITARI DEL 
MUNICIPI ENFRONT DEL VIRUS 

ASCÓ
UN EXCURSIONISTA TROBA UN 
PROJECTIL D’ARTILLERIA DE LA 
GUERRA CIVIL
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RESCATADA 
UNA DONA EN 
UNA PLATJA DE 
L’AMPOLLA
Dues dotacions de bombers 
del parc de l’Ametlla de Mar 
van intervenir, a prime-
res hores de la tarda de 
dimarts, en el rescat d’una 
dona que va caure en una 
platja de l’Ampolla. La víc-
tima, de 54 anys, fou atesa 
inicialment pels socorristes 
i després una ambulància 
del SEM va  evacuar-lat, en 
estat “menys greu” a l’Hos-
pital Verge de la Cinta. Els 
fets van tenir lloc a quan la 
dona caminava pel cami de 
terra entre la platja de Cap 
Roig i la plajta Perales. 
Segons la notícia del Diari 
de Tarragona, l’avís apun-
tava a una dona caiguda i 
que no podia caminar per 
un problema del turmell. A 
partir de la trucada es van 
mobilitzat bombers i per-
sonal del SEM, a més a més 
del personal de Creu Roja de 
l’Ampolla.
(Diari de Tarragona)

L’AMETLLA DE 
MAR: ‘MITJA 
VEDA’
Tot i no ser un període d’ex-
cessiva activitat al vedat de 
caça de l’Ametlla de Mar, 
diumenge dia 16 d’agost co-
mença el primer període en 
el qual els caçadors poden 
“matar el cuquet”. 

Durant quatre diumenges 
seguits, els caçadors poden 
tirar des de punt fix i sense 
gossos a espècies migratò-
ries com el tudó, el colom, la 
tórtora o l’estornell. 

D’aquesta forma, s’inicia el 
que els caçadors anomenen 
la Mitja Veda. 
Aquest és un període que a 
diferència de termes munici-
pals com l’Hospitalet de l’In-
fant, el Perelló o l’Ampolla, 
no té gaire seguiment entre 
els caçadors de la Societat 
de Caça la Cala.

MÉS 
NOTÍCIES

El Consell Comarcal ha aprovat la convocatòria de 
subvencions destinades a particulars i entitats
El Consell Comarcal ha 

aprovat la convocatòria 
de subvencions destinades 
a particulars i entitats 
d’àmbit social, cultural i 
esportiu del Baix Ebre amb 
un pressupost de 25.000 
euros. 
Els ajuts seran per la realit-
zació de  projectes o actu-
acions d’interès públic i/o 

social. Per l’edició de llibres i 
per actuacions destinades a 
finançar les despeses per ac-
tivitats culturals i/o esporti-
ves, ja realitzades, pendents 
de realitzar o per despeses 
realitzades sense haver pogut 
celebrar l’activitat per  la  situ-
ació  d’emergència  actual. El 
termini de presentació és fins 
al 30 de setembre.

CAMARLES
Recomanacions per 
abocar deixalles
La Regidoria de Medi 

Ambient de l’Ajuntament 
de Camarles recorda a tota la 
població les recomanacions 
per abocar les deixalles entre 
les 20h i les 8h per a evitar 
molèsties veïnals.          
“La teva irresponsabilitat ens 
surt cara a tots: si us plau se-
para correctament. Deixar ob-
jectes fora dels contenidors o 
no separar-los degudament 
pot suposar sancions de fins a 
4.000€”. 
L’horari de la deixalleria muni-

cipal és totes les tardes, menys 
dimecres, de 16h fins 18.30h. 
Dissabtes, 1r i 3r de cada mes 
de 9h fins 14:00h.

EL PERELLÓ
Obres a la piscina municipal
El dia 27 de juliol la piscina 

municipal del Perelló 
va obrir les seues portes, 
després de finalitzar unes 
obres a tot el recinte de la 
piscina i la zona d’estança.           
Entre les millores més impor-
tant, es destaca: rebaixar la fon-
dària del vas gran i renovació 
de tot el paviment de la piscina, 
tala de xiprers i existents i col-
locació de gespa artificial, re-
novació dels filtres, bomba i ca-
nonades de la piscina amb una 
completa adequació de la sala 
tècnica, així com la  creació de 
noves zones d’ombra amb pèr-
goles tipus vela. Les obres van 
enllaçar de ple amb el període 
de la covid19 i les van parar-se 

unes setmanes coincidint amb 
el confinament. Després es van 
reprendre i finalment el dia 27 
de juliol la instal·lació va poder 
obrir al públic. 
L’alcaldessa Ma Cinta Llaó, des-
taca que “tot i les mesures que 
hem hagut d’aplicar amb motiu 
de la covid19, com és la dura-
da limitada del bany (en cas 
de superar-se l’aforament per-
mès), tots els usuaris han entès 
la situació, pel moment actual 
que estem vivint”. A banda dels 
socorristes, s’ha incorporat una 
persona com a responsable de 
salut i higiene que s’ocupa de 
les desinfeccions a l’accés a la 
mateixa piscina, el registre de 
totes les persones que en fan 

ús, i la ubicació a la zona de 
platja en forma de parcel·les 
independents de les persones 
que accedeixen a la instal·lació. 
Enguany s’han aplicat mesures 
com la reducció de l’aforament, 

entre d’altres. La piscina estarà 
oberta fins al dia 31 d’agost de 
dilluns a divendres, amb horari 
de 12 a 15 h i de  16 a 20 h. Els 
dissabtes d’11 a 15 i de 16 a 20 
hores.

TERESA BALAGUÉ
Perellonenca 
centenària

La perellonenca Teresa Bala-
gué Martí va rebre la medalla 
centenària de l’Oficina de Gent 
Gran Activa de la Direcció Ge-
neral de Famílies, de la Gene-

ralitat. L’alcaldessa Ma Cinta 
Llaó i la regidora de benestar 
i família, Francesca Mauri, van 
lliurar-li la medalla, juntament 
amb un ram de flors. 
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EL 2025, EL 
FUTBOL EBRENC 
PETARÀ EN GRAN
Ha estat un any frenètic, 
sense pausa. Un dia es va 
aturar el món i el futbol per 
la covid però James Bond 
Michel des de la seva trinxera 
no va aturar-se, actualitzant 
diàriament el web de Més 
Ebre. I jo, des de Madrid, vaig 
començar l’aventura d’escriu-
re una columna diària. Quan 
la situació es va normalitzar, 
he fet tres setmanes de 
fitxatges, quatre de plantilles 
i quatre d’anàlisi de totes les 
categories. A més, la covid va 
comportar l’inici d’una aven-
tura més en la meva vida. 
He escrit un llibre de cinema 
de 12.000 pel·lícules, amb 
400 temàtiques i 105 països 
recollits. Espero puguin 
veure’l l’any proper. Rècord 
Guines. Al juliol el vaig 
acabar i ara estic escrivint un 
altre llibre de cinema. A cada 
crisi, surt una oportunitat i 
un canvi. I la covid canviarà 
moltes coses. Vaig dir el 31 de 
març que el futbol tornaria 
a l’octubre i ara dic que els 
que manen s’equivoquen 
no endarrerint-lo fins al 
gener, amb unes lligues més 
curtes. Més Ebre se’n va de 
vacances. Cal fer balanç. Un 
any més rècord: escric cada 
setmana i així porto 11 anys. 
Em reinvento cada any i 
busco un tema setmanal. 
Com ho faig? No ho sé ni 
jo. Només els diré una cosa: 
aprofitin el que està passant 
per canviar la seva vida, com 
fa un servidor. Qui sap si per 
al 2025 arriba un inversor 
de Singapur i crea un club 
professional. A hores d’ara és 
ciència ficció però mai sé sap. 
D’aquestes coses i d’altres en 
parlaré al setembre. Siguin 
feliços i gràcies a tots per 
llegir-me cada setmana.

CELMA

FINS AVIAT
Avui és el darrer Més Ebre de 
la temporada. Com cada estiu, 
descansem dues setmanes. 
Tornarem el 4 de setembre. 
És moment de donar les 
gràcies. A tota la gent que, 
d’alguna manera, fa possible 
l’edició d’un mitjà que va camí 
dels 20 anys. I, principalment, 
a tots vatros. Als que ja el 
dijous per la nit us connecteu 
al web de Més Ebre. I als que 
espereu el divendres per anar 
a buscar-lo. Normalment, 
cada mitjà es promociona com 
a líder d’audiència. Jo, pel que 
a mi respecta, em considero 
líder de complicitat. Cada 
divendres estic en contacte 
amb vatros, quan faig el 
repartiment, i sé el carinyo 
que teniu, majoritàriament, al  
‘diariet’. Ja sé que no a tothom 
li agrada. És inevitable. 
També se’m manifesta. Però, 
en qualsevol cas, cada any 
arribem més lluny. 
Agraïment especial a Celma. 
En ocasions no estem d’acord, 
però la seua col.laboració té 
molt de valor. Moltíssim. 
Per acabar, avui és un comiat 
de temporada trist. Sé que, 
a hores d’ara, hi ha gent que 
ho està passant malament 
per la situació actual. Una 
abraçada ben forta. No sé 
si començarà la tempora-
da esportiva a l’octubre. A 
Madrid primer semblava 
que deien que no. Ara és que 
sí. La prioritat econòmica 
marca que, malgrat tot, s’ha 
de començar. Veurem. Hi ha 
equips que ja entrenen. Altres 
com l’Amposta han ajornat 
l’inici de la pretemporada. 
N’hi ha d’altres que no faran 
pagaments fins que la situació 
estigui més clara. Per sobre 
de tot, cuide-us molt i siguem 
responsables. Aquest partit 
costarà, però, més tard o més 
d’hora, l’acabarem guanyant. 
Fins aviat!  

MICHEL SI NO HI HA RES DE NOU
PAGAMENTS 
TRIMESTRALS
Els interrogants entre clubs 
ebrencs són grans. N’hi ha 
que plantegen com a solució 
fer pagaments trimestrals de 
les mutualitats. El delegat 
de l’FCF a l’Ebre, Joaquin Del 
Pino, diu que  “la inscripció 
dels equips, amb les boni-
ficacions, és per un import 
que pensem que no neces-
sita fraccionar-se perquè ha 
d’estar a l’abast de tots. Pel 
que fa a les mutualitats ja és 
més complicat. Les mutu-
alitats han d’anar a càrrec 
del jugador. Per tant, la 
Federació no pot demanar el 
fraccionament d’un paga-
ment a un club quan aquest 
no té l’obligació de fer-lo”. 

Una bona notícia és que 
la mutualitat a Catalunya 
tindrà una rebaixa d’un 25%. 
De totes formes, hi ha direc-
tius que creuen que amb els 
mesos en què no va haver-hi 
competició la temporada 
passada, el descompte per 
aquesta gairebé no existeix: 
“això no és exactament 
d’aquesta forma. Entre els 
ajuts de la campanya ‘Tots 
som un equip’ i la rebaixa del 
25% de la mutualitat, hi ha 
una bonificació pels mesos 
en què no va haver compe-
tició i, a més, per la propera 
temporada es pagarà menys 
que per la passada”.

Les revisions médiques tenen 
a partir d’ara una prórroga 
amb la qual cosa hi ha equips 
que s’han trobat que ja 
l’havien feta quan això s’ha 
decidit: “estem pendents 
d’aprovar que, qui l’hagi feta 
amb antelació, tingui també 
una prórroga per la pròxima 
ocasió”, aclareix el delegat.

Del Pino recorda que “la Fe-
deració decideix en base a les 
indicacions de Salut.  Si Salut 
per exemple pugués decidir 
que els jugadors vagin can-
viats de casa als camps o si 
s’ha de jugar a porta tanca-
da, com a mesures per evitar 
possibles contagis, nosaltres 
les comunicarem. Però més, 
a hores d’ara, no podem fer”. 
Finalment, el delegat volia 
ser optimista “es comenta 
que ha sortit una vacuna 
i que poden haver tracta-
ments per reduir els casos. 
Tan de bo sigui així i més 
aviat del previst puguéssim 
tenir més  normalitat”.  

FCF

Divendres passat, la 
Federació Espanyola 

anunciava una reunió per 
aquest dilluns en què es 
plantejava el futur del futbol 
amateur. 
Arran del comunicat de diven-
dres es podia interpretar de que 
es podien paralitzar les compe-
ticions. Però això només va ser 
una interpretació perquè dilluns 
l’FEF informava que tot seguia 
igual i que eren els ‘poders pú-
blics’ de cada comunitat els que 
havien de decidir segons l’evo-
lució de la pandèmia a cada ter-
ritori. 
Joaquin del Pino, delegat de 
la  Federació Catalana a l’Ebre, 
comenta que “a Madrid es va 
traslladar qualsevol decisió a 
les autoritats sanitàries de cada 
comunitat, tal com a Catalunya 
ja ho teníem establert. Per tant, 
si no hi cap contratemps i no es 
comunica el contrari des de Sa-
nitat, tot continua igual i el dia 4 
d’octubre han de començar les 
competicions”. Sobre els dub-
tes i interrogants que tenen els 
clubs amb els protocols facili-
tats per iniciar la pretemporada, 
Del Pino admet que “entenc que 
els clubs estiguin preocupats i 
que tinguin dubtes però des de 
la Federació no podem fer res 
més que seguir les instruccions 
que ens marquen les Autoritats 
i aquestes són les que transme-
tem perquè s’hagin de seguir. Sé 
que controlar la gent que acce-
deix a les instal.lacions i pregun-
tar per saber quin és el seu estat 
és una feina afegida per a direc-
tius de clubs, quan ja en tenen 
molta. Però s’ha de fer així per-
què els rastrejadors tinguin in-
formació de cada lloc on es fan 
les activitats esportives. Qui or-
ganitza l’acte a les instal.lacions 
és responsable en aquell instant 
i amb la coordinació dels pro-
pis ajuntaments ha de tenir cura 
de complir els protocols”. De la 
responsabilitat cívil de la perso-
na que haurà de ser responsable 
de que l’entrenament o el partit 
es celebrin de la forma adequa-
da, el delegat contesta que “és 
un control que si s’aplica amb 
ordre i amb les recomanacions 
marcades, no ha de tenir cap 
problema ni cap conseqüèn-
cia per la persona que l’hagi de 
fer. Per tant, en aquest sentit, 
tranquil.litat. Amb bona predis-

“El 4 d’octubre han de 
començar les lligues” 

Joaquin Del Pino, delegat de l’FCF.

posició per part de tots, els pro-
tocols es poden fer. Hi ha qües-
tions d’aquests protocols que 
poden ser més dels Ajuntaments 
que dels clubs, per això entenc 
que ha d’haver coordinació. En 
el cas de la persona responsa-
ble, ha de tenir cura de que al 
llistat de persones usuàries de 
les instal.lacions, a més de pre-
guntar pel seu estat els darrers 
dies, no poden haver-ne més de 
les permeses. I si algú està a les 
instal.lacions i no pot estar-hi, 
s’haurà d’avisar a la policia local 
perquè intervengui com quan 
passa qualsevol incidència en 
un partit”. Si hi ha un positiu en 
un equip, Del Pino aclareix que 
“serà Sanitat qui estudiarà el cas 
i qui decidirà si aquell equip ha 
d’estar en quarentena els dies 
que correspongui o, segons el 
cas, si pot seguir jugant amb la 
resta de jugadors. Són respos-
tes que des de la Federació no 
podem tenir-les. Les Autoritats 
Sanitàries prenen decisions en 
base a les dades i segons l’evo-
lució d’aquestes. I són les que 
ens diuen”. D’aquesta forma, 
respostes sobre si es comen-
çaran les lligues jugant a porta 
tancada o d’altres que sorgeixen 
les “haurà de donar del Depar-
tament de Salut i són les que 
s’aplicaran en cada moment”. 
Hi ha clubs que demanen una 
reunió per tenir més informació, 
Del Pino diu que “és evident que 
seria interessant i tenim prevista 
fer-la però cal valorar l’evolu-
ció que es vagi produint amb el 
pas dels dies perquè Salut tingui 
més dades i ens les pugui fer 
arribar. I llavors nosaltres, a la 
vegada, tindrem més arguments 
de resposta per poder explicar 
als clubs”.  
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TORTOSA
“PENSO QUE 
COMENÇAREM LA 
TEMPORADA”

CATALÒNIA

AMPOSTA

“NO CREC 
QUE PUGUEM 
COMENÇAR EL 18”

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

Marià Curto, president del 
CD Tortosa, sobre la situ-
ació davant de l’inici de la 
pretemporada, opina que 
“evidentment que la tempo-
rada vinent serà incerta, no 
podem amagar-ho perquè 
és la realitat. No obstant, 
penso que la començarem. 
Segons també les informaci-
ons del moment, si no hi ha 
res de nou, s’ha de continuar 
amb el calendari establert. La 
meua opinió és que si tots 
som capaços de seguir les 
recomanacions i aplicar els 
protocols, posant l’ordre ne-
cessari, es podrà competir. 
I si la situació sanitària es 
complica veurem que és el 
que passaria en aquell mo-
ment i com s’hauria d’afron-
tar el problema si això passa. 
Malgrat tot, en principi, do-
nades les circumstàncies, el 
millor que pot passar és co-
mençar amb el coneixement 
per part de tots que pot durar 
el que pot durar, però desit-
jant i confiant en què es pu-
gui dur a terme la temporada 
sense cap incidència”. 
El Tortosa tindrà el primer 
equip a Segona i, a més, 
aquesta temporada disposa-
rà d’un filial a Quarta.

Carlos Gilabert, president de 
l’Amposta, indica que “els clubs 
estem a expenses de les auto-
ritats sanitàries i de la federació 
perquè ens diguen que hem 
d’acabar de fer. D’entrada, ens 
van enviar uns protocols que, 
en principi, veig complicat po-
der complir amb tot. Algunes de 
les normatives que marquen els 
protocols comporten despeses 
que no havíem tingut mai i això 
també s’ha de tenir en compte. 
En definitiva, no ho acabo de 
veure clar que l’inici de la com-
petició sigui el més adequat per 
evitar contagis. S’han de posar 
25/30 persones dins d’un vesti-
dor amb el que això comporta 
per les relacions i contactes de 
cadascuna d’elles amb famílies 
i amics. També cal considerar si 
el públic s’adaptarà a les noves 
normatives, en el cas de que pu-
gui entrar gent al camp. Dilluns 
va haver-hi una reunió a la fede-
ració espanyola i ara és traspassa 
la competència a les autoritats 
sanitàries i a les federacions au-
tonòmiques. Penso que la situ-
ació no és òptima per a poder 
començar una temporada nova 
amb tota la tranquil.litat”. L’Am-
posta ha ajornat l‘inici de la pre-
temporada del primer equip i del 
filial, previst per al 18 d’agost.

“LA SITUACIÓ NO 
ÉS ÒPTIMA PER A 
L’INICI” 

Marià Curto: “si som capaços  de seguir 
les recomanacions i aplicar els protocols,  

posant l’ordre necessari, penso que es 
podrà competir”

C. Gilabert, president de l’Amposta. Marià Curto, president del Tortosa. 

Pau Alegria, mister del Catalò-
nia B, opina que “la veritat és 
que no ho veiem clar. Teniem 
previst iniciar la prempora-
da el dia 18 però tal com està 
evolucionant tot, no crec que 
puguem. Les coses no estan 
clares. Esperarem a que la fe-
deració es pronuncie i a veu-
re que aclarim i podem fer. 
També segons el que facin els 
altres equips, farem nosaltres. 
Estem una mica a l’expectativa 
i amb dubtes com suposo que 
tots els equips. I de ganes n’hi 
ha moltes però cal tenir unes 
garanties. Si no, no es pot co-
mençar. En el nostre cas ens 
trobem amb l’afegit que hem 
de fer la pretemporada en un 
altre camp, amb el que això 
comporta. Si la comencem, la 
farem a Roquetes. Agrair les 
facilitats que ens han donat 
per poder iniciar els entrena-
ments allí, si s’inicien”.  

CAMARLES
“HI HA QÜESTIONS 
PER RESOLDRE”
Josep Bertomeu, director es-
portiu del Camarles, opina que 
“no és del tot viable que els 
clubs tinguéssim la responsabi-
litat dels protocols, per contro-
lar, per exemple, els contactes 
que han tingut els jugadors en 
14 dies. I si hi ha un positiu a 
l’equip, què passarà?. En aques-
tes categories és molt com-
plicat poder-ho dur a terme 
aquesta mena de controls. Hi 
ha qüestions que estan per re-
soldre i que no sabem. I, d’en-
trada, si no hi ha res de nou, 
amb dubtes, hem de començar 
la pretemporada la setmana 
vinent, per preparar l’inici de 
la lliga del 4 d’octubre. No ho 
veig clar. Penso també que els 
pagaments de les fitxes han de 
ser trimestrals perquè si hi ha 
cap incidència, es pugui pagar 
per un termini de temps i no 
per tota una temporada que no 
sabem si es podrà acabar i que 
ara pagarem integra amb tota la 
incertesa que hi ha. Pot passar 
que paguem i que després s’ha-
gi d’aturar la competició”. 

GODALL
“HI HA MOLTES 
PREGUNTES PER 
RESPONDRE”

Juanjo Agustin, tècnic del Go-
dall, comenta que “ara mateix 
hi ha moltes preguntes per 
respondre. Està clar que els 
jugadors/entrenadors tenim 
ganes de tornar a gaudir del 
futbol però per un altre costat 
hi ha molta temor per la situ-
ació actual. Al Godall, com la 
majoria d’equips de les nostres 
terres, tenim la pretempora-
da preparada així com un se-
guit d’amistosos però tot està 
pendent de les directrius de la 
federació. Pensem que ara ma-
teix hi ha molts factors a valo-
rar abans de prendre la decisió 
de començar tant per part de 
la federació, com per part dels 
clubs; factors de salut, econò-
mics, esportius... i la decisió 
no serà fàcil ni acontentarà a 
tots, però serà la que haurem 
de complir. El més important és 
poder garantir la salut i ara ma-
teix al futbol amateur, el nostre 
futbol, això per desgracia és 
molt complicat. Si estan sortint 
positius a primera divisió amb 
tots els controls que hi ha, que 
passarà a les nostres categori-
es?. Abans de començar, pot-
ser caldria que la federació fes 
una reunió amb els clubs i que 
clarifiqui els dubtes sobre el 
protocol i les responsabilitats 
per a entrenadors, jugadors, 
responsables de seguretat, àr-
bits...”. Juanjo afegeix que “els 
equips han de saber abans de 
començar qualsevol compe-
tició, per tal d’evitar improvi-
sacions, la resposta a moltes 
preguntes com ara que passarà 
si un equip té positius i no pot 
jugar un partit o dos, si comen-
cen a sortir positius en diferents 
equips que passarà en la lliga...
Serà molt complicat poder fer i 
acabar una lliga amb 18 equips, 
potser s’havia d’haver buscat 
altres opcions com dos grups 
de 9 com s’ha fet a 2a. Nosal-
tres tenim previst començar 
els entrenaments a principis de 
setembre. Caldrà esperar que 
decideixen les autoritats sani-
tàries i la federació”.

GANDESA
“EM NEGO 
TOTALMENT A 
COMENÇAR”

Joel Martorell, entrenador del 
Gandesa B, sobre l’actuali-
tat admet que “tinc un dilema 
pel que fa al començament 
de la pretemporada i al ma-
teix temps  de la temporada. 
Estic veient la situació actual 
pel tema del covid-19 i la fe-
deració ja ha ficat data sobre 
l’inici de la lliga. Comptant que 
per a que hi hagi una adapta-
ció a l’exercici, que és entre 6 
i 8 setmanes, la pretemporada 
s’hauria de començar sobre el 
20 d’agost. Amb la situació ac-
tual, l’FCF fa firmar documents 
de responsabilitat per cada 
entrenament i/o partit a algun 
responsable del club. Jo em 
nego totalment a començar la 
pretemporada amb aquestes 
condicions, i menys per a que 
la federació es lucri a costelles 
de la salut nostra i de tots. És 
més, la federació diu que ens 
fa una rebaixa del 30 per cent 
per aquesta temporada. Si fos 
una rebaixa, seria un 60 per 
cent, ja que el 30 per cent ja el 
vam pagar l’any passat però no 
el vam acabar jugant, es a dir 
que no ens fa cap descompte. 
Si apliqués un 30 per cent ad-
dicional, sent un 60 per cent, 
això si seria un descompte. 
Sóc un apassionat del futbol, 
però no és el que em dóna de 
menjar”. Joel afegeix que “ara 
la federació espanyola diu que 
vol començar però a la vega-
da no hi ha una solució defini-
tiva sinó que ho deixa a mans 
de federacions autonòmiques 
que s’han de posar d’acord 
amb Sanitat per establir uns 
protocols de salut i a la vega-
da de responsabilitat civil de 
cara als clubs que no podrem 
tindre mai. Així mateix, poden 
avisar-nos com a molt tard 
30 dies abans de que comen-
ci la competició amb el que 
això suposa per la planificació 
i l’adaptació a l’exercici amb 
només 4 setmanes portant ara 
mateix 5 mesos parats. Tot ple-
gat, no veig que es pugui dur a 
terme”. 
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TIVENYS
“EL RISC ÉS ELEVAT 
I TOT PREOCUPA A 
HORES D’ARA”

David Montardit, president de 
la UE Tivenys, “les ganes de 
començar són moltes. Com 
suopso que tots, hi ha il.lusió i 
més enguany quan hem fet un 
equip prou competitiu. No obs-
tant, la situació preocupa, tal 
com està. I en el nostre cas, en-
tenc que també en els altres, és 
el tema econòmic. Es presenta 
un any complicat en el que no 
tindrem segons quins ingressos 
i que podrem tirar avant gràcies 
a l’ajuda de l’ajuntament. Però si 
a sobre hem de fer una inver-
sió amb les fitxes i després tot 
s’atura, veiem un problema im-
portant. Tant de bo tot vagi bé 
però a hores d’ara el risc és ele-
vat i tot s’ha de considerar per-
què està la salut i poder jugar 
amb garanties. I això serà com-
plicat.  Pel que fa al tema eco-
nònic, al pagament de les fitxes, 
estaria bé, tal com va dir un club 
de Tercera la setmana passada 
que es pugués fer fraccionat i, 
d’aquesta manera, si passa res, 
pagaries pel que s’hagi pogut 
jugar. A veure que diu la federa-
ció en les properes setmanes”. 

BENISSANET
“LA 
INCERTESA 
ÉS GENERAL”

Quico Sarroca, president del 
Benissanet, comenta que “es-
tem, com suposo que tots, 
molt preocupats per la incer-
tesa que vivim en global, no 
només per la qüestió esporti-
va. Vaig parlar amb la federa-
ció i no tenen cap constància 
d’ajornament i, per tant, s’ha de 
seguir el calendari establert. La 
veritat és que no sabem com 
es controlarà si un jugador pot 
contagiar o no. O si és assimp-
tomàtic. Nosaltres tampoc sa-
brem com estan els rivals. Ni 
ells com estem nosaltres. A 
més, si es juga a porta tancada, 
amb el que això significa per al-
tres temes econòmics, pensem 
que per contagiar-se jugadors 
les possibilitats són les ma-
teixes perquè ells estaran dins 
del camp i ja sabem que és un 
esport de contacte. També cal 
tenir en compte que les instal.
lacions són municipals. ¿I si 
rebem ordres de l’Ajuntament 
de que no podem passar de 
grups de 15?. ¿Què fem? ¿Uns 
en un vestidor i els altres en un 
altre? Però és que si hi ha cap 
contagi, tampoc ho sabrem. 
La veritat és que són molts in-
terrogants. La federació també 
dependrà de les autoritats sa-
nitàries, però és que en aquest 
sentit, potser ni els experts sa-
ben com fer-ho. Les proves no 
les podrem fer i no sabem com 
està cadascú. Per tant, ens tro-
bem en un moment d’incertesa 
general. No obstant, el que ens 
diguen intentarem complir-ho 
i a veure què passa”. 

GINESTAR
“ELS PROTOCOLS 
SÓN COMPLICATS 
DE DUR A TERME”

Àngel Guiu, tècnic del Ginestar, 
opina que “veig molt difícil ini-
ciar els entrenaments i la lliga 
com està previst. A més, s’han 
fet uns protocols que en clubs 
de quarta catalana són com-
plicats de dur a terme. O sigui, 
hem de signar uns documents 
com a responsables del club 
confirmant que tothom que es-
tigui a la instal.lació no té el vi-
rus: ¿i com ho sabrem nosaltres 
això?. A més, haver de fer grups 
d’entrenament per a equips 
com el Ginestar, en els que no-
més hi ha un entrenador, no és 
assequible. I, entre altres qüesti-
ons a considerar, els camps són 
dels Ajuntaments i n’hi haurà 
que, davant de la situació actu-
al, no deixaran entrar-hi a ningú 
perquè tancaran les instal.laci-
ons. Tot plegat, és un enrenou. I 
la salut és el més important i les 
garanties són les que són. Pot-
ser al gener podriem començar 
una lliga en un format ràpid i a 
l’estiu proper fer els partits per 
decidir l’ascens. No sé, ho dic 
com una possibilitat perquè ara, 
a curt termini, no crec que pu-
guem començar. De totes for-
mes, esperarem el que ens di-
guen i farem. I si hem de plegar 
en guany i no començar, doncs 
serà una altra experiència de 
vida per a poder comentar”.

EBRE ESCOLA
“ENS BASAREM 
AMB EL QUE ENS 
DIGUEN”

Jordi Garcia, president de l’Ebre 
Escola, considera que “és evi-
dent que la salut va per davant 
de tot. Això és indiscutible. El 
que pensem també és que han 
d’haver uns protocols que mar-
quin una seguretat per a poder 
entrenar i jugar. Nosaltres el 
que voldríem diferenciar és el 
futbol base, que és el nostre 
punt fort, de l’amateur. I s’han 
de trobar les formes perquè 
els més joves, d’alguna mane-
ra, competint o no, puguin fer 
esport i ho facin amb la màxi-
ma seguretat. Però que tinguin 
activitat perquè no potser que 
tot siguin estudis i jocs d’ordi-
nador. 
És per una qüestió de formació 
i per tenir-la per unes vies sa-
ludables, i més si han d’anar a 
classe com en principi sembla 
que així serà.Pel que fa al fut-
bol amateur, ens agradaria tenir 
unes garanties i uns protocols 
ben definits sobre, per exem-
ple, tot el tema de saber que 
fer si hi ha un positiu a l’equip 
perquè al final, per un costat o 
altre, n’hi haurà. 
Pensem que aquest virus no se 
solucionarà enguany, ni a prin-
cipis  de l’any vinent per molt 
que diguin que hi ha una vacu-
na. Per tant, el que hem de fer 
és conviure amb aquesta ma-
laltia amb unes normes i amb 
una traçabilitat que ens permeti 
saber els contactes que ha tin-
gut cada jugador i quin és el seu 
estat abans d’entrenar i jugar. 
En qualsevol cas, els qui tin-
dran tota la potestat per decidir 
seran les autoritats sanitàries, 
la federació i, en el darrer cas,  
l’ajuntament de Tortosa que és 
el propietari de les instal.laci-
ons. 
Ens basarem amb el que ens 
diguen. De totes formes, com-
petint o no, s’ha d’aconseguir 
poder fer esport perquè, com 
he dit, és saludable”.

XERTA
“VEIEM COMPLICAT 
ARRANCAR, PERÒ 
EN TENIM MOLTES 
GANES”
La junta del FC Xerta: “en si-
tuacions com l’actual l’esport 
queda en un segon pla. Desit-
gem que tot millori el més aviat 
possible, malauradament és en 
aquests moments de rebrots 
quan el virus ha colpejat més 
les nostres terres i el nostre po-
ble. Veiem complicat arrancar, 
però en tenim moltes ganes. La 
federació ha presentat uns pro-
tocols que sense ser infalibles 
ens ajudaran a poder arrancar. 
El club segueix treballant per 
poder iniciar la pretemporada 
amb la major de les normalitats 
possibles, sabent a les dificul-
tats a les que ens enfrontem. 
Des del club desitjar una ràpida 
recuperació a tots els ebrencs 
que estan patint els estralls 
d’aquest maleït virus”.

ST JAUME
“SI NO HI HA LES 
GARANTIES, NO 
COMENÇAREM”

Ramon Tomàs, president de la 
UE Sant Jaume: “tal com està 
evolucionant tot, des del nostre 
punt de vista, és impossible co-
mençar. Sembla que hi ha gent 
que encara no s’ha adonat que 
estem en plena pandèmia i que 
perilla la salut de la gent gran i 
de crios principalment. Nosal-
tres podem assegurar que no 
començarem ni a entrenar ni 
a  a jugar i que no gastarem un 
cèntim en fitxes ni en res men-
tre no tinguéssim el cent per 
cent de garanties màximes de 
seguretat.  Si no tenim garanti-
es de que es pot entrenar i jugar 
amb tota tranquil.litat, no hi ha 
cap intenció d’iniciar la pretem-
porada i menys jugar. No ens 
gastarem 4000 euros i, a sobre, 
sense saber si podrem obrir el 
camp i el públic podrà accedir 
a la cantina que és una forma 
de tenir ingressos. Potser hi ha 
clubs que van sobrats, però no 
és el nostre. Per tant, aquesta 
és la nostra posició com a club i 
és la que transmetem. Ho tenim 
claríssim que fins que no sabem 
quins protocols hi haurà i que 
aquests donin totes les garan-
ties de poder començar, no ho 
farem i, a més, no ens gastarem 
ni un cèntim ni amb fitxes ni 
amb res”.

“Sembla que hi 
ha gent que no 
s’ha adonat que 
estem en plena 
pandèmia i que, 
sobre tot,  hi ha 

perill per la 
salut de la gent 

gran i dels crios”

“Ha d’haver un 
 responsable que 

confirme que 
tothom estigui bé 

a la instal.lació: 
¿i com ho sabrem 

si hi ha un cas 
positiu?”

“ESTÀ MOLT 
COMPLICAT; HEM 
DE SER REALISTES”
Albert Alberich, president del 
Flix, diu que “en nom meu i 
de la junta, no veiem al futbol 
amateur preparat per comen-

çar la pretemporada amb una 
situació així. Nosaltres encara no 
tenim ni data d’inici. Ho veiem 
tot molt embolicat. Hi ha molts 
de dubtes, i més quan també 
hauria de començar el futbol 
base, comportant més usuaris 
al camp. ¿Com posem 18/20 
jugadors en un vestidor? I si hi 
ha un positiu? En aquestes ca-
tegories no es podran fer PCR, i 

FLIX qui se l’ha fet és per la feina. A 
més, el procés de desinfecció 
de les instal.lacions, qui el durà 
a terme?. ¿I si hi ha un positiu en 
un equip, es paralitzarà la lliga o 
només els partits d’aquell equip? 
Així mateix, com els altres clubs, 
nosaltres tenim jugadors de di-
verses regions sanitàries, algu-
nes d’elles molt afectades. Tam-
poc no sabem si, en el cas de 

jugar, si podria entrar públic 
al camp. I això per nosaltres, 
com per tots, és molt impor-
tant per tenir ingressos. Tot 
plegat, complicat. I això que 
tenim moltes ganes. A mi 
m’encanta el futbol regional. 
Però mentre no hi hagi una 
vacuna i estigui tot net, no ho 
veiem possible. Hem de ser 
realistes”.
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Raül Paje, tècnic del Viladecans. 

TÈCNIC DEL VILADECANS

Raül Paje és el tècnic 
del Viladecans. En una 

setmana en què Celma 
analitza la Primera catalana, 
és bo saber l’opinió d’un 
tècnic que amb el seu equip 
ha de competir al grup dels 
tarragonins. Paje té 34 anys 
i fa cinc temporades, i part 
d’una altra, que entrena al 
club del Baix Llobregat. És 
jove però està consolidat a 
la categoria. L’entrenador té 
vincles a l’Ebre perquè la seua 
parella, Sandra,  entusiasta 
del futbol, és de Tortosa. 

Pregunta: Creus que podrà co-
mençar la temporada?
Resposta: Des de Viladecans, 
com a tot arreu, tenim dubtes 
i també incertesa. No obstant, 
les darreres informacions, a 
Barcelona i la perifèria, és que 
la situació els últims dies està 
més estable i això és una bona 
notícia tot i que pot canviar per-
què ja ho hem viscut. Nosaltres 
vam parlar amb la Federació 
i ens van dir que, de moment, 
si no hi ha res de nou amb cap 
rebrot més que sigui greu, s’ha 
de seguir el calendari establert. 
O sigui, començar el 4 d’octu-

Raül Paje: “penso que el Santboià de Calderé està per 
sobre de la resta i és el principal favorit a l’ascens”

bre. Per això hem establert un 
seguit de protocols per iniciar 
els entrenaments dilluns vinent: 
mascaretes, gel, divisió de ju-
gadors en diversos vestidors, 
desinfecció de les instal.lacions 
al dia següent, treball amb les 
distàncies permeses...i així co-
mençarem, buscant la màxima 
normalitat dins del possible. 
Més endavant, si ha d’haver-hi 
una aturada, doncs haurem de 
fer-la. Esperem que no. Però 
això no depén de nosaltres. No 
obstant, penso que si tots som 
el suficient responsables per fer 
el que correspon pel moment 
que estem, hem de poder en-
trenar i jugar. Nosaltres ja tenim 
9 partits de pretemporada es-
tablerts i tenim previst dispu-
tar-los.
P: Nou sistema de competició. 
Com el valores?
R: Baix el meu punt de vista 
s’ha escollit el model més cor-
recte davant de la situació que 
ens trobàvem perquè van ha-
ver-hi ascensos i no descensos. 
La Federació va tenir un paper 
complicat per buscar solucions 
al conflicte que existia després 
de l’aturada. I havia  de buscar 
beneficiar el màxim número 

possible de clubs i perjudicar, a 
la vegada, els menys possibles. 
Serà un sistema de competició 
en què has de començar molt 
fort i en el que l’objectiu de tots 
serà estar entre els quatre pri-
mers perquè així ja estàs salvat 
i afrontaries la segona fase amb 
tranquil.litat. El que si crec és 
que hi haurà massa càstig per 
al descens amb 3 (o més si hi 
ha compensacions) i poc pre-
mi amb només un ascens. Ens 

haurem d’adaptar. 
P: Veus un equip candidat prin-
cipal a l’ascens d’aquest grup?
R: Jo crec que el Santboià de 
Calderé està per sobre de la 
resta. És un conjunt que té di-
versos jugadors que estaven a 
Tercera divisió i penso que és el 
principal candidat a l’ascens. 
P: I els equips de Tarragona?
R: No tinc massa informació 
a hores d’ara però pel que jo 
coneixo, la Rapitenca manté la 

base de la lliga passada, amb 
jugadors que ja estaven la cam-
panya del descens. Segur que 
amb el caràcter del seu mister 
serà un equip competitiu. L’As-
có ha sofert alguna baixa im-
portant però manté jugadors 
experimentats i serà un rival 
complicat en la primera fase. 
El Gandesa he vist que ha fitxat 
poc però conserva la base dels 
darrers anys, quan ha estat un 
equip consolidat i capdavanter 
a la Segona de Tarragona. I per 
últim el Catllar que veig que 
s’ha renovat molt, començant 
una nova etapa, com l’Ascó, 
amb nou entrenador. En qual-
sevol cas, per la meua experi-
ència, guanyar als camps de 
Tarragona no és gens fàcil i en 
aquest campionat exprés en 
què tots buscarem sortir forts, 
encara ho serà menys”. 

Paje té vincles 
familiars a l’Ebre. 
La seua parella és 

de Tortosa

BREUS
-ION PERELLO ha fitxat amb 
l’Ascó. El jugador va estar al 
Tortosa fa tres temporades 
també havia jugat amb el Pe-
droñeras (Conca).

-RAFA LLOP: la contractació 
de l’exjugador de la Rapitenca 
pel Benicarló encara no s’ha 
confirmat. Les converses se-
gueixen però encara no s’han 
pogut tancar.

-PAULA YÉLAMO fitxa pel sé-
nior femení de l’Handbol Am-
posta Lagrama. Paula arriba 
procedent del juvenil del CE. 
Tortosa, on la passada lliga va 
ser una de les màximes anota-
dores de Lliga Catalana juvenil.

-El jesusenc JEREMY ALCO-
BA fou setè al GP de la Repú-
blica Txeca.
El jove pilot de Moto 3, del 
Kömmerling Gresini, al seu 

Facebook, indicava que “sú-
per content amb tot el cap de 
setmana en general, sobretot 
per ser un circuit nou i ràpid. 
La veritat és que al principi de 
la carrera no pensava estar tan 
endavant, però a mesura que 
van anar passant les voltes em 
vaig veure més fort i ràpid. Do-
nar les gràcies a tot l’equip per-
què va efectuar un treball 100 i 
m’han fet les coses més fácils”. 
La propera cira serà a Aústria. 
En definitiva, molt bon resultat 
de Jeremy, que se posiciona 
en el Top 10 del Mundial de 
Moto 3.

INICI DE LES OBRES PER LA INSTAL.LACIÓ DE 
LA NOVA GESPA A LA SANTA CREU DE JESÚS

Aquesta setmana han començat les obres per a la instal.lació de la nova gespa artificial del camp de la 
Santa Creu de Jesús. 
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Les meues apostes la pas-
sada temporada eren que 
el Valls es mantindria, i al fi-
nal va pujar. I Catllar i Ascó 
tenien el 75% per baixar i el 
Catllar va quedar últim i l’As-
có a tres punts de les posi-
cions de descens. L’efecte 
Covid els va anar bé a tots. 
Aquesta temporada el futbol 
ebrenc torna a tenir presèn-
cia a la 1a catalana. Ens hau-
ríem de remuntar a la tem-
porada 2011/2012 quan en 
van haver-hi tres: Rapitenca, 
Ascó i Tortosa. 
L’Ascó militarà de nou en 
aquesta categoria i serà el 
seu quart any. La Rapitenca 
va perdre la categoria fa dos 
anys i la torna a recuperar i és 
l’equip amb més participaci-
ons en aquesta categoria de 
la província 8. Debuta a 1a, 
el Gandesa després d’estar 
22 campanyes consecutives 
a la segona Catalana. Però ja 
aquest equip va estar gaire-
bé tan alt, en les temporades 
77/78 i 78/79, quan militava 
a la 1a. regional que llavors 
només tenia tres grups a Ca-
talunya i per sobre una Prefe-
rent d’un sol grup. 

Aquesta és una categoria 
maleïda ja que és molt iguala-
da i de vegades dels llocs 5 al 
15 els punts de separació són 
pocs. No és bo estar en aques-
ta categoria, molts equips que 
ascendeixen quan la perden 
baixen a Tercera catalana com 
li ha passat al Torreforta, Camp 
Clar, Torredembarra, Morell, 
Vila-seca o Reddis. Altres es 
van quedar a 2a catalana com 
Amposta o Tortosa i amb una 
desil·lusió de no poder recupe-
rar la 1a. catalana. 
Aquesta categoria afavoreix els 
equips de Barcelona que amb 
més població els sobren juga-
dors mentre que els de Lleida 
i Tarragona cada any baixen i 
pugen equips. 
És una categoria mal dissenya-
da. I no s’imita a altres autono-
mies com l’Andalusa on cada 
província té la seua Primera per 
sota de la tercera divisió. 
Aquest any per l’efecte Co-
vid hi ha una nova estructura 
de competició: es divideix en 
4 subgrups, cadascun de 10 
equips, els de (Lleida han que-
dat en el grup de Barcelona) i 
després els 4 primers de cada 
grup lluitaran per l’ascens i la 

UNA TEMPORADA COMPLICADA AMB EL NOU PLA DE 
COMPETICIONS, AMB GRUPS DE 10 EQUIPS

resta pel descens. 
El meu índex d’encert en 
aquesta categoria és proper al 
80%. Vaig encertar els pronòs-
tics de la passada campanya i 
en fa 4 ja vaig pronosticar que 
Valls i Tortosa tenien moltes 
paperetes per baixar i a la fi ho 
van fer tots dos. No sóc molt 
positiu aquesta campanya. 
Crec que hi haurà moltes difi-
cultats perquè es puguin man-
tenir els equips. A priori, l’Ascó 
és el que té més possibilitats. 
Catllar ja l’any passat era equip 
des d’un principi per al des-
cens i aquest any, ho torna a 
ser, tot i que cal considerar 
que té dos davanters de gran 
nivell, Adrià Sales (ex Gandesa 
i Batea) i Gerard Infante (Jesús 
i Maria). Gandesa manté tot el 
bloc i a la Rapitenca van mar-
xar tres pesos pesants: el ca-
pità Gasparin, el rodamón de 
la Torre i el crac Ferran Roig. 
Rafa Llop, en princicipi, no ha 
de seguir. Li falten dos fitxat-
ges ¿Gerard Verge? Podria ser 
un. La Rapitenca potser haurà 
de fitxar a la segona fase. El 
Gandesa té al seu favor que el 
seu camp és un fortí i és molt 
difícil guanyar-lo a casa. 

L’Ascó un any mes molt re-
novat i per tercer any canvi 
d’entrenador. 
En resum temporada molt 
complicada per als nostres 
representants, amb un pres-
supost ajustat. Però també 
cal ser positius, sempre hi 
haurà un equip revelació, 
sempre poden haver-hi mi-
racles però que un equip de 
Tarragona baixarà és segur i 
fins a dos. Es la meua traves-
sa: dos equips baixaran de la 
nostra província i tant de bo 
m’equivoqui i se salvin tots 
més un possible Tortosa que 
pugui pujar i així tindriem una 
campanya 22/23 amb molta 
participació.

EQUIPS 
PARTICIPANTS

EQUIP                                  ANYS

EQUIPS DE LA PROVINCIA A PRIMERA CATALANA 

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2020/2021

2019/2020

2018/2019 

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

0

2

2

2

4

1

1

3

1

Ascó, el Catllar, Rapitenca i Gandesa

Valls, Ascó i Catllar

Rapitenca i Cambrils Unió

Tortosa, Valls i Rapitenca

Rapitenca, Reus B, Vilaseca, Morell, J i Maria 

Rapitenca, Vilaseca, Catllar, Reddis, Torredem. i Amposta

Catllar, Rapitenca, Reddis, Amposta i Torreforta

Torreforta, Torredem., Catllar, Amposta i J i Maria 

Ascó, Amposta, Torreforta, Torrede., Reddis, Valls i Morell

Rapitenca, Reddis, Ascó, Tortosa, Torreforta i Valls

TEMP       EBRENCS / DESCENSOS TGNA.     EQUIPS DE LA PROVINCIA 

8
4
4
5
4
4
4
4
4
3
2
1
1
1
8
7
6
5
4
3
3
2
1
1
8
8
7
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HISTÒRIC EQUIPS DE 1A ELS DARRERS 7 ANYS

GERMAN INGLÉS

ISAAC FERNÁNDEZ

JORGE SANCHEZ

IVO RODRIGUEZ

RAMON CALDERÉ

RAUL PAJE

AGUS ISANEL

ELOI  MARTINEZ

JAVI GARCIA

RAMON SANCHO

ASCO

EL CATLLAR

GAVA

S ILDEFONS

SANTOBIA

VILADECANS

VILANOVA 

VISTA ALEGRE

GANDESA

RAPITENCA

1

2C 

3D

2C

3D

3

10

6

2 C

3D

3D

10

3D

2C

3D

2

9

14

2 C

3D

3D

3

3D

7

2

11

12

2C

2 C

4

3D

10

3D

9

2

10

4

7

2 C

11

3D

2C

2B

8

1

9

14

11

2 C

9

3D

3C

3D

13

3D

4

2C

12

2 C

10

3D

2C

12

13

3D

4

7

9

2 C

17

9

18

6

16

3

12

10

8

2 C

2C

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

    Neix la Preferent amb un sol grup

La Preferent passa a ser de dos grups

Neix la Primera catalana amb un grup a Catalunya. La preferent passa 
a ser de dos grups
La Primera catalana passa a ser de dos grups.  Desapareix la Preferent

68/69

84/85

91/92

2011/12

RAPITENCA
REDDIS
AMPOSTA
EL CATLLAR
TORREDEMBARRA
TORREFORTA
VALLS
VILASECA
ASCÓ
JESÚS I MARIA 
TORTOSA
REUS B
CAMBRILS UNIÓ
GANDESA
ALMACELLES
TÀRREGA
BALAGUER
LLEIDA B
MOLLERUSSA
ALPICAT
BORGES BLANQUES
ALCARRÀS
CERVERA
SOLSONA
VILADECANS
VISTA ALEGRE
VILANOVA  GELTRU
SAN ILDEFONS
MARTINENC
SANTBOIÀ
MORELL
SAN CRISTOBAL
SANTS
JÚPITER
GAVÀ
SANTFELIUENC
SUBURENSE
TECNOFUTBOL
MONTAÑESA
CAN VIDALET
CASTELLDEFELS
GIM IBERIANA
HORTA
JUVENTUD 25 SEP
MARIANAO
MARTORELL
OLESA 
OLIMPIC CAN FATJO
RUBÍ
TERRASA
U . BELLVITGE
MANRESA
AT SAN JUST
ANDORRA

*aquestes dades són des de la 
temporada 11/12, del grup 2 de 
Primera catalana

*Categoria en què estava cada club per temporada. I si era a 1a, la classificació final. 

HISTÒRIC DE LA PRIMERA CATALANA

PRONÒSTICS 20/21

EL GRAN INTERROGANT:
L’ASCÓ

LA RAPITENCA FITXARÀ 
A LA SEGONA FASE

DOS EQUIPS DE LA 
PROVINCIA PODRIEN 
BAIXAR.
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PLANTILLES 2020/21. EQUIPS TARRAGONINS 

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

UE VALLS
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
MONZON
2
2
3
6
7
ASCÓ
RIUDOMS
2
3
3
3
6
ASCÓ
CORNELLÀ
2
3
3
5
CASTELLDEFELS

ALEJO AGUERA 
GONZO GARCIA
ARNAU MIRO 

RIKI DE ANTONIO 
GERARD BATISTE 

ERIC MARTI  
ÒSCAR PEREZ
ÒSCAR TORRE
JORDI ESTIVILL

XAVI FABRA 
ARNAU CUCURULL 

MARC GUASCH  
SERGI GIRALTE  
ALBERT PLANA

MARCEL MESEGUER
SERGI MASQUÉ
SERGI GÓMEZ 

FRANCESC MARTINEZ  
JOEL MARIGOT  

RAMÓN MIRANDA
SERGI GESTI

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

Àlex González i Ivan Cristino, nou tàndem d’entrenadors de la Pobla B.

POBLA M.
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

POBLA
POBLA
POBLA
POBLA
POBLA
POBLA
POBLA
POBLA
POBLA
NÀSTIC JUV
NÀSTIC JUV
IGUALADA
VILASSAR 
PRAT
NASTIC JUV
CASTELLD.
NÀSTIC JUV
NÀSTIC JUV

DANI PARRA
ALEIX RUIZ 

SERGIO CABALLERO
ÒSCAR SANZ

BERNAT GUIU
DANI MOLINA
IVAN RIBEIRO

KARIM 
GUILLEM MARTINEZ
VICTOR BASTARDO

SERGIO CALIZ
DAVID GRIFELL

BRUNO LORENTE
DANI ARILIAGA

RICARD ROBLEDO
MIRAVENT

MARC ALVAREZ
ZAKA IDRISSI

POR
DEF
DEF
M
M
M
M
DAV
DAV
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
DAV 
DAV

CATLLAR
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

AMPOLLA 
VILASECA JUV
EL CATLLAR
EL CATLLAR
EL CATLLAR
EL CATLLAR
EL CATLLAR
LA RIERA
VILASECA JUV
POBLA B 
ALTAFULLA
BDALONA JU
ESCARION
AMPOSTA
POBLA B
BORGES BLA.
JESÚS I MARIA
FLORESTA JUV

EDGAR LOZANO
ADRIAN MARTINEZ

EDU ESCOTÉ
IGNASI ABELLÓ

MARC TARRAGON
TOMAS GARCIA
JUAN VIZCAINO
IKER GASCON

ALVARO HORTAL
ÀLEX  LOPEZ

CARLOS PALAU
IAN ARQUES

AMIR GONZALEZ
ÀNGEL MENACHO

SEBAS VALENZUELA
ADRI SALES

GERARD INFANTES
ROBERTO BUENO

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV 
DAV
DAV

CAMBRILS U
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

S SALVADOR
ALBI
CAMBRILS U
JUV CAMBRILS
CAMBRILS U
CAMBRILS U
AMPOLLA
AMPOLLA
ALCARRÀS
VILASECA JUV
CAMBRILS U
CAMBRILS U
TORTOSA
POBLA B
CAMBRILS JUV
CAMBRILS U
CAMBRILS U
AMPOLLA
TORTOSA
GRAMANET
ROQUETENC

 JUANK
 CARLOS ESCRICHS

JOSEP GAVALDA 
CARLOS

JOSU RIGAL 
ÒSCAR MORELL   

 ÀLEX FERNANDEZ
JOSÉ LUIS TORRES

ALEIX LLOBET
 ARNAU OLLE

EDU SOSA 
SERGIO RUBIO  

URI BENITO
 IVAN BRUNO
HUGO GÓMEZ

ROGER CARRIO 
SAMU GARCIA  

 DAVID GALLEGO
 MARC BENITO

 EDUALD RECASENS
MIKI TORONDEL

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

CANONJA
  P          PROCEDÈNCIA            JUGADOR

CANONJA
LA FLORESTA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
LA FLORESTA
LA FLORESTA
CANONA
CANONJA
CANONJA 
CANONJA
LA FLORESTA
LA FLORESTA
PINELL
LA RIERA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
LA FLORESTA
LA FLORESTA

MANEL MARTINEZ 
RIKI ALASTRUE

ANTONIO DOMINGUEZ
DANIEL TRUJILLO
XAVIER TOMÀS
KEVIN TORRES
PABLO MOLINA

ÀLEX DOMINGUEZ
AGUS GENE

CHRISTIAN GONZALEZ 
DAVID MOLINA

MAIKEL GONZALEZ
ÈRIC EXPÒSITO
DANI VELASCO
ABUBA GAMA

DANIEL MAIRELES
RAUL LOPEZ

ERIK GONZALEZ
FRAN VELASCO

DIDAC FLORENTIN

POR
POR
DEf
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

FLORESTA
  P          PROCEDÈNCIA            JUGADOR

LA FLORESTA JUV
LA FLORESTA JUV
LA FLORESTA JUV
VILASECA  JUV
LA FLORESTA
LA FLORESTA
LA FLORESTA JUV
LA FLORESTA
SAN PABLO JUV
LA FLORESTA JUV
LA FLORESTA JUV
LA FLORESTA
LA FLORESTA
LA FLORESTA
LA FLORESTA
CANONJA
VILASECA
LA FLORESTA
LA FLORESTA JUV

ERIC ROM
RAMON LLAVERICH

MARC MIRALLES
NICO

ALBERT RODRIGUEZ 
JORGE HERNANDEZ

VICTOR RIBE
ALBERT HUERTAS

AITOR ESCUER
IGNASI CASTELL 
KEVIN CASTILLO

KEVIN MARTINEZ
 DAVID LOPEZ
SERGI AZAGRA

FELIPE VILLAVERDE 
ARON TORREBLANCA

JAVI IBARBUREN
JOSÉ MOLINA

YUNES MESSOUDI

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

MONTBLANC
  P          PROCEDÈNCIA          JUGADOR

MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC JUV
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC JUV
MONTBLANC  B
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC B
AT VALLS
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC B
INACTIU
MONTBLANCH

MARC MUNNE
ORIOL BLAVI
ÀLEX XIVIT 

ALBERT SABIDO
ALEIX BARRABEIG

FRANCISCO BLANCO
HÉCTOR GONZALEZ

PAU FERRE
SERGI SOLANES

SALVADOR BLANCO
MANEL PEÑA

MARC ALVAREZ
MARC PERE

ANTON SEGU
ÒSCAR PERICHE

ARNAU DOMINGUEZ
ADRIÀ ROMERO
DIDAC BECERRA

FRANCESC VALLVERDU
JOAN SORIANO

POL SEPULVEDA
JOSE FUGUET
RUBEN GINÉ

POR
POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

POBLA B
  P          PROCEDÈNCIA           JUGADOR

POBLA B
TORTOSA
AT VALLS
VILASECA JUV 
POBLA B
EL CATLLAR
RIUDOMS
CATLLAR
POBLA 
POBLA B
EL CATTLAR
CATLLAR
CATLLAR
RIUDOMS
THORN AT
ASCO
BORGES BL
CATLLAR

ARNAU CARDONA
CARLOS
JUANITO

ALEXIS PARERES
ERIC FORNÓS

RAUL GONZALEZ
JONATAN LUNA
TOMÀS GARCIA
ERIK BARROSO

JOAN CANALDAS
JORDI PRADES
LUCAS TORRES
AARON MORA
RAUL VATES

ALBERT RULL 
ÀLEX FERNÁNDEZ

GENIS VIDAL
JHON MANRIQUE 

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV

REDDIS
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

REDDIS
EXTRANGER
REDDIS
REDDIS
REDDIS
REDDIS
REDDIS
VILASECA JUV
POBLA B 
EXRANJER
REDDIS
REDDIS
MAS PELLICER
REDDIS
SP I SP 
EXTRANGER
REUS JUV 
REDDIS
LA CAVA
REDDIS
FATARELLA
VALLS AT

MAURO  GUIDO 
JOAQUIN MARTA

ELOI CALERO
DAVID DURAN 
PABLO GARCÍA 
 ARNAU MARTI

SINVAL TRISTAO
YERAY MARTINEZ

MAXI RECIO
OLIVEIRA 

ALLAN  RIBEURO
PEDRO VENCESLAU 

PERE FIGUEROLA
MIKY FRANCH

RAUL SANCHEZ
MANUEL T

PEPO GONZALEZ 
DANI MONTELL
AMINE TAKFA

ALEXANDER SOSA 
MARCEL GUIU

ARNAU GIL

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV

RODA BARÀ
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

RODA 
RODA 
RODA 
RODA 
RODA 
RODA 
RODA 
RODA 
ARBOC
RODA 
RODA  
RODA 
RODA 
ARBOÇ
CALAFELL
VILASECA JUV
NÀSTIC DV H 
RODA 
RODA 
VILASECA JUV

ROGER CATALAN
VICTOR CONTRERAS

 DANI  CRUZ
GERARD SOLÉ

GUILLEM  
JOSE FERNÁNDEZ

MARC  CASTRO
JOEL MUÑOZ
DANI BELLO
 MARC RUIZ

JAVI FAÑANAS
MIGUEL CONTRERAS

MIGUEL FAÑANAS
MOHA BOUACHA

DAVID SOME
JOEL SANCHEZ

GUILLEM XIMENEZ
ÀLEX HURTADO
XAVI MORENO
JORGE MITRANI

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
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• 100 gr d’ametlles crues que 
hagin estat en remull 4 hores 
mínim, l’aigua del remull la 
llencem
• 1 litre d’aigua mineral
• Sal marina al gust
• 1 cullerada d’oli de gira-sol 
verge extra

Triturem tots els ingredients amb 
un robot potent, ho colem i dis-
tribuïm en gerres de vidre a la 
nevera. Un cop feta com a mà-
xim es pot guardar 3 dies en fred.
•En aquest cas, com que serà una 
llet que farem servir per a moltes 
preparacions, no serà dolça. Un 
cop feta, li podeu fer unes quan-
tes variacions:
Llet merengada: Li donem un 
toc de “llet merengada” afegim 
canyella en pols i pell de llimona 
ratllada

LLET D’AMETLLA
CASOLANA

INGREDIENTS  (6 porcions) Llet de vainilla: Afegim vainilla 
líquida o llavors de la beina de 
vainilla amb una mica d’en-
dolcidor (melassa, xarop d’at-
zavara, sucre de coco)
Llet de cacau: Afegim una cu-
llerada de cacau pur en pols
Llet de garrofa: Afegim una 
cullerada de farina de garrofa
Truc: Com que no li afe-
gim cap aglomerant, al cap 
d’unes hores precipitarà la 
pols d’ametlla al fons i l’aigua 
a dalt, és totalment normal, 
sacsegeu-la una mica abans 
de servir-la.

PREPARACIÓ:
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112

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

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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També podem dir que és una 
graella que inclou la millora 
del patrimoni vegetal en sen-
tit ampli i la preservació de la 
biodiversitat i els recursos na-
turals. La vegetació amenitza 
i embelleix la ciutat, puntua 
les estacions i millora la nos-
tra qualitat de vida; ho veiem 
a l’estiu, quan els arbres actu-
en refredant l’atmosfera, no?
Doncs sí. Amb les temperatures 
altes que són presents durant 
els mesos d’estiu, volem que la 
gent pugui estar al carrer amb 
bones ombres, gaudint dels es-
pais verds. És també una mane-
ra molt visual de seguir totes les 
estacions de l’any.

L’abat Wendling, rector de 
Diebolsheim, un municipi 

francès situat al departament 
del Baix Rin, va ser l’iniciador 
del moviment que avui 
coneixem com a Vila Florida.
Una història, que neix a princi-
pis dels anys 1950 quan el rector 
de la parròquia de Diebolsheim 
es va comprometre, després de 
veure la devastació que va oca-
sionar al seu poble la guerra, 
a substituir cada “màquina de 
la mort”, més de 4000 mines, 
per una flor. Així es va iniciar 
un moviment, que s’estendria 
molt ràpidament per nombro-
ses regions amb el lema: “Subs-
tituïm cada màquina de la mort 
per una flor”. Aquest moviment 
ha transformat la vida diària de 
molts municipis (gairebé 5000 
municipis a França ostenten 
aquesta prestigiosa i cobejada 
etiqueta) i ara, al nostre territori, 
El Perelló s’ha sumat a les Viles 
Florides sent el primer poble de 
la comarca del Baix Ebre en ad-
herir-se al projecte que promou 
la Confederació d’Horticultu-
ra Ornamental de Catalunya 
(CHOC).
Avui, el segell Vila Florida aposta 
per un enfocament per millorar 
el paisatge dels pobles i territori. 
Un projecte real per a la qualitat 
de vida dels residents i visitants. 
La qualitat de vida que s’està 
convertint en aquests moments 
en un objectiu primordial, ja que 
es refereix a la qualitat del medi 
ambient en el seu sentit més 
complet, ja sigui urbà, estètic, 
ecològic, sanitari o natural.
 
El Perelló, primer poble del 
Baix Ebre que aposta per 
ser Vila Florida, un movi-
ment que valora la riquesa 
natural i paisatgística i una 
manera de dinamitzar la po-
blació.
Efectivament, el fet d’incorpo-
rar-nos a les Viles Florides, ens 
inclourà a un seguit de pobla-
cions que aposten per embe-
llir amb zones verdes, arbres i 
plantes, els llocs més emble-
màtics de la població.

Mª CINTA LLAÓ
ALCALDESSA DEL PERELLÓ

EL PERELLÓ: VILA FLORIDA
Hi ha estudis que consideren 
que els espais verds i florits a 
més d’embellir els carrers per 
a vianants són uns punts forts 
que ajuden a mantenir o fins 
i tot augmentar la població i 
també a atreure empreses.
Sí, Viles Florides o qualsevol al-
tra cosa que es faci per millorar 
la qualitat de vida dels ciutadans, 
fa també que s’atregui noves fa-
mílies que escullin el Perelló per 
a poder viure-hi, com també 
atreure el turisme.

I com no, un altre impacte 
positiu i no menys important 
com és donar suport a vivers i 
horticultors locals.

Entre les empreses que poden 
proporcionar les espècies que 
puguin necessitar-se, efecti-
vament les locals seran les pri-
oritàries. En cas de no poder 
aconseguir-se, sempre s’optarà 
per localitzar-ho a empreses del 
nostre territori.

Moltes de les poblacions que 
tenen el segell de Vila Flori-
da comenten que “Ja no som 
un poble anònim”, perquè 
formar part de Viles Florides 
també amplia la identitat.
El Perelló no som un poble anò-
nim. Som un poble molt cone-
gut per ser el primer poble pro-
ductor de mel de Catalunya, així 
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com la qualitat de l’oli verge ex-
tra que s’hi produeix. Si aconse-
guim els nostres propòsits, tam-
bé esperem ser molt conegut, 
com a Vila Florida.

El Perelló va més enllà de l’en-
jardinament i de propiciar es-
pais agradables perquè teniu 
en compte molts altres valors 
com la protecció dels espais 
verds, la millora de la qualitat 
de vida dels veïns, la consci-
enciació social, les polítiques 
de sostenibilitat mediambien-
tal o el desenvolupament de 
les economies locals i accions 
educatives a les escoles, entre 
altres. Parlem d’un moviment 
amb sensibilitat envers la na-
tura i la cura dels espais verds 
oberts a tothom.
Sí, i amb motiu de l’arribada del 
COVID19, aquesta època ens 
ha servit per donar-nos comp-
te que al no poder sortir massa, 
hem de gaudir del nostre poble. 
Una manera de fer-ho creiem 
que és estant-hi a gust i tenint 
moltes zones verdes al nostre 
voltant.
També es tracta de “Fer po-
ble” mobilitzant i unint les 
energies de professionals i 
voluntaris al voltant d’un pro-
jecte comú de millora de la 
qualitat de vida. 
Desitgem en aquesta nova inici-
ativa que els veïns s’engresquin 
amb l’embelliment de les  se-
ues  cases, amb flors. D’aques-
ta manera amb la col·laboració 
de tots, s’aconseguiria abans el 
nostre objectiu, en definitiva, 
l’objectiu de tots els perello-
nencs i perellonenques.
Aquest és un dels propòsits que 
el grup de persones que vam 
entrar al govern de l’Ajuntament, 
ens vam marcar per poder exe-
cutar. Ara és just l’inici i estem 
treballant amb la incorporació 
de nous espais i l’embelliment 
de noves zones. El fet d’entrar al 
moviment de les Viles Florides, 
és una manera d’autoexigir-nos 
els objectius marcats. L’inici de 
tot va ser la col·locació de jar-
dineres a les faroles. 


