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l territori es troba en risc de rebrot elevat per sobre de 100, tot i que la taxa de reproductivitat ha millorat.
Enmig de la situació, el gran debat està en si les competicions esportives amateurs i de base haurien de
començar o no. Hi ha equips que entrenen i juguen partits i d’altres que han suspés l’activitat.
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l mes de novembre de
l‘any 1985 es van regular
les relacions entre la institució
del Defensor del Poble i les
figures similars en les diferents
comunitats autònomes com és
el cas del Síndic de Greuges.
Quines són aquestes funcions? El
Defensor del Poble té com a missió la protecció i defensa dels drets
fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. A més controla que l’Administració pública
actuï d’acord amb l’article 103.1 de
la Constitució, actuant en compliment dels interessos generals, amb
objectivitat i actuant sota els principis d’eficàcia, jerarquia, desconcentració, coordinació, i amb ple
sotmetiment a la llei i al dret.
Respecte a les queixes presentades
fins al 24 d’agost d’aquest any, la
xifra total ascendeix a un total de
17.949, mentre que les actuacions
d’ofici han estat 186 i les sol·licituds
d’interposició de recurs davant del
Tribunal Constitucional sumen un
total de 775. Sembla que el Defensor del Poble és com una magistratura de la persuasió, ja que les seues resolucions no tenen caràcter
vinculant. Que vol dir? Significa
que les administracions sobre les
quals es presenta una queixa no
tenen l’obligació d’acatar les resolucions del Defensor del Poble, no-

més, i per llei, senzillament les han
de contestar... Aquests càrrecs que
ofereixen resolucions que no tenen
un caràcter vinculant, quin cost ens
suposa? El càrrec de Defensor del
Poble percep una retribució anual
bruta de 128.341,50 € i aquest càrrec està vacant des de fa més de
tres anys. Francisco Fernández Marugán, des del 20 de juliol de l’any
2017, és Adjunt Primer de Defensor
i Defensor del Poble en funcions, i
percep una retribució anual de més
de 109.000 € bruts.
I quina és la funció del Síndic de
Greuges? Elegit pel vot majoritari
del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent.
No depèn de cap govern i actua
amb objectivitat, llibertat de criteri
i independència. La seua funció
és atendre les queixes de totes les
persones que es troben desemparades davant l’actuació o manca
d’actuació de les administracions

i vetllar pel bon funcionament de
l’Administració de la Generalitat i
dels ens locals de Catalunya, com
ara els ajuntaments, diputacions o
consells comarcals. Per tant, actua
com a supervisor i col·laborador
de l’Administració catalana, amb
l’objectiu d’ajudar a millorar-ne
el funcionament. El Síndic també s’ocupa de vetllar perquè es
respectin els drets de les persones. Una altra figura que va néixer
l’any 1995 és la del Defensor del
Poble Europeu, qui investiga les
reclamacions relatives a una mala
gestió per part de les institucions
i els organismes de la Unió Europea. Aquestes reclamacions poden
procedir de qualsevol ciutadà de la
UE o de residents, empreses i organitzacions amb domicili en un Estat
membre. Està clar que tots aquests
defensors no actuen sols perquè
necessiten “personal” com seria:
Adjunts al defensor/síndic, Adjunt

per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, gerent en
àrees d’actuació, direcció de Gabinet i Comunicació, Direcció de
relacions amb entitats i empreses, a
més d’un equip d’assessors, tècnics
i d’administració..........
Però com es gestiona la transparència? El pressupost del Defensor
el Poble s’integra en el de les Corts
Generals. En els pressupostos generals de l’Estat, prorrogats des
de l’any 2018, es recull que el total destinat al Defensor del Poble
ascendeix a 14,8 milions d’euros.
Tal com assenyala a la seva web,
aquesta institució no té funcions
legals que li permetin establir línies de subvencions ni ajudes. La
seva secció de Transparència es
va fer pública el 2013, i en ella es
pot consultar informació com les
retribucions, els pressupostos o
les resolucions. A més, inclou un
apartat on s’inclouen els viatges
oficials efectuats pels alts càrrecs i
el personal de la institució i els seus
costos associats. Recordem que
el Síndic de Greuges, el Sr. Rafael
Ribó, va comparèixer al davant del
Parlament per explicar l’error que
va cometre en acceptar un viatge
pagat per un empresari del 3% l’any
2015. Un viatge en jet privat a Berlín
per assistir a la final de la Champion. Estem salvats!
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La guanyadora del dinar al Restaurant Les Moles (Ulldecona): Bibian Sans ENHORABONA!
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MÉS
NOTÍCIES
NOUS CASOS
La Regió Sanitària de
Terres de l’Ebre va registrar,
segons les dades divulgades
pel Departament de Salut
aquest dimecres, 6 nous
positius de coronavirus confirmats per proves PCR, en
les darreres 24 hores . Els
casos confirmats acumulats
són ara de 1.108, dels quals
929 ho han estat a través
de proves PCR. El total de
defuncions no ha variat i es
manté en 64 des que es va
iniciar la pandèmia. El risc
de rebrot és manté alt tot i
que l’índex (102,26) ha baixat 10 punts en les últimes
24 hores.

CONTACTA PER
WHAT, AMB EL
TEU CAP
La Gerència Territorial de
l’ICS Terres de l’Ebre impulsa el pilotatge d’un canal de
WhatsApp (634 27 92 80)
com a nova eina de comunicació de la ciutadania
amb el seu centre d’atenció
primària.

FLIX
El Departament de Salut ha
dotat la Residència Escoles
Velles de Flix de la instal·lació i subministrament de
gasos medicinals per poder
dur a terme teràpia respiratòria amb oxigen en un
total de 30 punts de subministrament que corresponen
la totalitat de la tercera
planta del centre. La Regió
Sanitària Terres de l’Ebre ha
disposat d’un pressupost de
60.000 euros per a aquesta
instal·lació.
En una primera fase s’han
realitzat les actuacions
interiors amb l’objectiu de
canalitzar les habitacions.
I està prevista acabar la
segona fase d’actuacions
externes i de la instal·lació
de les bombones. Així, a
mitjans de setembre es podrà utilitzar aquesta millora
a la residència de Flix.
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SALUT
Mar Lleixà: “recuperem la situació de calma
tensa després de dies de repunts de casos”
L

es Terres de l’Ebre, segons
es va informar ahir, van
sumar dimecres 6 nous casos
de covid-19 confirmats per
PCR i el risc de rebrot baixa 10
punts.
Mar Lleixà, directora territorial
de Salut de les Terres de l’Ebre,
explicava ahir dijous que “recuperem la situació de calma tensa, després de dies de repunt de
casos. Cal tenir en compte que
a les nostres Terres l’aparició de
qualsevol brot important fa variar molt els números i l’índex de
rebrot. Per tant cal ser prudent i
veure tendències, no dies aïllats.
Encara tenim el territori en risc
de rebrot elevat per sobre de 100,
però la taxa de reproductivitat ha
millorat. Per comarques 3 de les
4 tenen el risc de rebrot per sobre de 100. El Montsià ara està en
risc baix i la comarca en risc més
elevat és la Ribera d’Ebre pels
brots dels últims dies del municipi de Flix. Cal seguir insistint en el
seguiment de mesures, no abaixar la guàrdia, mans, mascareta,
distàncies i limitar el nombre de
trobades i nombre de persones,
és vital i les úniques mesures per
doblegar la corba”.

“Encara tenim el
territori en risc de
rebrot elevat, però la
taxa de reproductivitat
ha millorat”
Mar Lleixà, directora territorial de Salut.

L’inici del curs escolar és una altra de les preocupacions actuals.
Segons Lleixà, “tenim preparat
el protocol de gestió de casos
covid-19 als centres educatius,
és un protocol pel que treballem conjuntament els dos Departaments implicats, Educació
i Salut, que estem coordinats
des de fa setmanes a nivell de
territori, per aplicar totes les
mesures de protecció i prevenció per garantir un inici de curs
segur, adaptant-nos a la situació
epidemiològica actual. Cal generar confiança amb els plans
i circuits preparats, i seguir amb
les mesures dins i fora de l’esco-

la. Cal destacar el treball conjunt
per tenir-ho tot a punt, i la informació que ja s’està fent arribar a
la comunitat educativa i famílies,
disponible al canalsalut i canals
de comunicació de telegram”.
Sobre l’inici de les competicions
esportives, un altre dels temes
candents, la directora indicava
que “per part de Salut insistir en
les mesures i en cas de sospita,
realització de PCR i, a partir de
cas confirmat, el criteri de salut
pública per definir els contactes
estrets i que han de fer 14 dies
d’aïllament tot i que el resultat
de la PCR sigui negativa, tal com
marca el protocol”.

“La comarca en risc
més elevat és la Ribera
pels últims brots a
Flix”
“Tenim preparat
el protocol de gestió
de casos covid-19 als
centres educatius,
és un protocol
pel que treballem
conjuntament
Educació i Salut”

EDUCACIÓ
Montserrat Perelló: “escoles obertes i
escoles segures, aquest és l’objectiu”
L

’inici del curs escolar és
a tocar.
		
Mar Lleixà, a la notícia de la part
superior, ha destacat el treball
conjunt entre els Departaments
d’Educació i de Salut per tenirho tot a punt.
Així mateix, Montserrat Perelló, directora d’Ensenyament a
l’Ebre, informa que “el Pla d’Actuació per al curs 2020-21 per
a centres educatius en el marc
de la pandèmia és un document
que es va enviar als centres a
principis de juliol, treballat conjuntament entre els dos departaments i aprovat pel PROCICAT,
i que estableix les mesures de

prevenció, higiene i promoció de la salut, per una banda, i
les mesures d’organització del
centre en funció de la tipologia
d’ensenyaments, per l’altra, i que
ha servit de base perquè els centres educatius elaboressin els
seus plans propis durant el mes
de juliol i que ara estan enllestint.
També cal dir que han comptat
amb reforços de professionals
d’atenció educativa (mestres,
professors, educadors, TEI, TIS)
per dur-lo a terme”. Perelló afegia que “hem de ser conscients
que cal adaptar-se de manera
constant a l’evolució de la pandèmia i que hem de garantir el

dret a l’educació. Per tant, l’escola serà un servei essencial i
l’hem de garantir tenint-la oberta. Escoles obertes i escoles segures. Aquesta és el missatge”.

“Cal adaptar-se de
manera constant a
l’evolució de la
pandèmia i hem
d’aconseguir garantir
el dret a l’educació”
Montserrat Perelló.
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MÉS
NOTÍCIES
ALTRES ACTES
CINTA 2020
La solidaritat també es manté amb l’acte Mai Caminareu
Sols, tot i que enguany no
hi haurà caminada amb
inici i final: la crida apel·la
a posar-se la mascareta
solidària de la Lliga Contra el
Càncer en qualsevol moment
del dia i sortir a caminar
per qualsevol carrer o plaça
del municipi, sense generar
aglomeracions. Diumenge,
dia de la patrona, el Bisbat
de Tortosa ha previst quatre
misses: a les 8.30 h, 9.30 h i
10.30 h, i la missa estacional,
a les 12 h, que finalitzarà amb
una processó pel claustre
de la catedral. L’accés a les
misses també compta amb
l’aforament limitat. Pel que
fa a la música, la Banda Municipal oferirà tres concerts:
dos tindran lloc divendres a
la plaça de l’Absis (a les 19.30
i a les 21.30 h) mentre que el
tercer serà dissabte a la plaça
Mestre Monclús, a les 20 h.
D’altra banda, Mabel Marcos,
primera majordoma de la Reial Arxiconfraria de la Cinta
de Tortosa, ha volgut confiar
l’estendard principal de la
processó claustral del Dia de
la Cinta del pròxim diumenge
6 de setembre a diferents
persones en representació dels col·lectius que han
estat a primera línia durant
la pandèmia de la Covid-19.
En concret seran el doctor
Manuel Martínez Maimó,
Cap del Servei d’Urgències de
l’Hospital Verge de la Cinta,
Lluís Martí Pino, auxiliar del
torn de nit de la Residència
Sant Miquel Arcàngel, i l’intendent Vicent Lleonart, Cap
de la Regió Policial dels Mossos. Finalment, informar que
el programa d’actes inclou
la conferència institucional
de la Diada de Catalunya de
l’11 de Setembre. Enguany,
l’encarregada de fer-la serà
la directora general d’Indústria de la Generalitat, la
tortosina Matilde Villarroya.
L’acte, el dijous 10 (18 h),
tindrà lloc al saló de plens de
l’ajuntament.

CINTA 2020
Es programen quatre dies d’actes simbòlics
com a alternativa a les festes majors
T

ortosa va programar un
seguit d’actes alternatius,
de caràcter simbòlic i de
petit format, per suplir la
cancel·lació de les festes
majors.
La complexitat del moment actual va dur l’Ajuntament a anunciar
que les festes no es podrien dur
a terme amb el format tradicional. En el seu lloc, el departament
de Festes va dissenyar un seguit
d’activitats que volen “mantindre
l’essència de la festa major de
Tortosa, amb molt pes a la cultura popular i tradicional, i que a la
vegada ens permeten celebrar la
festivitat de la nostra patrona”. Els
actes van començar ahir dijous

i s’allargaran fins el diumenge 6.
Ahir va tenir lloc un pregó atípic.
Els encarregats de dictar-lo foren
els periodistes Ximo Rambla i Sílvia Tejedor que són, precisament,
els conductors d’aquest i molts
altres actes de les festes des de
fa anys. Un altre acte emblemàtic
que es manté, però que canvia
de format, és l’ofrena. Demà dissabte, nou equipaments de tots
els barris de la ciutat obriran les
seues portes per recollir les aportacions d’entitats, col·lectius o
particulars, que aniran destinades
a les persones més necessitades
de la ciutat. El final dels actes
programats correspondrà, un any
més, al grup Quico el Célio, el

REIALS COL.LEGIS

Noi i el Mut de Ferreries: diumenge al vespre faran dos concerts
al recinte del Museu, a les 19 h i
a les 21.45 h. Totes les activitats
són amb aforament limitat, i cal

obtenir l’entrada a través d’Ebreticket.cat. En acabar l’actuació, a
les 23 h tindrà lloc una mascletada nocturna, que substituirà el
tradicional castell de focs.

CINEMA

3 cultures: nova
Nova edició del Terres
representació teatral Travel Festival
D

urant diversos segles,
a Tortosa van coexistir
simultàniament les tres
grans religions monoteistes:
musulmans, jueus i cristians
van habitar la ciutat, sovint
amb relacions marcades pel
conflicte entre creences, la
distància i la incomprensió.
Això va fer que cada confessió
conservés la seua pròpia tradició, costums i lleis.
Aquest és el punt de partida
de ‘Trobades i topades’, el nou
espectacle teatral que a partir
d’aquesta setmana es representarà als Reials Col·legis de
Tortosa. Una proposta que ha

impulsat la regidoria de Turisme de l’Ajuntament per sumar
un actiu més de promoció
del ric patrimoni de la ciutat.
egueix, així, la resta d’iniciatives que Turisme ha desenvolupat durant tot l’estiu, i que han
tingut com a protagonistes el
Museu, a través de visites guiades; el barri jueu, amb la representació de ‘Descobrint el
Call amb la Jueva de Tortosa’,
espectacle del qual encara hi
ha dos passis previstos pel 5 i
el 12 de setembre; o el Passeig
de les Cultures, amb una gimcana pensada especialment
per a un públic familiar.

A

vui es dona el tret de
sortida a una nova edició
del Terres Travel Festival.
El certamen es desenvoluparà
segons les previsions inicials, excepte en dos dels actes. I és que
les restriccions sanitàries han
obligat plantejar una la gala d’entrega de premis en format digital
(que s’emetrà el 9 de setembre
al vespre en directe per les xar-

xes socials de l’Ajuntament de
Tortosa i les del Festival). D’altra
banda, la jornada professional
TerresLab, prevista també per
al dimecres, s’ha cancel·lat per
les limitacions d’aforament i la
impossibilitat de desplaçament
dels professionals que hi havien
d’intervenir. La resta de programació es manté, amb el compliment estricte dels protocols.

menta que “en plena pandèmia
la ciutadania hagi de formalitzar
la matrícula de forma presencial
i un dia en concret, assignat per
franges d’edat”.
* Esquerra Republicana-Tortosa
Sí ha registrat una bateria de
preguntes a l’Ajuntament de
Tortosa per tal que faci públic
quines mesures excepcionals
emprendrà per fer front a la

Covid-19 els pròxims mesos,
atès que durant el rebrot de
la pandèmia d’aquest estiu
Tortosa ha patit un repunt
important.
* Emigdi Subirats guanya el
XXXVII premi Rafael Sari de
narrativa. És el segon cop
que l’autor campredonenc
ha rebut el premi de manera
consecutiva.

BREUS
* El WIN arranca les preinscripcions dels cursets de natació,
pàdel i rítmica, amb novetats
que n’agilitzen el tràmit. Durant
el registre, els tècnics del complex esportiu de Tortosa avaluen el nivell de cada usuari per
incloure’l al grup més adequat
a les seues característiques.
* Tortosa, dilluns, va iniciar els
pressupostos participatius amb

la fase de recepció de propostes. El procés s’allargarà fins al
final de l’octubre, quan la ciutadania decidirà a quines actuacions vol destinar els 200.000
euros de pressupost.
* Movem Tortosa demana que
les inscripcions per als cursets
del complex esportiu Win es
puguin fer per via telemàtica. El
principal grup de l’oposició la-

amposta
MÉS
NOTÍCIES
PLE D’AMPOSTA
El Ple d’avui (12h) es farà
per mitjans telemàtics. L’ordre dela dia serà el següent:
1.- Aprovació de l’acta de
la sessió del dia 7 d’agost
2.- Nomenament de
membre del Consell d’administració de la societat
municipal “Amposta serveis
municipals, SLU.”
3.- Proposta de formalització de préstec.
4.- Proposta de realització
d’una inversió fnancera
consistent en la concessió
d’un préstec a FUSSMONT
amb l’objecte de reduir, en
termes consolidats, el cost
fnancer de l’Ajuntament.
5.- Aprovació inicial de la
modifcació de l’Ordenança
fscal número 25: taxa per
la inscripció a l’Escola d’art
municipal “Esardi”.
6.- Adhesió a l’acord nacional per a l’agenda 2030 a
Catalunya.

SOROLLA’M
El cap de setmana passat es
va poder gaudir de l’espectacle ‘Cabaret Sorollam’,
a càrrec de DH Company,
amb direcció de Joan Guijarro, a l’Embarcador del
riu. Una activitat més de
‘Viu un estiu a la fresca a
Amposta’, la programació
alternativa a les festes majors d’estiu (suspeses per la
crisi sanitària).
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FESTIVAL DE CINEMA
El Fangofest s’adapta amb la projecció
de 80 curts en dos dies
E

l Festival Internacional de
Cinema Fantàstic, Terror
i Gore, Fangofest, arriba
enguany a l’onzena edició i ho
fa adaptant-se a la situació de
la covid-19.
Serà durant dos dies, avui divendres i demà dissabte, al teatre del
Casal, amb limitació d’aforament
i es projectaran una vuitantena
de curtmetratges, la meitat que
en anteriors edicions. “Tindrem
menys projeccions, però tindrem molta més qualitat”, assenyala el director del festival,
Jacint Espuny, tot destacant que
“el confinament ha fomentat
la creativitat”. La temàtica dels
curts també ha canviat. I és que
entre les més de 400 propostes
que ha rebut el festival (entre les

PREMI DE
RECERCA
El treball de recerca La
lluita silenciada: el cas de set
ampostines entre les reixes
franquistes, de l’alumna
Ariadna Tomàs Iborra de
l’Institut Ramon Berenguer
IV d’Amposta, ha estat
reconegut amb el Premi
de Recerca de Batxillerat
Ciutat d’Amposta. L’accèssit
també ha recaigut sobre una
alumna del Ramon Berenguer IV. En aquest cas, es va
reconèixer el treball Memòria
d’Agustí Maigí Ferré: exili
familiar i treball forçat per a
l’Alemanya nazi, de Montserrat Ferrando Sancho.

quals se n’ha escollit la vuitantena que es projectaran) hi ha una
temàtica molt repetida: “històries sobre l’apocalipsi o malalties

PROJECTE EMMA
L’Ajuntament d’Amposta,
l’Hospital Comarcal i la Fussmont han adquirit un total de
800 polseres solidàries del
projecte Emma a l’empresa
Homatic Vending per col·laborar amb aquest projecte de
recerca en càncer de mama.
Així, les tres entitats fan una
aportació total de 800 euros
a Homatic Vending, empresa
que col·labora amb el projecte
Emma amb l’elaboració i
venda a les seves màquines
d’aquestes polseres, per adquirir-les. Aquesta empresa
farà la donació íntegra dels
800 euros als impulsors del
projecte.

pandèmiques”, destaca Jacint.
“Un altre fet a destacar aquesta
edició és la presència de creadors de l’Ebre”y. “En les anteriors

DETINGUT
UN JOVE PEL
ROBATORI AMB
FORÇA A UN BAR
La Policia Local d’Amposta va
detenir divendres passat un
home de 21 anys com a presumpte autor d’un robatori a
Amposta en un bar. Segons
el relat policial, el jove volia
accedir a l’interior de l’establiment, ubicat a la cèntrica
avinguda de la Ràpita.
L’arrest del presumpte autor
de l’assalt va ser possible
gràcies la col·laboració ciutadana, segons ha manifestat
la mateixa policia local.

edicions teníem 4 o 5 propostes
al bloc de Curts Made in Terres
de l’Ebre i en canvi, enguany, en
veurem 10”.

CONSELL
COMARCAL
L’Àrea de Joventut del Consell
Comarcal del Montsià adapta
les formacions de lleure
educatiu de l’estiu arran de la
pandèmia de la covid-19.
Els cursos de premonitoratge
i monitoratge de lleure programats al juny i juliol s’han
dut a terme amb l’adaptació al nou context. L’equip
tècnic de joventut del Consell
Comarcal del Montsià es
mostra satisfet de l’adaptació
que s’ha hagut de fer per
minimitzar el risc de contagi
entre les persones participants, malgrat les dificultats
derivades.
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MÉS
NOTÍCIES
URV
“Times Higher Education”
(THE) ha presentat aquest
dimecres els resultats del
World University Rankings
2021 que avalua les 1.527 millors universitats del món. En
aquesta edició del rànquing,
la URV s’ha situat en l’interval 601-800 de la llista. A
més, se situa al novè lloc de
les 50 universitats de l’Estat
que hi apareixen. D’altra
banda, un projecte del Port
de Tarragona, conjuntament
amb la URV, restaurarà la
vida marina amb la col·locació
de biòtops. Regenerarà els
hàbitats i espècies del fons
marí dins de l’entorn del
Port.

PIMEC
El mes d’agost tanca amb
480.642 persones inscrites
als registres de l’atur a Catalunya i 3.802.814 a Espanya,
el que suposa un augment en
relació amb l’any anterior de
+109.224 i +737.010 persones.
Els efectes de la crisi de la
Covid-19 es reflecteixen en
l’augment. El nombre d’aturats, en termes interanuals a
Catalunya, és molt elevat al
primari (+33,7%) i als serveis
(+33,1%) i, no tant, a la
indústria (+18,7%), a la construcció (+17,7%) i als sense
ocupació anterior (21,9%).
L’atur augmenta en totes
les demarcacions, +36,1% a
Girona, +35,2% a Tarragona,
+27,7% a Barcelona i, +29,7%
a Lleida.

S’EVITA UN
ROBATORI
Dilluns, en un carrer de
Tortosa, s’estava produint
un robatori a un senyor. En
aquell instant, un treballador
de l’empresa AXA, propera
als fets, va sortir disparat
de l’oficina per poder evitar
la incidència. I així va fer-ho
enfrontant-se a qui volia
cometre el robatori per
retenir-lo. Companys de feina
han destacat la intervenció i
la valentia de Jaume Solé.

DELTEBRE, CAMARLES I L’ALDEA
Finalitzen les obres de reparació del dipòsit
d’aigües de la Mancomunitat Delta3
D

urant el mes passat es
van finalitzar les obres de
reparació del dipòsit d’aigües
de la Mancomunitat Delta3,
la qual està conformada per
l’Ajuntament de Deltebre,
l’Ajuntament de l’Aldea i
l’Ajuntament de Camarles i
que s’encarrega de garantir
el subministrament de l’aigua
de boca als veïns i veïnes de
les poblacions.
Aquesta actuació, valorada
en 149.810,37€ ha suposat la
inversió més rellevant de la
Mancomunitat durant els seus
últims 30 anys i ha permès mi-

llorar les condicions en les que
es trobava el dipòsit, el qual
presentava mancances estructurals i posava en perill el subministrament d’aigua. L’execució de les obres ha consistit
amb la demolició i la substitució dels elements estructurals,
la reparació dels murs i pilars,
el segellat de les esquerdes, i la
corresponent col·locació dels
nous elements que permeten
millorar l’adequació del dipòsit.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, el de l’Aldea, Xavier Royo, i
el de Camarles, Toni Navarro,
van visitar les obres valorant

futures inversions a dur a terme
per seguir millorant l’eficiència

del subministrament d’aigua de
les tres poblacions.

L’AMETLLA
Plàncton Diving és entre el 10% de les
millors atraccions turístiques de tot el món
L

’empresa Plàncton Diving
està entre les empreses
turístiques més ben
valorades, segons els usuaris
del Tripadvisor. Així ho ha
reconegut la plataforma
guardonant l’empresa amb
el premi ‘Traveller’s Choice
2020’, un premi dirigit a
les activitats, allotjaments
i restaurants que tenen les
millors opinions dels usuaris.
La copropietària de l’empresa,
Eli Bonfill, s’ha mostrat il·lusionada i explica que la plataforma

serveix d’aparador per atraure
persones d’altres països.
Plàncton Diving és un centre de
busseig i snorkel de l’Ametlla,
format per un equip de guies
oceanògrafes, que ofereix un
gran ventall d’activitats com
viatges, cursos, submarinisme,
colònies, snorkel o kaiak.
L’empresa calera va ser protagonista en un dels capítols
del portal turístic de Més Ebre,
EbreXperience, al programa
‘El Caçador de Gambusins de
Joan Rovira.

4 ocupes van apallissar un policia fora de servei
L

a Part Alta de Tarragona
va viure dissabte al vespre
un nou episodi de violència
protagonitzat pels joves
que ocupen il·legalment
habitatges de la zona.
Segons ha publicat el Diari
Més, un jove va intentar robar
a un individu a la plaça dels Sedassos. Un agent de la Policia
Local de l’Ametlla de Mar que
en aquell moment es trobava
fora de servei va ser testimo-

ni de l’atac i va intentar aturar el
lladre, que era un dels joves ocupes del nucli antic de la ciutat.
Mentre el policia retenia el lladre, dos joves més van aparèixer i se li van llançar damunt i el
van apallissar. Mentre es produïa
la baralla, que va avançar cap a
la baixada de la Misericòrdia i la
qual va ser observada per molta
gent que a aquella hora, al voltant de les 23 h., es trobava a la
zona, un altre ocupa va sortir del

carrer del Trinquet Vell, amb un
pal i un ganivet de grans dimensions, segons expliquen alguns
testimonis. Va ser amb aquesta
arma blanca amb la qual va arribar a punxar a l’agent, provocant-li una ferida lleu, afortunadament. El policia va acabar
amb un ull inflat i amb diverses
ferides a la cara, a més del petit
tall causat per l’apunyalament en
una altra part del cos, sembla ser
a l’estómac. Els testimonis dels

fets van avisar a les autoritats i
hi van acudir els Mossos d’Esquadra. Van ser els agents de
la policia autonòmica els qui
van aconseguir detenir a dos
dels agressors. Aquest fet se
suma als diferents episodis de
violència, la majoria d’ells robatoris amb força, que s’estan
vivint aquests últims mesos a
Tarragona. La intervenció del
policia que exerceix a la Cala
va ser heroïca.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
CONSELL
COMARCAL
El Consell Comarcal del Baix
Ebre entra a formar part de
la Fundació Privada per a
Estudis Internacional Dertosa on hi serà representat a
través del president. Pel que
fa a l’aportació que farà l’ens
comarcal, com a soci fundador, serà de 3.000 euros,
aportats en tres anualitats
(2020-2022). D’altra banda,
el Consell ha fet oficials les
bases que han de regir el
XV Premi Solidaritat. Així
mateix, també ha publicat
les bases reguladores del
XVII Premi Projecte Jove. El
termini per a la presentació
finalitza el 31 d’octubre.

ERCROS TORTOSA
Àngel Punzano Gil, actual
director de la fàbrica de Cerdanyola, ha estat nomenat
director de la fàbrica de Tortosa, en substitució de Santiago Rodríguez Barrero, que
ha assumit el lloc de director
industrial de la divisió de
química intermèdia. Ramón
Jané Pañella, actual cap de
laboratori, desenvolupament
i assistència tècnica de la
fàbrica de Cerdanyola assumirà, en la mateixa data, la
direcció d’aquesta fàbrica.

ROQUETES
L’Ajuntament denúncia els
actes incívics d’aquesta setmana quan s’ha trencat de
“manera voluntària” el banc
del Carrer Pare Romanyà
pintat recentment amb els
colors de la bandera LGTBI.
Aquestes conductes totalment incíviques mostren
vandalisme per no respectar
el mobiliari urbà, que és de
tots i el paguem amb els
impostos, però també demostren intolerància envers
la llibertat i diversitat que
trobem en la nostra societat.
L’Ajuntament roquetenc “investigarà a fons els fets per
trobar als responsables”.
“A Roquetes intolerància
zero!!!”.

EDUCACIÓ
La Fundació Privada d’Estudis DERTOSA
fomentarà un batxillerat internacional
A

quest dilluns ha tingut
lloc l’acte de constitució
de la Fundació que engendra
els Estudis de Batxillerat
Internacional a l’Institut
Dertosa.
Aquests estudis d’aprofundiment
del currículum i metodologia
activa condueixen a una titulació de prestigi internacional que
supervisa, avalua i atorga l’International Baccalaureate Organization (IBO), amb seu a Suïssa.
El Patronat de la Fundació com
a òrgan representatiu agrupa representants d’estaments públics
i privats: els Serveis Territorials

d’Educació a les Terres de l’Ebre,
el Consell Comarcal del Baix
Ebre, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa,
l’AECE (Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre)
i l’AFA (Associació de Famílies),
així com els representants del
mateix Institut Dertosa, impulsor
del projecte.
Paral·lelament, han contribuït
activament a la Fundació algunes
empreses del territori. Aquesta
aposta pel talent de la joventut
ebrenca representa un punt d’inflexió pel que fa a oportunitats
d’èxit en les etapes superiors.

ENTRE EL PERELLÓ I TORTOSA
La Generalitat desestima la instal·lació
d’una central eòlica a la Mola
L

a Ponència Ambiental del
Departament de Territori
i Sostenibilitat ha desestimat
l’avantprojecte de central
eòlica la Mola, a cavall entre
els termes municipals del
Perelló i Tortosa.
La multinacional portuguesa
EDP pretenia instal·lar-hi sis
aerogeneradors de 115 metres d’altura de boixa amb una
potència de 5 MW cadascun
a l’entorn del coll de la Mola
i l’antic poblat medieval de
Fullola. L’anunci d’aquesta

central va mobilitzar els veïns, que van crear la plataforma Salvem Torrefullola i La
Mola per lluitar contra la seva
aprovació i amb l’objectiu de
presentar al·legacions pels
efectes que tindria sobre la
fauna protegida, el paisatge a
més d’agreujar la massificació
eòlica al territori. El col·lectiu
s’oposa també a dos avantprojectes més que afecten
aquesta mateixa zona, i que
s’estenen per altres indrets del
terme municipal del Perelló,

actualment encara en tramitació per part de la Ponència
Ambiental. Es tracta de les
centrals de la Serra de la Creu

3 i 4, cadascuna d’elles amb
nou aerogeneradors, de 121
metres d’altura, i una potència
de 49,4 MW.

El Ple de l’Ajuntament de Roquetes aprova una
moció per destinar ajudes al comerç local
E

l ple ordinari del mes
d’agost de l’Ajuntament
de Roquetes va aprovar per
majoria la moció presentada
per Junts per Roquetes
per tal de concedir una
ajuda directa de 400€ als
comerciants i autònoms
del municipi que van veure
aturada la seua activitat

com a conseqüència de l’estat
d’alarma.
L’equip de govern d’ERC va votar en contra d’aquestes ajudes,
al·legant que el que es demanava en la moció no es pot fer.
La resta de partits de l’oposició
van votar a favor, Movem, Junts,
PSC-EPR-CP, Cs.
El ple també va aprovar per una-

nimitat la moció per la suficiència financera dels ens locals de
l’Agència Catalana de Municipis i
la Federacio de municpis de Catalunya, en relació amb l’ús dels
romanents dels consistori.
D’altra banda, el plenari va aprovar per majoria una moció, presentada per ERC i Junts amb el
suport de Movem, per retirar els

honors a Joan Carles I i per
reprovar l’actuació del Govern
en la seva fugida. El PSC es va
abstingut i Ciutadans va votar en contra. Aquest va ser el
tema que va generar més debat al plenari, quan el portaveu
de Ciutadans, Joaquin Llopis,
va fer una aferrissada defensa
de la monarquia.

montsià
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LA RÀPITA

INFRAESTRUCTURES

L’AJUNTAMENT ANUNCIA LA
SUSPENSIÓ D’ORÍGENS

PORTS FINALITZA LA REMODELACIÓ
DEL PORT DE LA RÀPITA
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MÉS
NOTÍCIES
MENYS SAL
Dilluns va començar la collita
de la sal a les salines de la
Trinitat, amb una previsió
d’unes 45.000 tones de producció, quantitat menor que
d’altres anys, pels efectes del
temporal Gloria.

L’Ajuntament de la Ràpita
ha anunciat que aquest 2020
no hi haurà edició d’Orígens,
l’esdeveniment de recreació
històrica que retorna el barri mariner del Xicago a inicis
del segle XX. La situació de
la pandèmia de coronavirus a
Catalunya, amb un risc de rebrot elevat, desaconsella l’organització d’actes i festes que
puguin generar concentracions
de persones. En aquest sentit,
el govern municipal, juntament amb la regidoria d’Iden-

titat i la comissió organitzadora d’Orígens, ha considerat
que sota cap circumstància es
pot posar en risc la salut pública i que per aquest motiu
el més encertat era suspendre
aquesta edició. L’alcalde de la
Ràpita, ha dirigit una carta a
les associacions i entitats explicant que no ha estat una
“decisió ni fàcil ni presa a la
lleugera” i es mostra segur que
aquesta cancel·lació serà “una
oportunitat” per dissenyar noves propostes de cara al 2021.

LA RÀPITA
LA BARRA DEL
TRABUCADOR
S’INUNDA
PARCIALMENT
La barra del Trabucador es va
inundar parcialment arran de
les pluges que van caure durant
la nit de divendres passat.
Segons fonts del Ministeri de
Transició Ecològica, l’istme va
resistir a l’onatge de tres metres d’alçada i només va sofrir
petits trencaments. Aquestes
mateixes fonts assenyalen que
aquest episodi fou la “primera
prova de foc” després de les
obres de regeneració que es van
enllestir el juliol. Dissabte a la
tarda, una màquina va treballar

L’ALCALDE DE LA
RÀPITA REP L’ALTA
MÈDICA
Josep Caparrós va manifestar
al seu Facebook que “divendres passat vaig rebre l’alta
mèdica pel coronavirus. Per

RESCAT AL
TRABUCADOR
Ports de la Generalitat ha finalitzat les obres de remodelació
del moll comercial del port de
la Ràpita, que s’ha convertit en
un espai multifuncional. L’actuació, amb un cost de 548.000
euros, ha suposat l’adequació
dels accessos per a l’escola de
busseig, l’ordenació dels espais segons les necessitats de
cada activitat, la construcció
d’un magatzem i la millora dels
subministraments dels serveis
d’electricitat i aigua. La reor-

JOVENTUT

per a restaurar els punts trencats per l’aiguat. La circulació
de vehicles es va restablir fa uns
dies.

INFORMACIÓ
SOBRE LA
COVID-19

D’altra banda, durant aquest
mes d’agost, ha tornat a existir
preocupació pel pas de cotxes
i autocaravanes al Trabucador.
Hi ha consens en la necessitat
de limitar l’entrada de vehicles
però “s’acaba un altre estiu
sense actuació”.
L’alcalde la Ràpita va manifestar que “la voluntat de l’Ajuntament és regular aquest espai,
ordenar-lo i limitar l’entrada
de vehicles. Però les eines són
de l’Estat i Madrid no ens les
cedeix i tampoc actua. Tot i així,
no deixarem de fer pressió”.

La Creu Roja ha engegat
durant aquest mes d’agost el
programa #CovidSpoiler de
sensibilització als joves sobre
els riscos de contagi de la
Covid-19 en el context de l’oci i
de les trobades amb amics. Un
grup de membres i voluntaris
de Creu Roja s’han desplaçat
a diverses poblacions de la comarca del Montsià, entre elles
la Ràpita, per cercar grups
de joves i conscienciar-los, a
través de dinàmiques de joc,
de la necessitat de seguir les
indicacions sanitàries.

tant, ja puc exercir de nou l’activitat presencial i aparcar el
teletreball. Aprofito per agrair
les mostres de suport i ànims
rebuts durant aquest temps i
també vull agrair al personal sanitari, sobretot, al del CAP de la
Ràpita, l’atenció rebuda, sempre però especialment aquests
dies més complicats. Al mateix

temps, un record per totes les
persones que encara lluiten
per superar aquesta malaltia, i els seus familiars, perquè
són moments difícils en què
cal confortar-nos i no perdre
mai l’esperança. Finalment, no
abaixem la guàrdia, seguim extremant les mesures, sobretot,
en àmbits familiar i social”.

denació feta al moll comercial
ha permès també optimitzar
l’espai i donar cabuda al tràfic de mercaderies i creuers, la
construcció naval, la reparació
de vaixells pesquers i l’escola
de busseig. El director general de Ports de la Generalitat,
Joan Pere Gómez Comes,
acompanyat del regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de la Ràpita,
Albert Salvadó, va visitar el moll
comercial del port rapitenc.

CULTURA
JORNADES
ADAPTADES
L’Ajuntament de la Ràpita
ha programat una vintena
d’actes dins les Jornades
Culturals que tindran lloc
al llarg d’aquest mes de
setembre. Com ja és habitual
per aquestes dates, diversos
equipaments del municipi
acullen presentacions literàries, exposicions i concerts.
Enguany, malgrat la situació
de pandèmia per la Covid-19,
el consistori ha volgut refermar el seu suport a la cultura
programant unes jornades
segures, adaptades a les
recomanacions sanitàries.

Salvament Marítim va rescatar, el passat divendres al
migdia, a dues nenes que se
n’estaven anant mar endins i
no podien tornar a la costa de
la platja del Trabucador.
(Ràdio Ràpita)

EUFÒNIC
La novena edició del festival
d’arts sonores, visuals i digital
performatives de les terres
de l’Ebre, Eufònic, ha tancat
amb prop de 3.200 persones
participant presencialment
en les activitats i actuacions
programades. Un balanç
del tot positiu, segons els
organitzadors, que van haver
d’adaptar el cartell als condicionants i mesures de seguretat
que imposa la pandèmia de la
covid-19. Aforaments reduïts,
ús de mascareta obligatori,
dispensadors de gel hidroalcohòlic i senyals informatives,
així com una apel·lació general
a la responsabilitat del públic
han permès els participants
experimentar el certamen De
fet, les activitats telemàtiques organitzades de forma
alternativa i complementària
han comptat finalment amb
més d’un miler de participants. L’actuació d’Egosex va
posar punt i final al certamen
diumenge al vespre a l’Ermita
de la Pietat d’UIlldecona.
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ALCANAR
S’INCORPOREN DOS TREBALLADORS
PER A REFORÇAR LA NETEJA VIÀRIA

L’Ajuntament d’Alcanar ha incorporat dos treballadors que
faran de reforç en la neteja
viària del municipi. El personal prové del programa de
col•laboració social del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). “La seua tasca és fer
la neteja de carrers de forma
manual, reforçant sobretot
aquelles zones de vianants
on no hi té accés la màquina

escombradora”, explica la regidora de Recursos humans,
Ivette Fibla. L’Ajuntament ha
seleccionat aquestes dos persones del municipi perquè tenen perfils professionals adequats a les tasques requerides.
En total són vuit les persones
que actualment treballen
temporalment a la Brigada a
través del programa de col.laboració social.

SANT JAUME
SAREB CEDEIX
QUATRE
HABITATGES PER A
FINS SOCIALS
Sareb ha subscrit un acord amb
l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja per a la cessió temporal
de quatre habitatges destinats a
fins socials. El conveni tindrà una
vigència de quatre anys prorrogables anualment fins a un màxim
de quatre. Durant aquest període,
el consistori serà l’encarregat de
gestionar els immobles per atendre les necessitats habitacionals
de persones en risc d’exclusió.
Els habitatges cedits podran estar
ocupades per famílies en situació

ULLDECONA:
ACTIVITATS
PROGRAMADES
El passat cap de setmana i el
proper, es viuran diversos espectacles Ulldecona, coincidint amb les dates que s’haguessin hagut de celebrar les

LES CASES
PORTS ACABA LES ACTUACIONS
D’URGÈNCIA

MÉS
NOTÍCIES
ALCANAR

Ports de la Generalitat finalitza
les obres d’emergència al port
de les Cases d’Alcanar, amb
una inversió de 192.000 euros. Les obres han consistit en
la reconstrucció del tram final
del dic de recer més pròxim a
la bocana amb la reposició dels
blocs d’escullera, així com l’arranjament del paviment d’una
part del moll. Les actuacions
d’emergència per reparar els
danys estructurals del tempo-

LA SÉNIA

ral Gloria suposen una inversió
de 13 milions d’euros distribuïts entre nou ports de la costa
catalana. El director general de
Ports, Joan Pere Gómez Comes, acompanyat de l’alcalde
d’Alcanar, Joan Roig, va visitar
el port de les Cases, on van finalitzar les obres d’emergència
per pal·liar els efectes del temporal Gloria.
Joan Pere Gómez ha valorat
l’actuació feta.

S. BÀRBARA

d’impagament o sense títol de
lloguer. Sareb percebrà a canvi
de la cessió una contraprestació
fixa mensual de 125 euros pels
habitatges lliures i de 75 euros per
aquelles que es troben ocupades.
Els pagaments seran utilitzades
per Sareb, principalment, per fer
front a les despeses d’assegurances i comunitat. Per la seva
banda, l’Ajuntament assumirà
els càrrecs corresponents a la
gestió de l’habitatge, així com
el seu manteniment ordinari i
Impost de Béns Immobles (IBI),
entre d’altres. L’acord assolit
amb l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja se suma als ja subscrits
en diversos municipis del territori
català.

ACTES
ALTERNATIUS

MÉS DIES DE
PISCINA

Degut a la suspensió de les
Festes Majors, des de l’Ajuntament i amb col.laboració de
les entitats locals, va considerar convenient promoure
una sèrie d’actes alternatius
amb la intenció d’amenitzar
aquests dies tan significatius
per als seniencs i senienques.
Aquests actes van acabar
diumenge amb una sortida
al riu Sénia per la tarde i una
cantada d’Havaneres, amb el
grup Borinquen, del Masnou, que va tenir lloc al Parc.
Aquest acte, com d’altres,
requeria d’entrada prèvia.

Tot i la pandèmia, ha
estat un bon any en quan
a afluència de públic a les
piscines, que especialment
en cap de setmana ha vist
l’aforament quasi complert.
Aquest any motivat per la
Covid-19 les piscines han
tingut una capacitat màxima
de 165 persones, és a dir,
un 75% de l’aforament. Les
piscines, que es tancaven a
finals d’agost o principi de
setembre, enguany estaran
obertes fins un dia abans de
l’inici del curs escolar, fins el
13 de setembre. (LPR)

Festes Majors 2020, suspeses
a causa de la pandèmia. Després dels celebrats el cap de
setmana passat, demà dissabte
al migdia, a la pista del poliesportiu, hi haurà un espectacle
de màgia infantil i a les vuit de
la tarda, al mateix lloc, l’espectacle de màgia de Jammes
Garibo, per a jóvens i grans. El

diumengehi haurà el concert
de Pep Gimeno “lo Botifarra”
a partir de les 19.30 h. A banda d’aquestes activitats per a
les que es requereix entrada (2
euros) i hi ha aforament limitat,
s’ha programat també una cercavila de la Colla de Gegants i
Grallers, diverses exposicions
que ja es troben obertes, una

sessió de ioga, i activitats infantils durant tota la setmana,
una cursa enigmàtica, i teatre
de carrer per al proper diumenge al matí, de la mà de
Xarxa Ulldecona. En aquest
cas es tracta de dos espectacles simultanis, “A la Fresca”
amb la Pallassa Confetti, i “Bi
Circ” de Circ Xic.

L’Ajuntament ha iniciat el
procés de licitació per a la
concessió administrativa d’ús
privatiu del bé de domini
públic del servei del bar del
camp d’esport La Fanecada. La utilització privativa
d’aquest bé de domini públic
es concedeix amb la finalitat
de la seua explotació econòmica per part d’un particular.
L’ús autoritzat serà l’activitat
de restauració. Els particulars han de presentar la
documentació exigible i les
seues proposicions en arxiu
electrònic mitjançant única i
exclusivament la plataforma
de contractació de l’Ajuntament d’Alcanar. El termini
finalitza el 14 de setembre
de 2020.

PLE
L’alcalde d’Alcanar, Joan
Roig, va convocar un ple
extraordinari urgent de
l’Ajuntament d’Alcanar per
a dimecres passat, amb 2
punts a l’ordre del dia, per tal
de resoldre les al·legacions al
pressupost de la Corporació,
bases d’execució i plantilla de
personal (exercici 2020), i de
la seva aprovació definitiva.

MASDENVERGE
La regidoria de fires, Rosa
Anna Torta Boix, ha comunicat la decisió de suspendre la
Fira del Caçador per aquest
any 2020.
“Després d’haver estudiat
totes les possibilitats, al final
s’ha vist convenient no celebrar la fira. Malauradament,
la situació actual requereix la
màxima responsabilitat per
part de l’organització, essent
en aquest sentit la seguretat
i protecció de totes les persones implicades, treballadors,
tècnics, expositors i visitants.
Esperem que, per l’any
vinent, les coses estiguin millor i poguéssim retrobar-nos
de nou”. Des de l’any 2008,
la Fira ha estat l’aparador del
món de la caça, la gastronomia i el comerç.

terres de l’ebre
REBUIG A LA VINYETA
EL MOVIMENT PER L’ALLIBERAMENT DE
L’AP-7 CELEBRA QUE FALTIN 365 DIES
PER LA GRATUÏTAT
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MÉS
NOTÍCIES
DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
L’ANC limita a 48.000 manifestants l’aforament total per
al centenar de concentracions
de la Diada. L’entitat, que
preveu 4 m² per assistent,
apunta que la manifestació
amb més capacitat serà a
Badalona amb 1700 persones.

El moviment veïnal transversal ‘Prou! AP-7 Gratuïta Ja!’
s’ha reunit aquest dilluns a la
tarda a l’accés a l’autopista
AP-7 de Salou per celebrar que
“només falten 365 dies” perquè s’alliberi la via, entre Salou i La Jonquera. La gratuïtat
entre la frontera amb França i
Alacant ha d’entrar en vigor el
31 d’agost del 2021. Per la plataforma és un fet “que hauria

d’haver passat fa 20 anys”, ha
indicat el seu portaveu Llorenç
Navarro. 			
Alhora, des de l’entitat lamenten que la Generalitat vulgui
implantar el sistema de vinyetes per utilitzar determinades
carreteres. “És privatitzar la
via pública. Estem descontents
de que la Generalitat lluiti perquè nosaltres paguem”, ha
afirmat Navarro.

CAMPANYA DE LA
GARROFA
L’organització Prodelta- que
agrupa les comunitats de regants i cooperatives arrossaires- i el sindicat agrari Unió de
Pagesos (UP) han reclamat als
governs espanyol i català que
actuïn de forma decidida per
preservar la integritat dels arrossars davant la intrusió del
mar que pateixen durant les
llevantades. Les entitats creuen
que les obres d’emergència pels
danys ocasionats pel temporal

POLÍTICA
ALLAU DE BAIXES
DEL PDECAT PER
INTEGRAR-SE A LA
FORMACIÓ CREADA
PER PUIGDEMONT
Un bon nombre de càrrecs
de JuntsxCat han anunciat
que es donen de baixa del
PDeCat després que aquest
últim partit, presidit per
David Bonvehí, hagi decidit
prendre accions judicials contra
la nova marca registrada
per l’expresident Carles
Puigdemont, per l’ús de les
sigles de Junts. El PDeCAT
defensa que la formació i
l’expresident Puigdemont i

CELERITAT PER
L’OBTENCIÓ DELS
PERMISOS DE
CONDUIR
El diputat al congrés, Ferran
Bel ha presentat una bateria
preguntes parlamentàries en
relació amb la situació de “re-

el nou secretari general de
JxCat, Jordi Sànchez, havien
acordat que el futur de les
sigles de Junts es decidirien
conjuntament i no de forma
unialteral. Durant la setmana
líders ebrencs ja han comunicat
que també es donen de
baixa del PDeCAT, seguint el
president Puigdemont. És el
cas del calero Joan Pere Gómez
Comes. El responsable de la
formació a l’Ebre abandona
la direcció i també es dona
de baixa del partit, entre
d’altres, la jesusenca Mònica
Sales. Joan Pere Gómez Comes
(a la imatge amb Carles
Puigdemont) va manifestar al
seu Facebook que”he decidit

marxar de la Direcció Nacional
i donar-me de baixa del
PDeCAT. Seguiré defensant
des de JuntsxCat i des d’altres
àmbits el que representa l’exili,
els presos polítics i l’esperit
de l’1 d’octubre”. Per la seua
part, el delegat del govern a
l’Ebre, Xavier Pallarés, també
va comunicar per xarxes
socials que “formalment i de
manara voluntària, juntament
amb la gran majoria de
companys de la Terra Alta,
deixem el PDeCat. Amb la
nova formació liderada per
Carles Puigdemont, JuntsxCat
esperem continuar fent molta
feina per les Terres de l’Ebre i
per Catalunya”.

tard injustificat” en la realització
dels exàmens per assolir permisos i llicencies de conduir a
la demarcació i especialment
a l’Ebre. “A una situació ja molt
complicada des d’abans de la
pandèmia, s’han afegit unes
demores injustificades on els
temps d’espera per poder realitzar els corresponents exàmens

s’han dilatat de forma incomprensible. Les preguntes van
adreçades a conèixer el nombre d’examinadors operatius a
temps complert a la demarcació, el motiu pel qual no s’han
designat examinadors itinerants
per fer front a l’endarreriment
endèmic i les baixes durant els
últims 3 mesos, entre altres”.

Gloria que va executar la Direcció General de la Costa i el Mar
estatal han obviat la protecció
d’aquests conreus litorals i resultaran del tot insuficients per
evitar futures inundacions d’aigua marina –amb unes 2.500
hectàrees de conreu afectades
en el cas del Gloria-. En aquest
context, les dues entitats consideren necessari actuar en els
“punts més afectats per la intrusió marina”.

Aquest dilluns es va iniciar la
campanya de la garrofa, amb
una previsió en la producció
superior a l’any anterior (a
causa de les pluges de la
primavera) i amb uns preus
més alts. Un increment que
ha provocat més robatoris al
territori.

CAMARLES
Des de la regidoria de
participació ciutadana, es fa
una crida a tota la ciutadania,
empadronada al municipi i
major de 18 anys, que estigui
interessada a formar part de
la Comissió Permanent de
Participació Ciutadana, com a
representant dels ciutadans.
“Es poden apuntar per correu
electrònic a comunicacio@
camarles.cat, indicant el seu
nom i cognoms, telèfon i NIF,
o bé passant pel punt d’atenció al ciutadà a l’Ajuntament,
per tal de recollir les seves
dades, i formar part així d’una
borsa com a suplents, per
si algun dels representants
actuals dels ciutadans, deixes
el seu càrrec”. D’altra banda,
el cap de setmana passat
va tenir lloc, amb mesures
excepcionals per la situació,
amb un escenari diferent, la
16ª Jornada Gastronòmica de
la Baldana d’Arròs a Camarles.
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ROQUETES
13 ESPORTISTES RECORREN 600 KM A PEU I ACONSEGUEIXEN
RECAPTAR 10.000 QUILOS DE MENJAR PEL BANC DELS ALIMENTS
13 esportistes -deu homes i
tres dones- han recorregut
més de 600 quilòmetres a peu
per recollir menjar pel Banc
dels Aliments. El repte solidari va començar a Sant Martí
d’Empúries, a l’Escala (Alt Empordà), i va acabar dissabte
passat a Roquetes i ha aconseguit recaptar més de 10.000
quilos de queviures, segons el
primer recompte de l’entitat.
De fet, s’ha superat amb escreix l’objectiu que s’havien
marcat els participants que era
aconseguir 8.000 quilos. Durant el recorregut que han fet
s’han habilitat diferents punts
de recapte de productes en el
marc de la campanya ‘La fam
no fa vacances’ engegada pel
Banc dels Aliments.
Els esportistes s’han mostrat
molt satisfets de la recaptació,
ja que han superat els dos reptes que s’havien proposat: els

ERTO

600 km i els 8.000 quilos d’aliments. Un d’ells, el roquetenc
Albert Giné, ha explicat que “ha
estat tot un repte” i que “veure la resposta que ha tingut la
població que s’ha apropat a
col·laborar és molt gratificant”.

“Gràcies a tots els que ens heu
ajudat a aconseguir assolir el
nostre repte, i en especial a
la gent de les Terres de l’Ebre,
que heu aportat més de 4.500
quilos”, ha afegit el corredor.
Per la seva part, el portaveu del

JESÚS

NO RETORNEN
ELS DINERS

“JESÚS, CÍVIC:
AQUÍ NO!”

No hi haurà retorn dels
diners cobrats pel projecte
Castor en les factures del gas
entre els anys 2014 i 2018. El
govern espanyol ha reiterat,
responent una pregunta
del senador de Compromís,
Carles Mulet, que no ha
adoptat cap mesura per fer
efectiu aquest retorn, tot i les
sentències del Tribunal Constitucional i el Suprem que,
després d’anul·lar el mecanisme de pagament del deute
generat pel fallit magatzem
de gas submarí, reclamaven
el rescabalament.

L’EMD de Jesús fa pública la
tercera acció de la campanya
de civisme que va encetar fa
unes setmanes amb el nom
‘Jesús cívic’. Amb aquesta
nova proposta es vol conscienciar de la necessitat de
fer un bon ús de la senyalització viària, tant pel que fa a
conductes incíviques d’excés
de velocitat al casc urbà i als
canalets, com pel que fa als
estacionaments indeguts. I
es vol posar de relleu també
la necessitat de respectar els
estacionaments de discapacitat i la seua mobilitat.

Els tres comptadors instal·lats a
principis d’any a la via verda del
Baix Ebre han registrat el pas
de 78.532 usuaris, gairebé un
70% dels quals ciclistes, durant
els mesos de juliol i agost. Unes
xifres que han sorprès positivament el Consell Comarcal
del Baix Ebre, responsable del
seu manteniment i explotació
turística. Des de principis d’any,
el nombre d’usuaris arriba als
226.641 –un 51% ciclistes-, tot

mortality”, inclosa a l’àlbum “Liv
On” d’Olivia Newton-John, Amy
Sky i Beth Nielsen Champan, il·
lustrat per Blanch. Aquest projecte naix de la iniciativa d’Ignasi
Blanch, qui manté una estreta
amistat amb Olivia Newton-John. L’estiu passat l’Olivia es va
desplaçar a Barcelona per celebrar amb Blanch la sortida del

llibre (a la foto) i, un any després,
ell ha volgut fer-li un regal. Oli-

Ignasi Blanch, juntament amb
el compositor Josep Ollé i el
Quartet Mèlt, ha creat un vídeo artístic després del confinament. Amb un missatge
d’amor a la vida, han presentat
una versió de la cançó “Im-

REMODELACIÓ
DEL GOVERN
El president de la Generalitat, Quim Torra, ultima una
remodelació el Govern per
sorpresa i rellevarà el conseller d’Interior, Miquel Buch,
i les conselleres de Cultura
i Empresa, Mariàngela
Vilallonga i Àngels Chacón.
L’anunci arriba després de
l’allau de baixes del PDeCAT
cap a JxCat.

CASTOR

NOVA CREACIÓ
D’ IGNASI BLANCH

MÉS
NOTÍCIES

Banc dels Aliments Òscar Ologaray ha volgut agrair als 13
esportistes el seu compromís
amb la lluita contra la fam i ha
fet extensiu l’agraïment a totes
aquelles persones que han fet
el seu donatiu.

ALDOVER
LA VIA VERDA DEL
BAIX EBRE SUMA
MÉS DE 78.500
USUARIS DURANT
L’ESTIU

i que episodis com el temporal Gloria i la pandèmia de la
covid-19 van obligar a mantenir-la tancada durant setmanes. El Consell ho atribueix
a l’increment de visitants de
proximitat durant la pandèmia
i ja ha anunciat que promocionarà internacionalment el
vial per trencar l’estacionalitat
potenciant els actius turístics
de l’interior. El president del
Consell Comarcal del Baix Ebre,
Xavier Faura i el vicepresident i
conseller comarcal de Turisme,
Jordi Jordan, han presentat les
dades des de l’estació d’Aldover,
reoberta al públic aquest estiu,
acompanyats per l’alcaldessa
d’Aldover, Rosalia Pegueroles.

via n’ha fet ressò a les xarxes
socials.

La Generalitat proposa
allargar els ERTO fins que
es mantinguin les mesures
per evitar l’expansió de
la covid-19. Treball també
defensa que no es redueixi
la prestació d’atur a partir
del sisè mes d’ERTO

ACM
Els ajuntaments són “l’administració millor valorada
en la gestió de la Covid-19,
segons l’Observatori de Política Municipal de l’ACM”.
Lluís Soler, president de
l’Associació Catalana de
Municipis (ACM): “El municipalisme està demostrant,
un cop més, com des de la
proximitat, la vocació de
servei i la bona gestió, es
respon millor davant de
la crisi sanitària, social i
econòmica”. L’estudi es basa
en 1.200 enquestes telefòniques amb mostres proporcionals i representatives dels
municipis catalans de totes
les mides.

XERTA
L’Ajuntament va comunicar
dimarts que tres de les persones que van donar positiu
per COVID-19 del municipi
ja han estat donades d’alta.
“Fem arribar la nostra
alegria per la seua recuperació així com esperem
la ràpida recuperació de la
resta de persones afectades.
Recordeu que cal continuar
seguint totes les mesures de
prevenció”.

terres de l’ebre
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www.ebrexperience.cat

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.

AJUNTAMENT D’ALCANAR

		

ANUNCI: 14/08/2020

Anunci de l’Ajuntament d’Alcanar d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de l’àmbit
“Los Codonyers” – Carrers Onze de Setembre, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc, d’Alcanar
La Junta de Govern Local, en sessió de data 12/08/2020, va aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’àmbit “Los Codonyers” –
Carrers Onze de Setembre, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc, d‘Alcanar, que incorpora les al·legacions efectuades.
Se sotmet aquest projecte d’urbanització a informació pública pel termini d’1 mes, mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit i a la pàgina web de l’ajuntament.
Durant el període d‘informació pública, l‘expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al•legacions i suggeriments que es considerin pertinents.
Aquest projecte estarà a disposició de les persones interessades al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alcanar durant el període
d’exposició pública, en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres (C/ Generalitat, 10 – Alcanar).
													

L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
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ribera/terra alta

FLIX
CRIBRATGE A MÉS DE 100 PERSONES
ARRAN D’UN DELS BROTS DE COVID

GANDESA
LA DO TERRA ALTA CREA LA SEVA
TAULA D’ENOTURISME
PER POTENCIAR LA COMARCA

+NOTÍCIES
EL PINELL
Es reclama la reobertura del
consultori local i portarà les
queixes dels veïns al Síndic
de Greuges. Des de l’ajuntament, i seguint l’exemple
de municipis com Benifallet,
s’impulsarà una recollida de
queixes de la població per
traslladar-les al Síndic de
Greuges.

FATARELLA
Entre dimecres i ahir dijous
es va procedir a Flix a un cribratge a més de 100 persones
arran d’un dels brots de Covid-19 d’àmbit social i familiar
detectats. Les PCR d’aquest
nou cribratge es van fer al
CAP de Flix, 50 persones dimecres i la resta, dijous. D’altra banda, des del Departament de Salut van confirmar
dimecres dos dos nous casos
positius de Covid-19 a Flix.
Aquests casos i els seus con-

tactes, es troben en aïllament
domiciliari i sota seguiment
dels equips mèdics. Amb els
darrers casos comunicats, es
mantenen els 3 brots de Covid-19 al municipi. Cal insistir
en tindre en compte les mesures següents per tal d’evitar els contagis: limitar les
trobades socials fora de grup
de convivència estable i trobades socials limitades a un
màxim de 10 persones tan en
l’àmbit públic com privat.

TURISME
AGOST DE RÈCORD
EN LES XIFRES
DE TURISME A
GANDESA I LA
TERRA ALTA
L’Oficina de Turisme de Gandesa ha registrat xifres rècord
en el nombre de visitants i consultes que ha atès aquest estiu,
especialment durant el mes
d’agost. La situació excepcional
derivada de la pandèmia ha
produït un canvi en els hàbits
de viatge i la planificiació de les
vacances de la majoria de persones, i l’aposta per un turisme
de proximitat allunyat de les
grans aglomeracions urbanes

i les tradicionals destinacions
de sol i platja han beneficiat
destinacions de turisme rural
com la Terra Alta i les Terres de
l’Ebre.
Pel que fa a Gandesa, l’Oficina
de Turisme ha registrat 1496
visites al llarg del mes d’agost,
xifra rècord respecte a les dades
d’anys anteriors i que representa un increment del 28% respecte l’any 2019. El Museu-Memorial de la Batalla de l’Ebre ha
tingut 1038 visitants al llarg del
mes d’agost (21% d’increment
respecte les mateixes dates de
l’any 2019), dada que es troba
entre els 3 mesos d’agost amb
un nombre de visitants més
gran des de la seva obertura.

Aquest dimecres s’ha celebrat
a Gandesa la primera reunió de
la Taula d’Enoturisme de la DO
Terra Alta, una taula que neix
amb l’objectiu de dinamitzar i
comercialitzar la Ruta del Vi de
la Terra Alta, un projecte que
s’iniciava des del Consell Comarcal de la Terra Alta a principis del 2019 amb l’objectiu de
popularitzar la comarca com a
destí turístic i potenciar el mo-

EL PINELL
TOMBEN
PROJECTES
EÒLICS
S’han desestimat els projectes de centrals eòliques de
Murtes i Vall de la Torre, entre
la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
La Generalitat argumenta que
són inviables, principalment,
perquè tindrien efectes “insalvables” sobre espècies de fauna amenaçades i protegides
com l’àliga cuabarrada. També
s’han tombat parcialment dos
dels set aerogeneradors del
projecte d’Empedrats. El moviment contra la massificació
eòlica exigeix que no s’autoritzi la totalitat del parc.

del territorial i econòmic de la
Terra Alta.
“Amb aquesta taula d’enoturisme pretenem sumar un actiu
a l’oferta turística de les Terres de l’Ebre. La Terra Alta és el
celler de les Terres de l’Ebre i
tenim molt a oferir”, ha assegurat Joan Arrufí, president de
la DO Terra Alta, que lidera el
projecte de la Taula d’Enoturisme.

ASCÓ
ROBEN 340.000
EUROS EN COURE
La Guàrdia Civil està investigant el robatori d’una gran
quantitat de coure que hi
havia en uns terrenys propietat de la central nuclear
d’Ascó. Segons va confirmar
el cos policial, els fets es van
produir la primera quinzena
d’agost i s’ha presentat una
denúncia. Les bobines de
cables de coure es trobaven
als terrenys, situats fora de
la central nuclear, i tindrien
un valor de 340.000 euros al
mercat.
La Guàrdia Civil té una
investigació oberta

La Fundació el Solà informa
de l’exposició i el recital de
poesia Desideri Lombarte.
La presentació anirà a càrrec
de Mercè Gimeno i Pepa Nogués. Aquest acte tindrà lloc
el dimarts dia 8 de setembre
a les 19 h al conjunt dels
Canyerets (la Fatarella) amb
motiu de la celebració de la
festa major de la Fatarella.

HORTA
L’Ajuntament ha informat
que “donem per finalitzat
l’arranjament dels 9 talussos
de la carretera T-334, en
direcció a Bot. Un dels més
importants ha estat el de la
cruïlla d’Arenys de Lledó. Això
ha estat possible, gràcies
a la coordinació del Servei
Territorial de Mobilitat de les
Terres de l’Ebre i l’Ajuntament d’Horta”.

RIBERA D’EBRE
L’entrega del 38è premi de
Narrativa de la Ribera d’Ebre
s’ha mantingut tot i la necessitat de modificar l’acte per la
pandèmia. Enguany, el premi
ha recaigut sobre Francesc
Puigpelat, un escriptor de
Balaguer que ja va rebre este
guardó fa vint-i-cinc anys i
ara repeteix amb una novel·la
d’intriga amb el títol “Sota la
neu bruta”.

BATEA
HORTA: SE
SUSPENEN LES
FESTES MAJORS
La Comissió de Festes, conjuntament amb l’Ajuntament
d’Horta, va fer dilluns un comunicat en el que informava

que “hem optat per suspendre
les Festes Majors per la incertesa que suposa l’evolució de
la pandèmia. Ha estat una decisió molt complicada, però ha
de prevaldre la salut i el benestar col.lectiu. Bona part del
pressupost de la Festa Major
anirà destinat a millores en
material, augment del pressu-

post d’ajudes a les empreses
locals així com per a reforçar
altres partides que ho reque-

reixen. Desitgem que al 2021
les puguem gaudir amb normalitat”.

En prevenció de possibles
contagis, durant la campanya
de verema, es prega a totes
les persones o empreses que
tinguin previst contractar
gent i que no sigui resident
o empadronada al municipi,
que passin per l’Ajuntament a
facilitar les dades personals.

terres de l’ebre

DIARI MÉS EBRE • divendres 4 de setembre / 2020

DE LES TERRES DE L’EBRE
ESQUERRA FIXA LA SOSTENIBILITAT I LA DIGITALITZACIÓ COM A
VALORS PER A LA CONSTRUCCIÓ ECONÒMICA I SOCIAL
Prop de 140 càrrecs de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana participaren de manera
telemàtica el passat dissabte en
la primera sessió de la Jornada
“L’Ebre, un territori de valors”, en
la qual es va exposar el Pla que
el partit està treballant per a la
construcció econòmica i social
futura de les Terres de l’Ebre. El
president de la Federació, Alfons Montserrat, va explicar que
l’objectiu d’aquestes Jornades
organitzades per Esquerra “és
fer una reflexió de caràcter estratègic sobre el territori, a partir dels canvis que ha provocat
la crisi de la Covid, aprofitant les
oportunitats que han aparegut
per impulsar una acció transformadora de les Terres de l’Ebre”.
També la Secretària General de
la Federació, Norma Pujol, va
insistir en el fet que les nostres
comarques no poden quedar al
marge del nou paradigma que
s’ha generat a tot el món. El diputat Lluís Salvadó va apuntar
que “el principal problema que
tenim a les Terres de l’Ebre és la
pèrdua de capital humà, a més
d’un dèficit històric en infraestructures i serveis, però a la
vegada disposem de fortaleses
importants derivades d’un teixit
d’empreses i cooperatives del
sector agroalimentari diversificades, així com de grans valors paisatgístics, patrimonials
i ambientals, que ens fan una

destinació extraordinària per al
turisme familiar de proximitat.
També tenim una posició estratègica al corredor mediterrani,
amb importants reserves de sòl
industrial, i un reconeixement
de Reserva de la Biosfera que
ens posiciona com un element
diferenciador”. Salvadó va manifestar que davant la nova situació “hem d’aprofitar les oportunitats que s’han obert a partir
de la societat digital, els nostres
valors de sempre i la qualitat de
vida que tenim al nostre territori
per revertir el despoblament i la
descapitalització de joves. Hem
d’assumir el repte col·lectiu
de fer i projectar les Terres de
l’Ebre com un territori de valors
i atractiu. Li hem de posar atributs de modernitat que sintonitzin amb el futur i les necessitats dels joves, en la innovació, i
també amb el talent”. En aquest
sentit va destacar la importància de fer un territori protagonista de la transició ecologia i
energètica. “Les Terres de l’Ebre
ens hem de comprometre en
l’emergència climàtica global
i en la reducció d’emissions
de CO2, i ho hem de fer posant la producció de l’energia
en mans de la ciutadania i dels
ajuntaments de forma descentralitzada canviant l’actual model oligopolístic”. Tant Francesc
Barbero, alcalde de Flix, com
Albert Salvadó, Secretari d’Ac-

TIVENYS

BENIFALLET

EXCAVACIONS AL
JACIMENT

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS”

Les excavacions al jaciment de l’Assut de Tivenys
confirmen l’existència d’una
porta monumental d’accés
al poblat. Els arqueòlegs de
la URV excaven també una
torre defensiva externa a la
muralla que van localitzar
durant la campanya de l’any
passat.
La principal singularitat del
jaciment de l’Assut és el fet
que va estar poblat durant
un llarg període de temps,
des del segle VII ANE fins
al segle I ANE, ja en època
romana.

L’Ajuntament s’introdueix al
món dels pressupostos participatius i ho fa amb una acció
participativa dirigida als nens i
nenes de Primària de l’escola.
Els nens tenen 2.000 punts per
invertir i poden fer-ho a través
de gronxadors, taules de joc,
panells, espais de joc, aparcaments de bicicletes.Aquesta
serà la porta d’entrada al Procés
Participatiu que es té previst
fer amb els pressupostos
municipals de 2021, ja amb més
pressupost i havent parlat amb
els nens i nenes de què suposa
aquest tipus de participació.

ció Política i d’Acció Social de
la Federació, van participar en la
Jornada mostrant la necessitat
de liderar la transició ecològica i explicant diversos projectes
impulsats pels ajuntaments republicans mitjançant instal·lacions d’autoconsum d’energia
fotovoltàica o compartida, així
com de producció amb biomassa i xarxa de calor. El canvi
de model energètic però, segons Salvadó “no pot ser només
un canvi de font d’energia cap a
les renovables, sinó que el repte
també implica incorporar noves
maneres de gestió apostant per
models distribuïts de generació
i de proximitat entre els punts
de producció i de consum”. Un
altre dels valors destacats per a

la construcció econòmica i social és el de la digitalització de
tot el territori i l’oportunitat de
futur que comporta. La diputada provincial Tere Mariné va informar de l’extensió de la xarxa
pública de fibra òptica a tots els
municipis mentre que el president de la Federació comarcal
de la Ribera, Josep Maria Sáez,
i la presidenta del consell Comarcal, Gemma Carim, van exposar la importància del projecte “Area 5 G”. Una actuació que
permetrà dinamitzar l’economia, fent aflorar i aparèixer ecosistemes d’empreses d’innovació, generar espais de teletreball
i coworking, a més d’afavorir la
retenció i captació de talent al
territori. (La imatge és d’arxiu)

L’ALDEA
LA GUÀRDIA
CIVIL DECOMISSA
PROP 1,4 MILIONS
AMAGATS EN EL
MALETER D’UN
COTXE A L’AP-7
Una patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil va
decomissar el passat 31 d’agost
1.375.740 euros “de dubtosa
procedència” ocults en el maleter d’un cotxe en un control a
l’àrea de servei del Baix Ebre
de l’AP-7, a l’Aldea. Segons el
relat policial, els agents van fer
aturar un vehicle amb matrícula belga on viatjaven dos
homes de nacionalitat turca i

belga. En la inspecció posterior
van trobar dos maletes amb
roba i objectes on van aparèixer
amagats una gran quantitat
de feixos de bitllets. El ciutadà
belga va assumir la responsabilitat dels diners però, segons
la Guàrdia Civil, no va voler
explicar ni justificar l’origen i la
destinació, com tampoc hauria
aportat cap justificació pel seu
transport. Finalment, va ser
denunciat. Segons remarca el
comunicat policial, els moviments per territori estatal de
mitjans de pagament per sobre
dels 100.000 euros han d’anar
acompanyats de la presentació
d’una declaració obligatòria per
part de la persona responsable.
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MÉS
NOTÍCIES
JORNADA D’ERC
Pere Aragonès, coordinador nacional d’Esquerra
Republicana i vicepresident
del Govern de Catalunya,
va cloure la Jornada felicitant els assistents: “Hi ha
proposta a nivell nacional i
també la tenim a les Terres
de l’Ebre, com es demostra
amb aquest treball que
esteu fent. Això és lideratge,
i ho hem de traslladar a la
resta del país”. Tot seguit
va advertir que “en els
pròxims temps amb una mà
haurem de fer la reconstrucció econòmica i social,
per transformar el país fent
d’aquesta sacsejada del Coronavirus una oportunitat; i
amb l’altra, haurem de fer la
construcció de la República
amb les grans majories”.
Aragonès va destacar que
els projectes estratègics
definits pel Govern en el Pla
per a la reactivació econòmica i la protecció social
encaixen perfectament amb
les necessitats i oportunitats
de les Terres de l’Ebre.

PAÜLS
L’Ajuntament de Paüls fa
un balanç positiu de les
activitats culturals celebrades durant el mes d’agost.
Tot i que Paüls va decidir
suspendre la Festa Major,
va reprogramar una vintena
d’activitats del dimecres 12 a
la nit al diumenge 16 d’agost
per dinamitzar el poble i
ajudar el món de la cultura,
que pateix les conseqüències
de la crisi de la Covid-19. “En
les circumstàncies actuals
era impossible fer una Festa
Major com sempre. Vam
decidir tirar endavant els
que es podien realitzar amb
les màximes mesures de seguretat, aforament i higiene
possible” ha manifestat l’alcalde de Paüls, Enric Adell,
que ha afegit que “el món
cultural és molt important
a Paüls i al nostre país i se
l’ha d’ajudar. Si volem ser un
país capdavanter, la cultura
és transcendental”.
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l’entrevista

EDUARDO MARGARETTO
ESCRIPTOR, TRADUCTOR
I BIÒGRAF
FOTOS: Chio Enríquez

N

ascut a València en
1963, ha viscut a Madrid,
Barcelona, Castelldefels i
La Ràpita, on s’ha instal·lat
definitivament. Ha publicat
les biografies de Franco
Battiato, Elvis Costello i John
Fante.
Involucrat en la cultura rapitenca, ha engegat l’Associació Cultural Mar de Fora, i amb Miquel
Reverté tracta de portar endavant, a Ràdio Ràpita, el programa de literatura “Cada día escribo el libro”. Mar de Fora, que
conta també en les seves files
amb la fotògrafa rapitenca Eva
Mascarell, publicarà a la tardor
una antologia poètica de Lluís
de Montsià.
Quines han estat les últimes
activitats realitzades per
Mar de Fora?
A més d’engegar el programa
de ràdio sobre literatura que
ja has comentat, en els últims
temps, des de Mar de Fora hem
impulsat uns tallers i cursos
de literatura i fotografia, així
com l’edició de L’Escrita, una
col·lecció de llibres de poesia
d’autors i autores del terreno,
el proper volum de la qual serà
una antologia poètica de Lluís
de Montsià. Malauradament,
les actuals circumstàncies ens
han obligat a posposar la tercera edició del festival Ràpita
Poètica, que havia d’haver-se
celebrat al març i que sens
dubte és una de les marques
de la casa.
Recentment s’ha publicat el
primer dels dos volums que
has coordinat sobre la figura
de John Fante. Què ha significat John Fante per a la cultura nord-americana?
En efecte, aquest mateix mes
d’agost ha vist la llum el primer
volum de Fantiana, un ambiciós projecte publicat per l’editorial valenciana El Doctor Sax
que pretén convertir-se en una
conscienciosa anàlisi o estudi
de l’obra i la vida de John Fante
a través de les ‘veus’ d’escrip-

llida per tots els mitjans de
comunicació (fins i tot un periòdic de tiratge nacional ho va
incloure entre els cinc millors
de no-ficció de l’any 2016), jo
espero, humilment, haver posat el meu granet de sorra en
aquesta expansió.
Es va beneficiar Hollywood
de la figura de Fante durant
el temps en què l’escriptor
va treballar com a guionista
en la meca del cinema?
No sé si la paraula és beneficiar-se, però és clar que la ja
clàssica expressió ‘Hollywood
és una trituradora d’escriptors’ no està exempta de raó.
Fante, com Faulkner, Chandler
o Scott Fitgerald, va dedicar
bona part de la seva vida a escriure guions que en la seva
major part van acabar perduts
en els calaixos de les grans
productores. Però també és
veritat que estaven suculentament pagats i que això li va
permetre a l’escriptor d’origen
italià portar una vida luxosament ‘americana’.

tors/es, periodistes, traductors,
realitzadors de cinema, pintors,
etc. En els dos primers volums,
que es publicaran també en
italià, podrem trobar col·laboradors americans, alemanys,
italians, espanyols... i també de
les Terres de l’Ebre, en concret
de Pilar Romera, Jesús Tibau,
Miquel Reverté i, per què no
dir-ho, també tu i jo.
I parlant del que ha significat
Fante en la cultura nord-americana, jo diria que, encara que
sempre ha sigut associat al
món italoamericano, tal vegada massa, ell va ser un dels
pioners del corrent literari que
molts han anomenat realisme
americà, i en el qual es poden
incloure, per descomptat amb
plantejaments diferents, autors
com Thomas Pynchon, Paul

Auster, Richard Ford o fins i tot
Charles Bukowski.
I com ha estat la recepció de
John Fante a Espanya després de la biografia que li
vas dedicar?
Evidentment, en aquest sentit Espanya no està al nivell de
França, Itàlia o Alemanya, països on Fante ha venut milers
de llibres. Però percebo que en
la península Ibèrica s’ha anat
creant una legió de “fantians”
que no para de créixer. Bons
exemples d’això són la publicació del ja esmentat Fantiana,
del que m’he ocupat de la selecció de textos, o la traducció
de llibres de Fante al català, al
gallec, al basc i al portuguès.
Tenint en compte que la meva
biografia va ser molt ben aco-

Penses escriure una altra biografia?
Sens dubte, és un gènere que
m’apassiona, potser pel treball
de documentació que comporta, treball que et permet
endinsar-te en camins que
d’una altra manera deixaries a
un costat. Tinc alguna idea entre mans, però ara mateix no és
un dels projectes ‘immediats’.
En quin punt es troben les
edicions de l’antologia del
poeta Lluís de Montsià que
publicarà Mar de Fora i el
segon volum dedicat a Fante
que editarà l’editorial valenciana El Doctor Sax?.
El segon volum de Fantiana es
publicarà abans de final d’any.
En canvi, l’antologia de Lluís de
Montsià havia d’haver-se presentat al març en el marc de
la tercera edició de Ràpita Poètica, festival que com ja s’ha
dit, va haver de posposar-se.

EDWARD CARTETR
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Estem considerant diverses
possibilitats, com presentar el
llibre a l’edició Orígens o fins
i tot al festival Ràpita Poètica,
sempre que tots dos esdeveniments puguin realitzar-se en
2020. Caldrà veure com evoluciona la situació que ens està
tocant viure.
Què estàs escrivint en aquest
moment?
Estic ultimant el meu segon llibre de poesia i treballant amb
molta dedicació en una novel·
la negra. La idea és que tots
dos puguin publicar-se a la fi
de 2021.
Quins poetes destacaries en
aquest moment, tant a la
Ràpita com a les Terres de
l’Ebre?
Em resulta impossible no esmentar a Jon Gras, mort prematurament, però sens dubte molt actual, sobretot pel
seu ús del llenguatge i el seu
compromís social. I com oblidar-me de Miquel Reverté,
company de moltes nits poètiques i amb qui col·laboro
mà a mà en molts projectes,
entre ells, en Mar de Fora i en
el grup de poesia punk DeMatíMañana. Però hi ha altres
noms, com Contxita Jiménez,
Montse Boldú, Rafael Haro,
Sílvia Panisello, Ramón Obiol,
Georgina Matamoros, Carme
Cruelles o Luis Villavicencio... i
que em perdonin els ‘oblidats’,
que són molts... és el que té la
immediatesa d’una entrevista.
Què ha significat a nivell personal la teva relació amb la
cultura rapitenca?
Fonamentalment ha representat un enriquiment personal.
De vegades penso que no només les tradicions que he pogut conèixer, ni els escriptors o
artistes amb els quals he pogut
intercanviar idees, sinó també
els paisatges i les gents d’aquí
han remodelat la meva manera d’entendre i enfrontar-me al
fet literari.

esports
CELMA

MICHEL
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PROVES PCR

BREUS

CD Tortosa: no hi ha
cap positiu més

* Ahir dijous per la nit es va
fer una trobada de representants de clubs ebrencs
de Segona per analitzar la
situació actual.

E
FUTBOL AL GENER
O TEMPORADA
ACABADA
Tornem a la càrrega després
del descans. El dubte segueix
sent si començaran les competicions amateurs. La Covid
està present i els repunts són
normals. I més amb el nostre
caràcter llatí. No hi ha dia que
vegem al futbol professional
una notícia de la covid, ahir
tres casos al Càdis i 19 positius
a Boca Juniors. Si els professionals tindran dificultats per acabar la temporada, imagineu els
amateurs. Espanya té més de
dos milions de persones que
practiquen esports amateurs
i que començaran les seves
competicions amb la qual cosa
estan entrenant. O sigui, dos
milions que poden infectar
un company o la seva pròpia
família. Cal això al futbol
amateur?. No. Tenim a tocar
l’inici del curs escolar i després
el futbol i tot un hivern per
davant amb molts dubtes. Em
diu un president que apliquen
totes les normes d’una forma
molt estricta. I jo em faig la
pregunta: algú sap com com es
contagia la Covid?. Ningú, ni
els científics es posen d’acord.
Ja en els primers amistosos
han aparegut Casos. Hi ha
equips que no van a entrenar
i Gandesa i Flix no inscriuran a
cap dels seus equips de base
La Federació té la gran decisió
d’aturar el futbol amateur. La
meva opinió és que fins gener
no hi haurà futbol o potser la
temporada està acabada. Els
clubs estan molt preocupats i
si hi ha futbol, moltes lligues
no acabaran ja que veurem
un infinit de partits suspesos.
Tant de bo m’equivoqui però
hi ha una realitat clara, hi ha
rebrots i la vacuna no és una
garantia d’èxit encara. Valorem
més que mai el que tenim i
siguem positius.

EL DEBAT
Comencem avui una nova
temporada. En condicions
normals, avui parlaríem de les
prèvies de la primera jornada
de les competicions. Però ara
les condicions no són normals.
Gens. I el debat està obert. Estan els que creuen que tot ha
de continuar, dins del possible,
amb normalitat, assumint el
risc però tirant avant amb entrenaments i partits. Aquests
són els que creuen que si les
platges han estat plenes,
també es pot entrenar i jugar
als camps. Per un altre costat,
estan els que no volen riscos i
que creuen que tota activitat
esportiva amateur hauria de
quedar paralitzada. D’entrada,
el que cal tenir és respecte per
les opinions de cadascú. El que
passa és que aquí està en joc
la salut. I això podria tancar
el debat. Jo ja vaig dir que si
tingués 30 anys menys, voldria
jugar, tot i la covid-19. Però
ara, amb 30 anys més, asseguro que no ho faria. Crec que
els jugadors i tècnics són els
que tenen una clau. Si aquests
es neguen a entrenar i jugar,
res es podrà fer. Però si volen
jugar...els clubs estan condicionats. Coneixo casos de jugadors que no volen entrenar en
grup. I que, d’alguna manera,
descarten jugar. L’altra clau la
tenen els clubs que, tot i que
els jugadors vulguen, són els
que poden acabar decidint. Si
d’una manera o d’una altra,
més clubs descarten competir,
la Federació haurà d’intervenir.
La divisió existeix, fins i tot,
en determinats casos, dins
del propi club. El que està
clar és que la temporada, si
comença, no serà sana. Estarà
desvirtuada. I caldrà veure
fins on arriba. Ja sé sap que el
que no comença bé...Enmig de
tot, aclarir que si hi ha lligues
i faig programa, allí estaré per
gravar.
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l CD Tortosa havia de
fer el primer partit de
pretemporada el dissabte
passat, contra l’Ascó.
També havia d’efectuar la presentació però aquesta va quedar
suspesa a causa dels canvis dels
protocols. No obstant, el partit
sí que s’havia de disputar. Malgrat això, no va poder jugar-se.
Abans de la confrontació, un jugador del CD Tortosa que havia
estat sotmès dies abans al partit
a una prova PCR per un control
rutinari de la feina, va rebre el
comunicat de l’empresa de que
havia donat positiu. D’immediat
es van posar en marxa els protocols de seguretat i el partit es
va ajornar. I aquí comencen les
conseqüències de tenir un positiu en un equip. Plantilla, cos
tècnic, delegat i fisios confinats i proves PCR, dilluns. El cos
tècnic, amb el pas dels dies, va
quedar desconfinat però la resta
haurà d’estar els 14 dies preceptius, tot i que totes les proves
posteriors han estat negatives.
A més, els contactes directes
de tots els jugadors, els primers
dies, també van haver d’estar
confinats. Un greu problema pel
que suposa per les obligacions
professionals de jugadors i que,
lògicament, comporta cert enrenou. El president, Marià Curto,
admet que “evidentment és un
contratemps i més quan estàvem seguint els protocols de
forma estricta. S’entén que és
un problema i que hi ha jugadors
que aquesta situació els perjudica per les seues feines. Però
ja n’hem parlat i ampliarem les
mesures i, tot i que el risc zero
no existeix, estarem més preparats encara per la tornada a
l’activitat del dia 14”. Tot plegat,
també crea debat dins del propi club: “és normal que cadascú tingui un punt de vista però

Marià Curto, president del Tortosa.

majoritàriament hem considerat
que s’ha de tirar avant i mentre
no hi hagi un comunicat que diguue que les competicions han
d’aturar-se, hem de seguir”.
El tècnic Guillermo Camarero considera que “sabiem que
hi ha riscos però hem de tirar
endavant. Ja s’havien pres les
màximes garanties per poder
entrenar i ara, fins i tot, les incrementarem perquè pugui
haver-hi més protecció, amb
noves mesures com poder ser
entrenar dos cops a la setmana”.
Sobre el malestar de jugadors
pel que comporta la situació, el
tècnic ho entenia i considerava
que “ens afecta a tots. La situació és aquesta i ens ha passat
ara. Mirarem de reconduir-ho
i per això encara serem més
estrictes en les mesures preventives. I això tots ho hem de
valorar. També penso que ara ja
coneixem millor els protocols
i ja sabem del perquè del confinament. Ja no ens tornarà a
passar de la mateixa forma”. El
dilluns 14 està previst que tornen els entrenaments.
Per tant, s’han suspés els partits
previstos. També s’ha ajornat
l’assemblea que havia de tenir
lloc ahir.

Dilluns, especial
Minut 91 a Canal TE
D

illuns vinent, dia 6,
especial Minut 91 a Canal
Terres de l’Ebre. Convidats:
Marià Curto (Tortosa), César Roig

(S. Bàrbara), Josep Bertomeu
(Camarles) i Andreu Cano
(Olimpic). Emissions: Dilluns 12
h, 16:30 h, 21:30 i 23:30.

* UE RAPITENCA. Ricardo,
que semblava que podia anar
al Benicarló, finalment ha renovat. Rafa Llop, tal com vam
dir, es va allunyar de l’equip
castellonenc i ha acabat fitxant amb el Sant Jordi (Eivissa) de Tercera divisió. Aquest
equip està entrenat per David
‘Cuquet’, exmister del Tortosa
i que també va estar al futbol
base de la Rapitenca, d’on
coneixia a Rafa. D’altra banda,
el calendari de la pretemporada de partits del primer equip
de la Rapitenca va haver
de canviar-se perquè el pla
d’usos de la Devesa prohibia
fer-ne. Dimecres, l’equip de
Sancho va jugar a l’Ampolla,
on va imposar-se 0-2.
* El primer equip de l’’Ebre
Escola ha iniciat aquesta
setmana els entrenaments.
* El R Bítem, de Segona
catalana, també ha començat
els entrenaments i dissabte va
fer un partit d’entrenament
contra el filial. No obstant, el
proper s’ha suspés. El proper
era contra el Jesús i Maria que
ha decidit, de moment, no
disputar-ne.
* El Móra la Nova, després
d’una reunió, ha iniciat la pretemporada però, de moment,
no té previst jugar partits.
* Un jugador cadet d’Argèlia,
que Edu Albacar ja coneixia
perquè va portar-lo a l’Elx,
va fer una prova amb el
Futbol Formatiu en trobar-se
amb la família de vacances
a Salou. Va seguir, com tots,
el protocol i va jugar. Al dia
següent no es va trobar bé
i va donar positiu a la prova
PCR. Tot l’equip va estar
confinat però les proves de
la resta van sortir negatives.
Finalment, un altre jugador
juvenil de FFTE, que havia de
ser operat, se li va fer la prova
abans i va donar positiu. El
juvenil i entrenador estan
aillats a l’espera de que les
proves “surtin negatives.
Aquesta és la nova normalitat
que ens espera i a la que cal
adaptar-se, seguint amb els
protocols. Per això penso que
seria important tenir plans de
competició amb grups més
reduïts com plantejava ‘Units
pels Ascensos’, diu Albacar.
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FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
Del Pino: “els primers casos positius en equips ens
preocupen perquè això tensa el futur de les competicions”
F

alten poques setmanes
per l’inici de les
competicions a nivell
amateur. Hi ha molts
interrogants. Moltes
preguntes. Busquem
respostes amb aquesta
entrevista a Joaquin
del Pino, delegat de la
Federació Catalana de
Futbol a l’Ebre.
Pregunta: Primers casos positius en equips. Preocupat?
Resposta: Si, clar que ens
preocupa perquè és una situació anòmala, que tensa
encara més el futur de la
competició.
P: Tirarà tot avant? O pot parar-se? No seria més factible
aturar les competicions fins
que la situació pandèmica
estigui una mica més clara?.
R: De moment i tal com he
dit de manera reiterada, nosaltres teníem una data pactada des del mes de juliol
amb la Generalitat per iniciar la competició. Estem a un
mes vista i a 2 mesos en referència al Futbol Base i com
he dit abans estem preocupats pel que fa a l’evolució
de la pandèmia i lògicament,
els tempos de l’activitat ens
els marcarà aquesta evolució.
P: Hi ha clubs que creuen
que la Federació els té abandonats amb aquest tema i
esperen que se’ls digue alguna cosa.
R: La Federació és qui gestiona la competició, i té totes
les competències pròpies i
delegades per l’assemblea
general de clubs de tirar endavant una competició que
ja va ser aprovada el passat dia 20 d’agost. I també
és l’encarregada d’aplicar el
reglament establert. A partir
d’aquí, de tota circumstància
excepcional, com és la que
estem vivint actualment, no
en tenim cap competència.
Nosaltres també estem pressionant per tenir moltes respostes a preguntes que se’ns
fan, però també entenem
que des de l’Administració
tampoc tenen les respostes
que tots desitgem, perquè

cada dia que passa la situació
canvia. Comprenc la dificultat
que això suposa. Una prova
evident és que no existeix un
protocol unificat dins les diferents Comunitats.

COMPETICIÓ
“L’evolució de la
pandèmia marcarà els
temps de l’activitat
esportiva”
P: També cal dir que hi ha un
bon nombre d’equips entrenant i, de moment, sense incidència. Són els que no es queixen i que pensen que s’ha de
tirar avant, assumint els riscos
i també tenint molta il.lusió per
començar.
R: Està clar que cada equip
afronta aquesta crisis de manera diferent ja que la mateixa
té també una part psicològica
important, això ho estem detectant a nivell de territori. Per
exemple a la Catalunya nord
s’estan desenvolupant les diferents activitats dintre de la
normalitat, sense gairebé cap
incidència.
P: Si les platges estan plenes....
també es poden jugar partits...
què en penses?
R: El que penso és que fer esport no és la causa principal de
la situació en la que ens trobem actualment. Si ens trobem
així és per la falta de responsabilitat i diligència de la gent,
tant a les platges, als bars, restaurants, sales de festa, bous i
activitats socials, on hi ha falta
de compromís per part de tots,
però ens hem de conscienciar i caminar de cara a buscar
la normalitat, on el sacrifici de
tots es imprescindible.
P: L’SGEAF recomana que es
limiti al màxim la presència
d’espectadors, excepte en el
cas d’esportistes menors. Serà
factible un partit de futbol en
una limitació d’espectadors? I
els ingressos que pot perdre un
Club, com es compensaran?
R: La realitat és que esperem
que estigui tot regulat d’una

Joaquin del Pino, delegat de l’FCF a les Terres de l’Ebre.

manera més clara en el moment en què s’iniciï la competició, i que la normativa a aplicar estigui més definida, però
al final jo penso que això pot
afectar a les competicions on
hi ha gran afluència de públic,
al futbol modest com el que tenim al nostre territori, on l’afluència d’espectadors és inferior,
es podria gestionar sense cap
problema donada la superfície
de la instal·lació, afegint que la
mateixa que és al aire lliure.
P: L’SGEAF també recomana limitar la utilització de vestidors
i dutxes. Si un equip ha de fer
80 km a l’hivern, veus factible
que no pugui dutxar-se al lloc
del partit?
R: Això és una part del protocol
que s’ha de clarificar, encara
que haurien de ser equips visitants els qui haurien de gaudir
de la possibilitat de dutxar-se a
la instal·lació, però això no es
un tema que hem de decidir
nosaltres, ja que això són mesures provisionals que es donen des de l’Administració.
P: Així mateix, l’SGEAF recomana flexibilitat i disposar de

COMPETÈNCIES
“La Federació és qui
gestiona la competició.
A partir d’aquí, de tota
circumstància
excepcional, com la que
estem vivint ara, no en
tenim cap competència.
També entenem que
des de l’Administració
no tenen les respostes
que tots desitgem”
fórmules alternatives davant
l’elevada probabilitat de que no
es puguin complir els calendaris. Hi ha clubs de Tercera
que continuen insistint en què
s’haguessin hagut de fer dos
grups de 9: veus lògic que es
puguin definir ascensos i descensos a la jornada 18? Malgrat
que l’Assemblea va aprovar
la proposta que va fer l’FCF,
¿aquesta és lògica quan havien

altres alternatives?
R: De moment, dins del calendari, hi ha previstes dates
per recuperar partits, així com
també s’ha fet la modificació reglamentària pertinent
davant la possibilitat de suspensió de la competició, i en
el cas de produir-se alguna
situació no prevista, seria el
Comitè de Competició qui
donaria alternatives. Respecte als grups de 3era. Catalana,
dir que aquesta és una decisió que ha estat unificada a
tota Catalunya i tots els grups
tindran 18 equips, amb la circumstància de que caminem
en breu cap a la competició
de 16 equips. Respecte a altres alternatives de propostes
de competició, dir que per
poder presentar-se a l’aprovació han de tenir un mínim
de suports, cosa que no van
aconseguir. Si tothom presentés la seva proposta seria
un caos organitzatiu i per
això esta regulat reglamentàriament, no obstant el pla de
competició va ser aprovat pel
90 % del clubs.
(continua a la plana següent)
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FALTEN 30 DIES PER L’INICI
“Fent un simil, a hores d’ara, la Federació està igual que
un centre educatiu, amb els mateixos neguits i dubtes”
(ve de la plana anterior)
P: Què pot passar si un equip
per defensar la salut dels seus
jugadors i familiars en general, decideix no començar la
competició o no es presenta
en els primer partits?.
R: Inicialment i un cop començada la competició, s’
aplicaria el reglament, però
com es lògic davant de la
situació
excepcional,
es
tindrien en compte les circumstàncies que s’haguessin produït i que motivessin
aquesta decisió. És la mateixa situació que es pot produir
quan algun equip té alguna
incidència de tipus sanitari
destacable, dintre del seu
col·lectiu que l’impedeix que
es pugui realitzar l’activitat.
P: I si ho decideix durant
aquest mes de setembre? Es
refaran els calendaris?
R: No té perquè, si et refereixes a que es retirin de la
competició, molts anys han
hagut equips que s’han retirat a última hora i no hem
modificat els calendaris, hem
fet jornada de descans. Ara
bé si haguessin més equips
lògicament es refarien els
calendaris.
P: Què pot passar si un equip
té un cas de COVID-19 i ha
d’ajornar 1 o 2 partits, se
li donarà per perduts o els
haurà de jugar entre setmana
amb el que això suposa?
R: Es miraria de fer-los encabir dintre les jornades de
descans que hi ha previstes.
El que encara no esta clar és
que un cop es detecti un cas
i un cop fetes les proves PCR,
i amb els resultats a les mans,

DUBTES
“Encara hi ha molts
dubtes de com s’ha
de resoldre aquesta
situació. No només a
l’esport, si no que en
general”

si es confinarà tot l’equip o només els positius, mentre la resta poden seguir realitzant l’activitat normal com es ve fent
amb els equips professionals.
De moment com aquest pro-

FUTBOL BASE
“Estem valorant
retardar l’inici de les
competicions”
tocol no el tenen clar per part
de l’Administració, també ens
deixa molts dubtes. En breu
ens ho clarificaran, perquè de
moment i fins ara, s’opta pel
confinament total.
P: El comentari generalitzat és
que l’FCF espera a què es paguin les mutues i les inscripcions per pronunciar-se. No
creus que l’FCF hauria de dir
alguna cosa davant la situació
actual a Catalunya?
R: Això, com algunes coses
que es diuen, són comentaris
que venen de part interessada en què tot vagi malament,
i no té cap fonament com tot
el que venen dient últimament.
En cap moment és així. El que
sí que puc dir és que estem en
contacte gairebé a diari amb
la Secretaria General de l’Esport, perquè a la fí, nosaltres
som la màxima referència dins
de l’esport català pel número
de llicències. Però, com he dit
abans, encara hi ha molts dubtes en general de com s’ha de
resoldre aquesta situació. No
només a l’esport sinó en general. Fent un símil: l’FCF està,
en aquest moments, igual que
està un centre educatiu, que
com sabeu és a punt d’iniciar la
seva activitat, amb els mateixos
neguits i dubtes.
P: Com bé dius, si a les escoles hi han dubtes per començar el curs, no creus que l’FCF
hagués hagut de suspendre ja
la competició al Futbol Base?
I com a molt fer entrenaments
i no competició en aquest any
excepcional. Hi ha clubs com
el Gandesa o Flix que ja han
anunciat que no competiran.
R: Totes les decisions són res-

pectables, però com he dit
abans hi ha clubs que pensen el contrari. No obstant les
competicions de futbol base
comencen gairebé dintre de 2
mesos i llavors tindrem ja més
valoracions sobre quina situació ens trobem. No obstant,
més del 90 % de la competició
del futbol base la gestionem
des de la nostra Delegació i
estem valorant la possibilitat
de retardar-la.
P: Tots els equips de futbol
professional han començat la
pretemporada en proves als
jugadors, i en el futbol amateur
això es supleix per un document que han de signar jugador i club per assumir responsabilitats. Hi ha moltes queixes
sobre la responsabilitat Jurídica, dient que no hauria de
recaure sobre jugadors i clubs
i que, en canvi, l’FCF s’hauria
implicar més. També es parla
de que els protocols canvien
massa i que no donen garanties de seguretat.
R: L’FCF representa a tots els
clubs federats del futbol cata-

là, i com he explicat de manera
reiterada som els primers interessats en què la situació es
normalitzi i donar els protocols
el més clars possibles. Però no
acabem de tenir la informació
que requerim, i és que, torno
a redundar amb el que he dit
anteriorment en què l’Administració té una pressió mediàtica i comprenc que els hi sigui
difícil prendre decisions a dia
d’avui. La comunitat científica no es posa d’acord, a l’hora de valorar la metodologia
a emprar. Prova d’això es que
aquests dubtes i preguntes ens
afecten no nomes a l’esport
sinó molts altres sectors.
P: Si clubs d’una categoria
van en una mateixa direcció
de protesta i s’uneixen per no
competir, què pot passar?
R: De moment no m’ho plantejo, ja que hauria de produir-se
de una manera generalitzada,
i és difícil que de 58 grups de
futbol amateur i 489 grups de
futbol base es posin d’acord en
això, i com també he dit abans
la Federació gestiona el futbol

de tots els clubs del país.
P: D’altra banda, i com a notícia positiva, la Federació ha
destacat la xifra rècord de suport i ajuts al futbol català.
R: Sí, és el primer cop que en
tota la historia del futbol català es donen unes subvencions que en aquest cas seran
de prop de 7 milions d’euros.

ACLARIMENT
“No és cert que la
Federació estigui
esperant que es paguin
mutualitats i
inscripcions per
prendre una decisió.
Aquests són comentaris que venen de part
interessada en què tot
vagi malament”
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FCF
*L’ULLDECONA està duent
a terme la segona setmana
d’entrenaments. El primer
partit de pretemporada serà
el dia 20 a la Cava mentre que
per al cap de setmana 25/27 es
preveu jugar contra la Sénia.
Els previstos contra equips del
nord de Castelló s’han hagut
de suspendre per la nova normativa per a partits amb rivals
de diferents comunitats.
*EL SANTA BÀRBARA va
començar la pretemporada el
divendres passat. La novetat
ha estat la decisió de Josep
Callau, que deixa l’equip.
Ha fitxat amb el Catalònia.
El Santa té previst jugar un
amistós demà a Amposta,
contra el juvenil.

AIXÍ COM EL SANT JAUME
El Pinell estudia no competir la lliga propera:
“no és defintiu però ens ho plantegem”
E

l CF Pinell ha informat
que està estudiant no
competir la lliga vinent.
D’aquesta forma, s’uneix al Sant
Jaume, club que ja va manifestar en aquest mitjà que “no pagarem ni inscriurem cap equip.
Estem pensant en no competir
si no canvia la situació”.
Al Pinell s’han fet el mateix
plantejament: “el cap de setmana passat vam tenir una reunió de junta i un dels temes que
vam tractar va ser aquest. Vam
plantejar no jugar la temporada
vinent, tal com està tot a hores
d’ara. Esperem aquesta setma-

na per si la delegació de l’Ebre
de l’FCF es manifesta sobre la
situació. I, segons el que digui,
si ho diu, farem. És un tema
molt seriós i ni jugadors i ni el
club ens podem responsabilitzar, tal com ens obliguen. Estem indefensos. Tenim un bon
nombre de jugadors que venen
de Tarragona i, en general, no
hi ha intenció d’entrenar ni de
jugar. De fet, hem suspés els
dos partits de pretemporada
previstos contra la Fatarella. No
és definitiu, però el plantejament és aquest. I si decidim no
competir, serà un any sabàtic i

assumirem el que pugui passar.
I si hem de començar a quarta

l’any vinent, ho farem. Aquesta
és la realitat”.

J I MARIA

ALDEANA

LA CAVA

PERELLÓ

*L’OLIMPIC rebrà demà
dissabte a l’Ascó, a porta
tancada.
*L’AMPOSTA, que porta
dues setmanes d’entrenament, tenia previst un partit
a Cambrils per aquest cap
de setmana. Però no jugarà
perquè s’ha suspés.
*EL GODALL va iniciar la
pretemporada divendres. El
bitemenc David López està
entrenant a prova amb l’equip
de Juanjo Agustin.
*EL ROQUETENC també va
començar la setmana passada.
Tenia un partit previst per
aquesta contra el Tortosa que
s’ha hagut de suspendre per la
situació que viu l’equip roigiblanc. Ahir dijous, directiva roquetenca, cos tècnic i capitans
tenien previst reunir-se per
valorar la situació i decidir si es
continua entrenant i disputant
algun partit amistós o si hi
ha cap variació en la previsió
establerta de pretemporada.
*EL CATALÒNIA entrena a
Bítem per les obres per a la
instal.lació de la gespa artificial a la Santa Creu. Darrers
fitxatges: Callau (S. Bàrbara),
Moha, que torna després del
pas per la Cava, i el porter
Ismael (R Bítem B).

SUSPENSIÓ DE
PARTITS

RETARD EN
L’INICI

El primer equip de la UD
Jesús i Maria segueix amb
els entrenaments “tres per
setmana” però ha decidit
suspendre, de moment, els
partits de pretemporada. La
directiva va prendre aquesta
decisió per evitar riscos i estudia cada setmana si es pot
jugar o no. Es va ajornar el
partit amb el Camarles i també s’ha suspés el d’aquest
proper cap de setmana
contra el R-Bítem. Mentrestant seguirem entrenant amb
les mesures de seguretat
establertes pel protocol”.

La UE Aldeana va fer una reunió dimarts per decidir l’inici
de la pretemporada: “per unes
coses o per altres encara no
haviem pogut començar. Hi ha
jugadors que no estan segurs
d’iniciar els entrenaments.
Una part de la plantilla volia,
però n’hi ha una altra que no
ho veia clar. Finalment, tenint
en compte que, si no hi ha res
de nou, la lliga ha de començar el 3/4 d’octubre ivam
decidir començar a entrenar
dimecres”.

PRIMER PARTIT
El CD la Cava, si no hi ha res
de nou de darrera hora, té
previst fer el primer partit
de pretemporada demà
dissabte contra el Tortosa
B. Els entrenaments van començar la setmana passada
i ja s’han incorporat a ells,
Fabinyo i Keza. Els altres 3
extracomunitaris s’espera
que arriben durant aquest
mes de setembre.

Els amistosos, en principi, es
van suspendre.

INICI DE
PRETEMPORADA
El Perelló va començar
dimarts els entrenaments.
Havia de fer-ho el 17
d’agost però llavors es
va produir un acord entre
plantilla, cos tècnic i directiva d’esperar un parell de
setmanes per veure l’evolució de la pandèmia.
Han passat les dues setmanes i, davant de l’inici de
temporada que ha de ser
el primer cap de setmana
d’octubre, l’equip va començar dimarts, aplicant les
mesures de prevenció per la
situació actual.

El CF Gandesa ha decidit no inscriure cap equip
de futbol base: “no competirem”
E

l CF Gandesa va emetre
un comunicat dilluns
en el informava de la
decisió que havia pres, de
no inscriure cap equip de
futbol base. Per tant, els
planters no competiran la
campanya vinent.
“No ha estat fàcil decidir-ho
però no volem posar en risc
cap jugador/a, pares, mares
ni cap dels nostres entre-

nadors. Veiem insuficients les
mesures i protocols que se’ns
han proporcionat des de l’FCF i
no veiem que puguem garantir
la seguretat. Esperem la màxima comprensió per part de
tots. Des del club oferirem la
possibilitat de fer entrenaments
en grups estables quan l’activitat esportiva tingui garantida la
seguretat”.
Pel que fa al filial, de Tercera,

“de moment, no hem començat a entrenar i fins que hi hagin més garanties, no ho farem.
Ens hem inscrit a la categoria
i s’ha realitzat el pagament, ja
que per inscriure un equip a 1a
catalana, com a mínim s’ha de
tenir un filial o un Juvenil inscrit. Com el juvenil no competirà, doncs hem inscrit el filial.
El primera Catalana entrena,
amb alguns efectius del 3a, ja

que hi ha jugadors tant d’un
equip com de l’altre que no
volen entrenar”, recordava
Joel Martorell, tècnic del filial.
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BARTOMEU

Els equips de l’escola de futbol de El Perelló és l’únic
Flix tampoc competiran
punt del territori per
recollir signatures per
L
la moció de censura al
president del Barça
’Escola de futbol de
Flix també ha decidit,
“donades les circumstàncies
i la situació excepcional que
es viu”, no competir aquesta
temporada.
Així ho ha fet oficial en un comunicat aquesta setmana. “Són
moltes les raons que ens han
portat a fer aquest pas però la
més important i significativa
és la salut de tots i totes els/
les alumnes i les seves famílies
i la de formadors/res. La situació és igual o pitjor que al març
i no entenem com ara sí, com
si res passés, es poden realitzar
activitats. No hi ha cap garantia
de seguretat ni de protecció per
part de les entitats organitzadores de les competicions ni del
departament de salut, solament
protocols poc eficients per lliurar-se de la responsabilitat en
cas de contagis i que aquesta
recaigui sobre una persona del

nostre club. Lamentem haver
de donar aquesta notícia i esperem la vostra total comprensió”.
El comunicat afegeix que “per
sentit comú, per responsabilitat col.lectiva i per la salut de

posposada fins a nou avís, degut al cas de 3 brots sorgits a la
nostra població aquesta última
setmana”.
Així mateix, cal informar que
el primer equip de la Joventut

COMUNICAT

“Per sentit comú i
responsabilitat
col.lectiva, hem pres
aquesta decisió”
tots, l’EF de Flix no competirà aquesta temporada vinent.
També us volem informar que
la data d’inici d’entrenaments
(preparats específicament per
mantenir distàncies entre jugadors) que havia de ser la segona
setmana de setembre, queda

Esportiva de Flix, de Tercera catalana, va decidir ajornar els entrenaments i també la possibilitat de fer amistosos davant de la
situació actual. Una decisió que
també han pres diversos clubs,
tant de la Tercera catalana com
de la Quarta.

E

QUARTA
El Ginestar és un dels equips que
ha suspés l’activitat
El Ginestar és dels equips que
ha suspés l’activitat a Quarta
catalana.
Segons el tècnic Àngel Guiu,
“vam fer un entrenament però
vam arribar a una entesa amb
els jugadors i la directiva de
suspendre l’activitat, tal com
està la situació. Cal considerar
que a Ginestar, com passa a
d’altres equips, hi ha jugadors
de diferents regions sanitàries.
I Ginestar és un poble petit i
pot passar que a través d’entrenaments o partits pot haver
algun contagi que afectaria tot
un municipi amb el que això
comporta. Per tant, vam prendre aquesta decisió. Deixarem
passar unes setmanes i llavors,
segons l’evolució, en tornarem
a parlar. Però la veritat és que
ho veiem molt complicat poder
tornar a entrenar. I si enguany
no s’ha de competir, no passa-

rà res. Els protocols són gaire
impossible de dur a terme, per
equips com el nostre, i pensem
que la Federació s’ha de pronunciar sobre la situació”. Guiu

amb el dia i l’hora. I no hagués
estat mal anar tots a una, tot i
que s’ha de respectar si algú ho
veu d’una altra forma i vol entrenar i jugar. Per tant, cadascú

ÀNGEL GUIU:

“La Federació s’hauria
de pronunciar davant
de la situació actual”

Guiu, tècnic del Ginestar.

volia plantejar fer una reunió
d’equips de Quarta per parlar
del conflicte actual i que cadascú “donés la seua opinió. Vaig
intentar-ho però vaig veure que
era complicat organitzar-la pel
tema de poder coincidir tots

ha de decidir per ell mateix”. El
Ginestar també ha suspés partits de pretemporada: “he de
parlar amb el Corbera, que està
en una situació com la nostra,
per ajornar el partit que havíem previst. I des de Benissanet
m’han comunicat que s’ha suspés el 3x1 amb el Móra la Nova,
ells i nosaltres”.

l Perelló, fins ara, és
l’únic punt del territori
ebrenc on es poden recollir
signatures per la moció
de censura al president
del Barça, Josep Maria
Bartomeu.
Segons informa la Penya Barcelonista del Perelló, “al local
de la nostra penya, de 16 a 20
hores, recollim les butlletes.
Així mateix, els interessats per
rebre informació, poden posar-se en contacte amb nosaltres per telèfon. També hem

començat a repartir butlletes
entre socis del Barça que puguin estar interessats en signar-les”.
De moment, tal com informa
la penya perellonenca “som
l’únic punt oficial per recollir
signatures per la moció”.

El telèfon de contacte, per rebre informació és el següent:
607421377
I el correu electrònic:
info@pbperello.cat

MÉS NOTÍCIES
* Hi ha equips que han suspés l’activitat però n’hi ha que entrenen i que disputen partits. Cal destacar-ho perquè no només
informem en un sentit. L’AMPOLLA, per exemple, va jugar contra el juvenil del Futbol Formatiu i dimecres amb la Rapitenca.
Segons el president, Llàtzer Bru, “penso que no s’hauria de jugar, és de sentit comú, i la categoria que estem no és una prioritat. Però l’inici de competició està aquí i, per tant, s’ha de seguir
per arribar preparats. En els partits jugats s’ha seguit força bé
els protocols”. L’Ampolla ha incorporat a Pau Prados (Riudoms)
i ha renovat a Vivi. I espera poder confirmar dues incorporacions més.
* LA SÉNIA, després de suspendre partits contra equips de Castelló, rebrà diumenge la Rapitenca (18h). Els de Serrano fa 4
setmanes que entrenen. Dissabte 12 visiten la Rapitenca B, diumenge 20 rebran l’Amposta B i dissabte 26 aniran a Ulldecona.
* EL CAMARLES visita demà el Riudoms: “si això no ho para ningú, hem de continuar per estar preparats per si s’inicia la lliga a
principis d’octubre”.
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gastronomia

CREMA
DE FONOLL

INGREDIENTS (4 persones)
• 1 fonoll petit
• 1/2 ceba de Fuentes de Ebro
(ceba dolça)
• 1 ceba tendra petita
• 1 gra d’all
• Oli d’oliva verge extra
• Pebre
• 1 tassa de Caldo de verdures
• 1 tassa de Llet d’ametlla o
vegetal

PREPARACIÓ:
Saltem mitja ceba de Fuentes
de Ebro amb oli i quan sigui
una mica feta li afegim l’all
tallat a trossos petits. Ho deixem un parell o tres de minuts
i li afegim el fonoll ben petit
i la ceba tendra. Ho deixem
coure uns 5 minuts i després
afegirem el caldo de verdures.
Ho deixem coure uns 15 mi-

nuts tot plegat. Triturem tot
en un vas batedor i li afegim
la llet d’ametlla o vegetal,
i un polsim de pebre. Ho
reservem a la nevera unes
quantes hores fins que sigui
ben fresc. Es pot servir amb
uns bolets saltats, formatge
o nous per sobre.

serveis
I M M O B I L I À R I A
VOLS

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

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

tlf: 686 979 513

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

/ /

R E L A X

TORTOSA

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

Lucía
No t’ho pensis més! 698 468 057 635 290 606

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

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

MADURITA
juguetona

Aquest és el teu espai privilegiat de

publicitat

TO DOS LOS S ERVICIOS

VOLS ANUNCIAR-TE?
977 279 290
comercial@mesebre.
cat

No t’ho pensis més!

y masajes

Aquest és el teu
espai privilegiat de

S E R V E I S

VOLS
ANUNCIAR-TE?

ANUNCIAR-TE?
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues
(palmeres i altres), optimització del reg, rocalles, etc...

/ /

s ervicios comple tos

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA
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Victoria

643 318 837
TRAVESTI MARTINA

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

PUBLICITAT
977 279 290

23a

comercial@mesebre.cat

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Besucona
cariñosa
activa/pasiva
trato de novios

TORTOSA 631942657
lleó

24/07 al 23/08

OFERTA
MASAJISTA
2 masajes completos
9h a 21h. Obligatorio mascarilla

30€

643766439

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Moment una mica
tens amb la família.
Recorda que és millor
respondre que reaccionar, et convé mantenir
la calma. Podries fer un
viatge per motius de
salut, cercant un lloc
relaxant.

Esdeveniments
transcendents, dels
que donen sentit a
la vida. Reps notícies
del teu passat
afectiu, però també
hi ha necessitat de
concreció, no vols
perdre el temps.

Es reforcen els llaços
familiars i reps el
suport que necessites si tens algun
problema important.
En el sector de
l’amistat prefereixes
prendre’t un descans
i estar sol.

Mires al passat, doncs
pot ser que hagis
de fer un pas enrere
per resoldre algun
problema. Compte
amb quedar-te pres
de les petites coses i
no valorar el conjunt
global.

Si passaves per un
moment delicat, de
forma inesperada
pot donar-se una solució per tu. Canvis
al sector laboral, on
tocarà posar-se al
dia i podries haver
de formar-te.

Pot sorgir l’atracció
amb algú compromès, trontollant
l’amistat que hi havia. Dies de romanticisme i complicitat.
Al sector professional no et conformes
i vols ascendir.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

En un grup de
gent amiga pot
sorgir una forta
atracció, però no
tinguis pressa, no
et precipitis. S’obre
la possibilitat de fer
un petit viatge a un
indret del passat.

Algun fet del
passat, pot tornar
a sorgir perquè ho
gestionis i acabis.
Revisa els teus hàbits, potser cal fer
més exercici i cuidar
la dieta, sobretot si
has agafat pes.

Moments d’inspiració. Escriure
t’ajudarà a treure’t el
pes de tot allò que
no comuniques als
altres. Una persona,
que potser no esperes, pot mostrar el
seu interès en tu.

Aquest és un temps
d’ocupar-te de lo
material, d’estructurar la teva vida
perquè no manqui el
més bàsic. Si hi havia
problemes d’enteniment, millora
l’ambient a la feina.

Es pot donar un
apropament amb els
fills i parlar amb més
confiança. Etapa
de connexió amb
la gent més jove
en general. Vols fer
alguns canvis en la
decoració de la llar.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Amb Sol i Mercuri
a Casa XII, vius un
temps de certa
introspecció amb
ganes de posar en
ordre el món interior. Pot sorgir un
projecte professional
vinculat a la parella.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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a l’última

MAR I ANDREA:DOS ESTILS UNITS PER UNA MATEIXA PASSIÓ

ISABEL CARRASCO
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L’existència de la dansa es remunta a èpoques prehistòriques, ja que els primers homes encara no tenien llenguatges, va ser el moviment del cos lo que va entrar en joc per
poder comunicar-se. No hem de subestimar l’art de la dansa, perquè és una de les arts més antigues i una part essencial per a l’evolució de la nostra civilització.
Avui coneixerem a dos joves del nostre territori dedicades al món de la dansa: Mar Grifoll Ginata i Andrea Anguera Alcoba.
Dos estils completament diferents, però moltes coses en comú.
MAR GRIFOLL GINATA

A quina edat vas començar a
ballar?
Em recordo ballant des de sempre,
ho feia a cada hora del pati, sola a
casa davant del mirall, amb amigues... La meua mare veient que
m’agradava tant em volia convèncer
per apuntar-me a classes però jo li
responia: ‘No mama, jo ja sé ballar’.
No va ser fins als quinze anys que
em vaig animar a trepitjar una escola de dansa.
Per què vas triar la dansa contemporània i com definiries el
teu estil?
Per mi la dansa contemporània
no és una tècnica sinó un període
de temps, és ARA, la dansa d’ara.
Dintre d’ella pots trobar un fotimer de tècniques diferents, però lo
que m’emociona és que pots generar el teu propi estil.
Segons la teua opinió, la política cultural actual promou carreres com la teva?
He cursat estudis de grau universitari
en dansa contemporània a l’estranger i aquesta titulació és inexistent
a tot l’Estat Espanyol. Amb això vull
dir que per mi el suport no ve únicament en oferir ajudes econòmiques,
que també, sinó en conscienciar
el valor de l’art a la nostra societat,
començant per la seua formació

i reconeixement. Valorar la nostra
tasca com a artistes està en coses
tan bàsiques com pagar-nos per la
nostra feina. Les persones que formem part del món de la dansa ens
trobem constantment amb ofertes
de treball que s’emmascaren de “col·
laboració”, és a dir, feines professionals no remunerades perquè encara
hi ha la falsa idea que les coses no
ens costen, ja que es tracta d’una
professió vocacional... Em sembla
vergonyós i esgotador haver d’explicar contínuament que jo no visc
de col·laboracions i que la meua feina, el temps que hi inverteixo, els
coneixements i eines adquirides
durant tots aquests anys, mereixen
ser remunerats. Aportar valor a l’art
és una tasca per tothom, no només
dels qui manen.
Quin ha estat el paper de la família en la teua carrera?
La meua família ha estat el meu
suport econòmic i emocional durant tots aquests anys. Qui conegui a la meua mare sabrà que ella
és la meua fan incondicional (riu),
ella sempre m’ha animat a ser jo i
perseguir els meus objectius, ho ha
viscut tot molt intensament al meu
costat. Al meu pare li va costar una
mica més assimilar-ho i ara riem recordant com intentava convencem

perquè em dediques a altres coses.
Els dos ho han fet a la seua manera,
no puc demanar res més, perquè
m’ho han ofert tot.
Tècnica o “duende”?
No m’interessa tant el perquè una
o l’altra sinó com s’acompanyen, la
seva combinació. “Duende” i tècnica, les dues s’ajuden mútuament.
La dansa clàssica segueix sent
la base de tots els balls?
No en la meua opinió. Aquesta idea
que necessites saber de dansa clàssica per saber ballar altres disciplines
per mi s’ha quedat antiquada. He
tingut la gran oportunitat d’haver
estudiat i conegut persones procedents de diferents disciplines: arts
marcials, gimnàstica, gimnàstica rítmica, balls de saló, circ, ioga... i són
ballarines i ballarins increïbles. Tenir
base és necessari per a entendre
com funciona el teu cos per moure’l. Tècnica no és únicament la dansa clàssica, tècnica és la capacitat de
ser conscient corporalment i saber
traslladar aquests coneixements
sobre el cos a altres disciplines. Jo
sóc una ballarina de dansa contemporània amb base clàssica, no puc
negar que m’ha estat útil en molts
moments, però també m’ha limitat
en molts altres. La dansa clàssica em
va suposar un rebuig al meu cos des

de ben joveneta, han estat molts els
comentaris destructius i la facilitat
en la qual el meu cos s’ha jutjat. ‘No
tens condicions físiques’ era la manera d’explicar-te que no complies
amb els requisits de l’estètica clàssica. És una sensació frustrant intentar
perseguir una cosa que mai arribaràs a ser. Ha estat un treball personal
molt gran fugir de la idea que el meu
cos era erroni, que no era suficient.
Personalment no em compensen
els coneixements que he rebut de
dansa clàssica amb el dolor i els
traumes que aquesta m’ha generat.
Quins són els teus projectes?
Fa un any que vaig tornar a casa. Per
mi ha estat un pas molt important

perquè sé que del lloc d’on vinc no
hi ha moltes oportunitats de lo meu.
M’encantaria que això canvies i
aquest és un dels motius pels quals
segueixo aquí. He de dir que és difícil perquè costa que et donen visibilitat i plataformes on donar-te a
conèixer, que confien en tu... però
bé, tot és un camí. A banda, dono
classes a algunes escoles d’aquí
Tortosa i sóc intèrpret d’un projecte
anomenat: VIADUTO, la nova peça
del coreògraf brasiler Renan Martins
d’Oliveira, que s’estrenarà al Festival DDD de Portugal a l’abril del
2021. Tot el que està per venir m’il·
lusiona i m’ensenya, perquè fer el
que faig m’apassiona!

cadascú el vulgui sentir..., el Flamenc és llibertat.
Segons la teua opinió, la política cultural actual promou carreres com la teva?
El món de la dansa, tristament,
queda molt lluny de qualsevol tipus d’ajut o suport a nivell polític i, fins i tot, diria també social.
La dansa no està suficientment
valorada en la nostra societat, no
té visibilitat, per tant, no és tendència. I en el moment que vivim,
molta gent no s’interessa per res
que no estigui a l’aparador. Per
aquesta mateixa raó, penso que la
política cultural actual té una tasca
vital pel que fa al món artístic. El
foment de la dansa, igual que d’altres arts, ha d’existir des dels inicis
de l’educació i visibilitzar-se a tots
els nivells per tal que la puguem
conèixer més i, per conseqüència,
valorar-la. Necessitem polítiques
culturals que ens facin sentir que
som igual d’importants i amb les
mateixes oportunitats que qualsevol altre sector.
Quin ha estat el paper de la família en la teua carrera?
La meua família té el paper prin-

cipal en aquesta història, ja que
ells han estat des del primer dia
la meua font, els qui m’han donat
les oportunitats i sobretot, la confiança. És inconcebible sense ells
ser qui sóc i el camí que he fet i
faig. Gràcies, sempre!
Tècnica o “duende”?
“Duende” per davant sens dubte!
Personalment em considero una
artista molt insistent pel que fa a
aquest tema. De vegades, l’evolució de l’estil fa que puguem arribar
a uns límits de tècnica brutals, que
impacten, sí, però no enamoren...
i el ball és amor. Amb això per res
del món desprestigio el treball
tècnic, perquè per descomptat,
és molt necessari. La tècnica mai
podrà eclipsar el carisma, la personalitat, les emocions... Tècnica, sí,
però sense l’espurna del “duende”
queda en una simple execució.
La dansa clàssica segueix sent
la base de tots els balls?
El clàssic t’ofereix una base tècnica pel que fa al control corporal, lo qual és molt útil per a qualsevol tipus de ballarí. Malgrat això,
no ho podem veure tampoc com
un origen, ja que hi ha estils que

se sostenen sobre unes qualitats
molt diferents de les que assenyala
la dansa clàssica. Però sí com un
ajut, sempre que t’aporti recursos
que assaonin el propi estil. Pel que
fa a la història del Flamenc, sabem
de mestres com Antonio Gades,
que es va formar també en dansa
clàssica i això el va ajudar a l’hora
de marcar el seu estil, però també
n’hi ha com Farruco, a qui mai li va
fer falta posar-se a una barra per
marcar el seu estil, que encara avui
els seus fills continuen estenent fidelment. Ambdós són considerats
de les personalitats artístiques més
destacades del ball flamenc.

Quins són els teus projectes?
Aquest curs he acabat els estudis
professionals de dansa i, tot i la
situació actual, el focus principal
dels meus projectes se centra als
“tablaos”. Vull aprendre de l’escenari i no hi ha altra forma de
fer-ho que pujant-hi. Concretament aquest any que ve em trobaré a Granada, on vull indagar i
formar part del flamenc granadí
i l’embruix de les seues coves. El
meu objectiu és seguir definint
la meua personalitat artística, a
partir del Flamenc més “simple”,
sense artifici, buscar des de les
entranyes.

ANDREA ANGUERA ALCOBA

A quina edat vas començar a
ballar?
Ballar ha format part de mi des que
era ben petita. El meu joc preferit
era ballar, sentir-me dalt d’un escenari, deixar-me portar per la
música... L’art neix amb un mateix.
No obstant, les meves primeres
classes de dansa regulars van ser a
partir dels 11-12 anys, si no recordo
malament.
Per què vas triar el Flamenc i
com definiries el teu estil?
Vaig començar aprenent dansa clàssica, contemporània, jazz i
urbà. A cada estil li he trobat sempre el seu encant i m’ho passava
bé amb tots. Però sent el flamenc
el que em quedava més lluny en
aquell moment, pel fet que aquí
no se solia oferir a les escoles de
dansa, era el que més curiositat em
generava. Alguna cosa dins meu
em deia que aquell era el meu llenguatge... i no estava equivocada! El
Flamenc per a mi són històries de
vida, contades des de la part més
visceral, portant les emocions al
límit. És un estil molt ric en tots
els aspectes (ritme, expressió, tècnica...), tan antic o tan actual com

