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Diada virtual
L

’ANC ha limitat a 48.000 manifestants l’aforament total per als 107 punts de concentració previstos per la Diada
en 82 municipis, per adaptar-se a la situació sanitària. L’Assemblea, per les circumstàncies, també contempla
una mobilització virtual. “Ha de ser la mobilització adaptada a la covid més gran d’Europa”. Plana 12

S’inicia el curs més ‘difícil’ de gestionar
La directora territorial d’Educació de les Terres de l’Ebre, Montserrat Perelló, ha presentat
les dades d’un curs escolar que és el més difícil de gestionar, però, que també és el que
té la major dotació pressupostària en capital humà i en recursos de la història.
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C

om es repartiran els gairebé
40.000 professors i professores
i com es repartirant les comunitats
autònomes els 2.000 milions
d‘euros destinats a Educació dels
16.000 milions d‘euros del Fons
COVID-19?
Segons les xifres presentades per les
diferents comunitats autònomes la
xifra total de professors i professores que s’han de contractar per al
nou curs escolar ascendeix a un total
de gairebé 40.000. Dels 215 professors extra de Cantàbria fins als 10.110
anunciats per la Comunitat de Madrid,
quants docents contractarà cada territori per aquest nou curs? I quants
diners rebran de Fons COVID-19 per
a Educació?
Pocs dies abans d’arrencar el nou curs
escolar 2020-2021 el Govern acordava amb les comunitats autònomes una
Declaració d’actuacions coordinades
en Salut Pública davant la COVID-19
per als centres educatius. En total, 23
mesures i 5 recomanacions que han
d’aplicar les administracions competents que són, la represa de forma
prioritària de l’activitat educativa presencial adoptant una sèrie de mesures de prevenció i higiene, a més que
tots els centres hauran de designar
una persona responsable per als aspectes relacionats amb la COVID-19.
Per ajudar a finançar aquesta tornada
a l’escola segura, el Govern va aprovar
el passat 16 de juny un Reial decret llei
pel qual es va crear el Fons COVID-19
de 16.000 milions d’euros per a les comunitats autònomes dels que 2.000
milions seran per a Educació. Però,
quan rebrà cada comunitat autònoma
d’aquests 2.000 milions a repartir per a
Educació? Durant aquests mesos només es coneixia com serien els criteris
de repartiment, però, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat l’Ordre
Ministerial que concreta les quantitats
exactes que es transferiran sens falta
aquest mes de setembre a cadascun
dels territoris. Quants professors extra han anunciat les comunitats que
contractaran per a aquest nou curs?
Com es divideixen aquests gairebé
40.000 docents al llarg del territori?
Andalusia: 6.419 professors més. La
Conselleria assegura que contractarà
8.171 professionals més de diferents
perfils per a aquest curs 2020-2021.
Incrementarà la seua plantilla per garantir un retorn a les aules segur en
6.419 mestres i professors (suma de
pública i privada) tant per dur a terme mesures de desdoblament garantint l’atenció educativa a l’alumnat
com per assegurar el compliment de
les recomanacions sanitàries. A més,
els centres comptaran amb 152 professionals d’Integració Social (PTIS) i

1.600 professionals de la neteja extra.
La incorporació d’aquests docents,
que serà efectiva al mes de setembre,
suposarà una inversió de 166.810.000
d’euros segons la Junta. Andalusia,
rebrà 383.800.000 d’euros dels 2.000
milions del tram d’Educació de Fons
COVID-19.
Aragó: 400 professors més. La Conselleria d’Educació d’Aragó confirma que
el començament de curs serà escalonat per minimitzar riscos, amb ràtios
més baixes i més professorat. Es contractaran al voltant de 400 nous professors que se sumen a l’increment de
300 docents el passat curs i als 1.500
que es van incorporar en la passada
legislatura. Aragó rebrà 53.400.000
d’euros dels 2.000 milions del tram
d’Educació de Fons COVID-19.
Astúries: 450 professors més. La Conselleria d’Educació d’Astúries assegura que el seu compromís de reduir la
mida dels grups almenys fins a quart
de primària inclusivament, requereix la
contractació extraordinària de com a
mínim 400 docents i d’almenys uns 50
per a secundària. Astúries rebrà 32,5
milions d’euros dels 2.000 milions del
tram d’Educació de Fons COVID-19 i
el gruix de la inversió anirà destinada
a personal, tant docent (pública i concertada) com de neteja a més d’invertir
uns 3,5 milions d’euros en dispositius
i continguts digitals. Al que cal sumar
l’adequació d’espais, menjadors, senyalització, mascaretes i altres elements de protecció individual.
Illes Balears: 458 professors més (325
per a la pública i 133 a la concertada) i
rebran 50,2 milions d’euros dels 2.000
milions del tram d’Educació de Fons
COVID-19 i la major part d’aquests
diners es destinaran a l’augment de
professorat (16,7 milions) i la resta de
diners del fons es repartirà per garantir
la seguretat dels centres.
Canàries: 2.500 professors/es més
(1.700 per a Secundària i 800 per a
educació infantil i primària) amb la
finalitat de servir de suport als alumnes més endarrerits. “Els contractes
d’aquests docents seran renovats trimestralment depenent de l’evolució
de la pandèmia”, segons apunta la
seua Conselleria d’Educació. A part
de la contractació de professors han
anunciat que hi haurà reforç en els
equips de neteja (una o dues persones
per centre) a través dels plans d’ocupació dels ajuntaments i 400 auxiliars de menjador nous per ajudar en
l’acomodació dels alumnes, que en el
cas de les ‘bombolles’, tindran espais
acotats amb mampares. Canàries rebrà 87,3 milions d’euros dels 2.000
milions del tram d’Educació de Fons
COVID-19.
Cantàbria: 215 professors més i rebrà
22,1 milions d’euros del tram de fons

COVID-19.
Castella i Lleó: 800 professors més.
L’estimació inicial són més de 600
professors extra al sistema públic (que
ja s’estan contractant) i uns 200 en els
centres concertats, apunten des de la
Conselleria d’Educació. Els contractes d’aquests docents seran per a tot
el curs i si les necessitats de personal
augmentessen, contractarien més
professors. Castella i Lleó rebrà 84
milions d’euros dels 2.000 milions del
tram d’Educació de Fons COVID-19.
Castella - la Manxa: 3.000 nous docents i rebrà 89,1 milions d’euros dels
2.000 milions del tram d’Educació de
Fons COVID-19. Amb aquests diners
contractarà uns 3.000 docents. A més
la Conselleria té un pla de digitalització
per import de gairebé 28 milions d’euros amb la compra de més de 72.000
dispositius tecnològics i la posada en
marxa d’una plataforma digital i un pla
de reforç educatiu per un muntant de
més de 16 milions d’euros.
Catalunya: 6.682 professors. Catalunya durà a terme un total de 8.258
contractacions de personal docent
i no docent per al curs 2020-2021 i
d’aquestes contractacions, 1.276 corresponen a l’increment previst en el
pressupost de l’any 2020 i 6.982 són
fruit de l’ampliació del pressupost per
a la COVID -19. Així ho confirma la
Conselleria d’Educació de Govern Català. Segons el perfil professional: 5.417
seran de personal docent, 1.265 de
personal d’atenció educativa, 1.239 de
personal de monitoratge, i 337 de personal d’administració i serveis. El total
de personal d’atenció educativa a l’aula és de 6.682 professors més, fet que
suposa el 80,9% de les noves contractacions. Des de la Conselleria d’Educació confirmen que els contractes
seran de setembre de 2020 a agost
de 2021. Catalunya rebrà 337.400.000
d’euros dels 2.000 milions del tram
d’Educació de Fons COVID-19.
Comunitat Valenciana: 4.374 professors més. Es contractaran 3.000
monitors i monitores de menjador, a
més d’adquirir material de protecció
i higiene, reorganitzar i senyalitzar els
espais educatius, els serveis de menjador i transport escolar, així com l’establiment d’un espai COVID en cada
centre educatiu. Amb aquests 4.374
professors més la plantilla educativa
valenciana arriba gairebé als 80.000
docents totals. A més s’han adquirit
uns tres milions de mascaretes reutilitzables i més de 86.000 litres de gel
hidroalcohòlic per proveir als centres
educatius i se seguirà avançant en el
pla de digitalització dels centres. La
Comunitat Valenciana rebrà 214,1 milions d’euros del tram d’Educació de
Fons COVID-19.
Extremadura: 894 professors. Con-

tractarà finalment a 744 professors per
a centres públics i 150 docents més
per als centres concertats. Aquests
contractes seran per a tot el curs amb
independència de l’evolució de la pandèmia. Extremadura rebrà 43.200.000
d’euros de Fons COVID-19 per a Educació.
Galícia: 1.000 professors més, tant per
a la creació dels nous grups de classe
com per als programes de reforç. Galícia rebrà 92.900.000 d’euros de Fons
COVID-19 per a Educació.
Madrid: 10.110 professors més. La
Conselleria d’Educació de la Comunitat de Madrid contractaran 10.260
professionals dels quals 10.110 seran
docents i 150 diplomats universitaris
d’infermeria per treballar a les escoles.
600 d’ells són els professors inclosos
en l’acord sectorial signat amb els sindicats, 200 tècnics especialistes d’Infantil i Primària, 350 educadors infantils, 1.200 mestres d’Educació Infantil,
2.400 mestres d’altres especialitats,
2.081 professors de Secundària i FP,
500 professors de reforç de Primària;
altres 617 per a les mateixes tasques de
Secundària; i 2.662 docents en l’educació concertada. La Comunitat de
Madrid rebrà 291.600.000 d’euros.
Regió de Múrcia: 800 docents més
que estaran a les aules quan els alumnes comencen el curs i això suposarà
uns 30 milions d’euros de la partida
COVID. Els centres comptaran amb
un pressupost de 10 milions per a la
millora de les instal·lacions i despeses
addicionals d’equipament de material
higiènic sanitari així com amb més de
dos milions d’euros per al reforç de la
neteja. Múrcia rebrà 73,8 milions d’euros de Fons COVID-19.
Navarra: 666 professors més. La Comunitat Foral de Navarra rebrà 29,2
milions d’euros de Fons COVID-19 per
a Educació aquest mes de setembre.
País Basc: 1.000 professors més i de
manera excepcional per fer front a
la situació motivada per la pandèmia
i respondre a les noves exigències
d’aquest curs. A més, han comprat
24.631 equips informàtics per reforçar possibles necessitats d’educació a
distància. El País Basc rebrà 87,2 milions d’euros de Fons COVID-19 per a
Educació.
La Rioja: fins a 220 nous professors.
Aquesta comunitat autònoma rebrà
13,2 milions d’euros de Fons COVID-19. El gruix d’aquesta partida, 10,5
milions, anirà destinat a la contractació extraordinària de docents de reforç
per aquest any mentre que la resta
s’invertirà en la compra de recursos
materials (ordinadors i “tablets” fonamentalment).
Ceuta i Melilla rebran set milions d’euros cadascuna d’aquests 2.000 milions
per a Educació de Fons COVID-16.

en portada
MÉS NOTÍCIES
NOU CURS AMB
MÉS REFORMES I
ACTUACIONS
El nou curs 2020-2021 a les
Terres de l’Ebre s’iniciarà
amb les obres de rehabilitació i ampliació acabades
dels centres St. Llàtzer de
Tortosa, Lluís Viñas i Vinyoles de Móra d’Ebre i
Teresa Subirats de Mas de
Barberans, que han suposat
una inversió de 2.229.092€,
a més de les 25 actuacions
d’obres de reforma, ampliació,
millora i conservació amb un
pressupost de 921.512€, des
quals 450.000 ha permès la
construcció de 2 aules al nou
institut escola Agustí Barberà
d’Amposta.

			
RISC ENTRE
MODERAT I BAIX
El risc de rebrot de Covid-19 a
les Terres de l’Ebre continua
a la baixa. Aquest dimarts
l’index se situa en el 46,10,
una disminució molt accentuada si tenim en compte que l’1
de setembre l’index se situava
en 102,26.
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EDUCACIÓ
“Encetem el curs més difícil de gestionar i amb
la major dotació pressupostària de la història”
L

a directora territorial
d’Educació de les Terres
de l’Ebre, Montserrat Perelló,
ha presentat aquest dimarts
les dades del nou curs escolar
2020-2021 a les comarques
ebrenques que s’iniciarà
el proper dilluns, 14 de
setembre, amb un total de
26.911 alumnes.
Perelló ha destacat que es tracta “del curs més difícil de gestionar, per la pandèmia mundial
provocada
pel
coronavirus
però, és també el curs amb la
major dotació pressupostària
en capital humà i en recursos
de la història, amb l’objectiu de
garantir l’accés a l’educació i
l’obertura d’escoles segures”.
Les xifres presentades constaten una lleu reducció d’alumnat
als cicles d’Infantil i Primària i
un lleuger increment (dades
provisionals) a Secundària i Batxillerat i cicles formatius; mentre que hi ha un increment del
nombre de docents en 79’5; a
més a més en tècnics d’integració social, educadors socials i
tècnics d’educació infantil hi ha

recció de Cuina a l’Institut Dertosa de Tortosa, el CFGM Vídeo,
Discjòquei i So de l’Institut Sòl
de Riu d’Alcanar; el nou Programa Formació i Inserció d’Auxiliar de construcció a l’Institut
Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona; i el nou Batxillerat Internacional a l’Institut Dertosa.

Presentació del nou curs escolar.

un increment del 58’1%. I cal tenir en compte un notable reforç
a l’educació inclusiva, a centres
amb 20’5 psicopedagogs, 14
mestres d’educació especial,
26 educadors i 3 aules SIEI a
la concertada; mentre que als
serveis educatius l’increment
en personal és de l’11’3%. El nou
curs 2020-2021 a més de l’augment del capital humà cal sumar la inversió en recursos: TIC
amb l’acompanyament i gestió

del desplegament de dispositius
per l’acceleració de la transformació digital amb 85.000 per a
docents; 300.000 per alumnat i
110.000 dotacions de connectivitat i altres novetats com el
nou institut escola El Temple a
Tortosa; el nou Institut d’Estudis
Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya a la Ràpita;
la nova Escola de Música de
Ginestar; la implementació de 2
nous cicles formatius: CFGS Di-

“El curs 2020-2021
s’inicia amb un total
de 26.911 alumnes,
amb
menys alumnat a
Infantil i Primària i un
lleuger increment a
Secundària i
post-obligatòria”
“A més de l’augment
del capital humà cal
sumar la inversió en
recursos”

SALUT
“Les dades epidemiològiques marquen una tendència a la
baixa, excepte la Ribera d’Ebre que segueix en risc alt”
Les dades epidemiològiques
actuals (ahir dimecres) marquen una tendència a la baixa
a tota la Regió Sanitària que,
a hores d’ara, està en risc mitjà baix, excepte la comarca de
la Ribera que continua en risc
alt, amb un índex de rebrot
superior a 100, en concret
121,10, pels diferents brots de
Flix.
Segons Mar Lleixà, directora
territorial de Salut, “tot i això la
situació sembla controlada i a
la baixa en comparació als últims dies. Com sempre diem
estarem atents a l’evolució de
la situació epidemiològica i dels
brots. Malgrat que la situació
ha millorat, sempre parlem de
calma tensa, i sobre tot no hem

d’abaixar la guàrdia i no ens
hem de relaxar amb l’ús de les
mesures de protecció que és el
que ara per ara sabem que és
efectiu i ens protegeix i protegeix als altres, l’ús adequat de
la mascareta, mantenir les distàncies i higiene de mans com
més cops millor, es recomanen
mínim 5 cops al dia i evitar trobades superiors a 10 persones”.
Lleixà afegia que cal seguir les
recomanacions: “qualsevol persona amb símptomes compatibles ha de quedar-se a casa
i contactar amb el sistema de
Salut, tot això ens ajuda a controlar-ho. La prioritat és identificar de forma precoç els casos i tallar les cadenes, és vital
fer cas i també ho és seguir els

Mar Lleixà: “malgrat
que la situació general
ha millorat, sempre
parlem de calma tensa.
I sobre tot no hem
d’abaixar la guàrdia i
no ens hem de relaxar”
aïllaments mentrestant s’està
esperant el resultat d’una PCR,
encara que sigui una persona
asimptomàtica, i evidentment si
és un contacte estret”.
Sobre l’inici del curs escolar, la
directora deia que “estem preparats, en coordinació Salut i
Educació. Tenim el circuits, en-

llestits per la gestió de casos
Covid, que segur que ens apareixeran, però que gestionarem.
Cada escola té un CAP de referència i una persona de referència. Hi haurà moltes sospites
a les escoles que caldrà gestionar. Vull transmetre un missatge
de confiança i de tranquil·litat.
Quan es detecti un cas positiu
s’engegarà el circuit, s’aïllarà i es
faran les PCR al grup estable a
la pròpia escola. Tenim preparats equips de presa de mostra
amb professionals d’atenció
primària de l’ICS, per poder fer
la presa de mostres in situ, i Salut Pública estudiarà el cas, per
determinar si cal anar més enllà
d’aquest grup estable en les recomanacions. En breu sabrem

quines són les escoles i/o instituts del nostre territori que seran sentinella i que ens serviran
per disposar d’un monitoratge
de l’evolució de la pandèmia. Es
triaran tenint en compte criteris
epidemiològics, territorials i estructurals, aquests seran cribatges voluntaris. Hem establert
una comissió de seguiment
amb el Departament d’Educació per tractar cas a cas i poder
polir el circuit si es necessari.
Important recordar a les famílies la recomanació de donar-se
d’alta a l’espai ‘La Meva Salut’
que ara més que mai pot agilitzar tràmits i permet l’accés a la
informació”. En aquest enllaç es
pot obtenir l’accés: https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t
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MÉS
NOTÍCIES
UNES FESTES
EXCEPCIONALS
Tortosa va viure unes festes
de la Cinta marcades per
la situació sanitària que
va comportar actes reduïts, adaptant-los a la nova
realitat, amb les mesures
pertinents. Els actes van acabar diumenge amb el concert
dels Kikos, en un escenari
diferent a l’habitual i els focs.

CABALLOL
SUBSTITUIRÀ
CARLOS CASTILLO
COM A DIPUTAT
El tortosí Joan Caballol
substituirà Carlos Castillo
al Parlament. El diputat del
PSC, que ocupava el segon
lloc a la candidatura que va
presentar el PSC-Units per
Avançar a la circumscripció
de Tarragona, ha anunciat
que deixarà l’escó en el
pròxim ple del Parlament
després d’haver-se donat de
baixa del partit.

MOVEM TORTOSA
Movem proposa l’adhesió de
l’Ajuntament de Tortosa a
l’Associació de Municipis per
l’Energia Pública. La proposta es debatrà al ple de dilluns
en una moció que també demana un informe per avaluar
la viabilitat de la constitució
d’una Agència Municipal de
l’Energia”.

BORSSA PÚBLICA
D’HABITATGE
El grup municipal d’Esquerra
Republicana-Tortosa Sí ha
presentat una moció al ple de
l’Ajuntament en què proposa l’elaboració d’un llistat
de tots els pisos buits al
municipi i, a partir d’aquesta
informació, que l’Ajuntament sol·licite la cessió de
tots aquells habitatges que
siguen propietat de grans
tenidors i bancs per a la
creació d’una borsa pública d’habitatge destinat al
lloguer social.

tortosa

MILLORA LES IMATGES
Les urgències de l’Hospital Verge de la Cinta
incorporen una sala de raigs X digital
L

’àrea d’urgències de
l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta ha posat en
marxa una nova sala de raigs
X directa que permet millorar
considerablement la qualitat
de la imatge així com
controlar i reduir la radiació
que reben els pacients.
L’aparell instal·lat, que també
facilita l’ergonomia d’operadors i pacients en posicions
extremes, compta amb tecnologia d’última generació i
incorpora intel·ligència artificial en els processats per millorar la qualitat d’imatge i el
diagnòstic. De fet, les imatges

es poden veure pocs segons
després a la mateixa estació
de control en una pantalla de
majors dimensions i resolució.
L’absència de revelat permet
incrementar el nombre d’estudis diaris, que actualment és
d’entre 70 i 120, un 50% més.
El nou aparell també pot efectuar una radiografia de cos
sencer mitjançant la superposició de vàries imatges sense
moure el pacient ni que el tècnic hagi d’intervenir. El sistema
de telemetria de que disposa
permet realitzar projeccions
d’àrees extenses del cos, com
la totalitat de la columna i les

extremitats inferiors. En el cas
de la covid-19, el seu ús, segons la Regió Sanitària, ha de

resultar clau a l’hora de millorar en la rapidesa i resolució de
les imatges.

SOCIETAT
La Generalitat obliga a suspendre la
Marxa de Torxes arran de les restriccions
L

a Comissió 11 de Setembre
a les Terres de l’Ebre ha
anunciat la suspensió de la
tretzena Marxa de Torres que
té lloc habitualment la vigília
de la Diada a Tortosa per les
restriccions imposades per la
pandèmia de la covid-19.
Segons han explicat des de la
Comissió, els Mossos els han
comunicat aquest mateix dimarts, “només tres dies abans”,
la prohibició de l’acte d’acord
amb les prescripcions del Pla
d’Actuació Procicat. La Comissió ha recordat que la seva vo-

luntat era celebrar de la marxa
mobilitzant 20 persones voluntàries per garantir el compliment de les mesures sanitàries
i ha criticat el “doble raser” de
la Generalitat en aquest aspecte. “Així, mentre avui pel
matí i en diverses hores punta,
veurem trens i metros plens a
vessar sense cap garantia de
compliment de les mesures a
les empreses subministradores
del servei, als moviments socials i entitats, se’ns prohibeixen
fer mobilitzacions amb totes
les mesures sanitàries. A més a

més, i com ja ha passat al llarg
dels últims mesos, les mesures
es prenen indistintament si vivim a Prat de Comte o si vivim a
Barcelona. Les Terres de l’Ebre

tornem a tenir uns índexs de rebrot baixos i baixant i no podem
ser tractats com si visquéssim
en una gran ciutat“, han argumentat en un comunicat.

Enric Roig ocuparà de nou la Primera Secretaria
de l’Agrupació Local del PSC de Tortosa
E
l Partit dels Socialistes
de Catalunya, després
del Congrés Nacional
celebrat el passat desembre
de 2019, així com el 5è
Congrés de la Federació de
l’Ebre, el passat 29 de febrer,
continua amb el procés de
renovació dels seus càrrecs
orgànics.

A Tortosa, l’Executiva de l’Agrupació Local del PSC va acordar
celebrar eleccions primàries per
escollir els candidats o candidates a la Primera Secretaria, podent presentar candidatures fins
el 4 de setembre.
Un cop finalitzat el termini per
presentar els avals del procés
de primàries per a l’elecció de la

1a Secretaria de l’Agrupació Local del PSC de Tortosa, l’actual
primer secretari, Enric Roig, ha
estat l’únic que ha presentat els
avals per optar al càrrec, i que
es corresponen amb un 63,75%
essent, per tant, la única candidatura i quedant així anomenat
primer secretari, pendent de ratificar per part de l’Assemblea.

amposta
MÉS
NOTÍCIES
LLARS D’INFANTS
MUNICIPALS
La Sequieta i la Gruneta ja
ho tenen tot a punt. Dilluns
14 de setembre reobriran les
portes per als més de 160
infants que enguany s’han
matriculat per al primer
cicle d’educació infantil a
les llars d’infants municipals d’Amposta. I ho faran
amb l’aplicació de tots els
protocols de Salut i Educació
per garantir la seguretat
dels infants, cosa que ha
obligat a reformular el
servei. L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, i la regidora
d’Educació, Núria Marco, ja
han informat les famílies
d’aquests ajustos, que comporten un canvi en l’horari,
amb una reducció mínima
de les hores.

CLUB NÀUTIC
AMPOSTA
Cinquena i setena posició
dels remers del Club Nàutic
Amposta, Núria Puig Aguiló
i Àlex Pagà Fornós respectivament en l’Europeu sub23
celebrat a Duisburg aquest
cap de setmana.
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PER REFINANÇAR LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN
El ple extraordinari aprova per unanimitat
el préstec pont de 4,5M€ a Fussmont
E

l ple extraordinari,
celebrat de forma
telemàtica, va aprovar per
unanimitat la proposta de
formalització d’un préstec
pont entre l’Ajuntament
d’Amposta i la Fussmont
que servirà per refinançar la
residència de gent gran.
Així, en dos punts diferents, el
ple va aprovar la formalització
d’un préstec de 4,6 M € a 12
anys més dos anys de carència
i amb un tipus d’interès d’Euríbor + 0.98 entre l’entitat que
va presentar la millor oferta i
l’Ajuntament i la realització del

préstec pont entre l’Ajuntament
i Fussmont amb el mateix tipus d’interès però a 22 anys.
“Així, fem un refinançament
d’aquell préstec inicial de 6M
€, constituït al gener de 2015 i
al ens vam oposar, i millorem
la liquiditat de la residència”,
va explicar l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. “Amb aquesta
nova operació, espongem el
termini d’amortització i d’una
quota anual de 480.000 euros
passem a una quota de 237.000
euros”, assenyala, “i a més, amb
el global de l’operació ens estalviarem uns 170.000 euros”.

“A més, el nou finançament allibera a l’Hospital d’un aval de 6
milions d’euros, cosa que ens

permetrà constituir-hi una pòlissa de préstec per millorar-ne
la liquiditat”, va dir l’alcalde.

CONSELL COMARCAL
Preocupació pel constant augment de
robatoris de garrofes: “cal adoptar mesures”
D

avant l’augment de
robatoris als entorns
rurals de les últimes
setmanes, el president del
Consell Comarcal del Montsià,
Joan Roig, s’ha reunit amb
el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Xavier Faura, i amb el director
dels serveis territorials
d’agricultura, ramaderia,
pesca i alimentació de
les Terres de l’Ebre, Jesús
Gómez, amb l’objectiu
d’abordar conjuntament la
problemàtica dels robatoris
de garrofes.
La trobada ha tingut lloc a la
seu del Consell Comarcal del

ES CONFIRMA UN CAS DE VIRUS DEL NIL
A AMPOSTA, EL PRIMER DETECTAT A
CATALUNYA
El Departament d’Agricultura ha confirmat un cas de virus del Nil
occidental en un cavall. En concret, es tracta d’un poltre de la zona
d’Amposta sense símptomes, detectat pel programa de vigilància
del virus del Nil occidental en animals que duu a terme el Servei de
Prevenció en Salut Animal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l’IRTA, en coordinació amb el
Departament de Salut.

Montsià. A la reunió s’ha volgut
remarcar la preocupació pel
constat augment de robatoris
als entorns rurals de les comarques de Montsià i Baix Ebre, els
quals enguany s’han agreujat a
causa de l’increment del preu
de la garrofa. També s’ha posat en relleu que aquests actes
suposen un greu perjudici per
a l’agricultura del territori, i que
només fan que menyscabar
l’economia agrícola del territori,
que de per si ja es troba en una
situació difícil. Sobre aquesta
situació el president del Consell
Comarcal del Montsià ha volgut
insistir a fer costat als pagesos i
les pageses del territori: “Totes

LA GUÀRDIA
MUNICIPAL DE
L’ALDEA ATURA EL
ROBATORI DE
300 KG DE
GARROFES
A la notícia de la part superior, es parla de la reunió que va

les administracions ens hem de
posar a treballar immediatament
per revertir la situació del sector agrícola, un sector cabdal i
que es troba permanentment en
crisi. Cal adoptar mesures tant

de prevenció i com sanció dels
robatoris de garrofes o de qualsevol producte agrícola, per
dissuadir als lladres i protegir les
collites dels agricultors/es de
les nostres comarques”.

tenir lloc a Amposta, al Consell
Comarcal, per la preocupació
per l’increment de robatoris de
garrofes. Això va ser dimecres.
La regidoria de Seguretat de
l’Ajuntament de l’Aldea va informar ahir que, el dimarts passat,
la Guàrdia Municipal del municipi va aturar el robatori de 300
kg de garrofes. “Els fets van tindre lloc al voltant de les 18.30
h, quan els guàrdies van rebre

l’avís d’un veí que treballava a
la zona de la partida del Lligallet de Vidre. Les garrofes ja estaven amagades i preparades
pels lladres per ser carregades.
Els 300 kg van ser interceptats
pels guàrdies i recuperats pel
seu propietari”. poeta alguerès
de principis del segle XX, Antoni Ciuffo, que signava els seus
escrits amb aquest mateix pseudònim.
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MÉS
NOTÍCIES
URV
La URV es consolida com a
primera institució espanyola
en finançament europeu
rebut per formar personal
investigador. Des de l’any
2014, la Universitat ha
rebut 7,9 milions per a dos
projectes del programa COFUND-Doctoral Programme
de Marie Sklodowska-Curie
Actions (MSCA).

L’AMETLLA
El cens de població a l’Ametlla de Mar ha incrementat
considerablement després
del període de confinament
i durant els mesos de pandèmia, situant-se en 7.662
habitants, el que suposa un
increment de 218 persones,
respecte a les 7.444 que
hi havia registrades l’1 de
gener d’aquest any.

L’ALDEA
Des de l’Ajuntament s’ha
informat que fa unes
setmanes “ens vàrem posar
en contacte amb el Consell
Comarcal per tal de sol·licitar
informació referent al transport dels alumnes aldeans
a l’Institut de Camarles, tan
bon punt disposem de la informació per part del CC del
Baix Ebre en farem difusió”.

JESÚS
Un any més, l’EMD de Jesús
commemorarà la Diada
Nacional de Catalunya. Enguany ho farà la vigília, el 10
de setembre, a les 20 hores,
amb un format digital a
través del canal de youtube
‘Ànims i Avant’ que va estrenar al juliol. Per a aquest
singular any 2020, s’ha fet
l’encàrrec al jove periodista
jesusenc Jaume Borja Ferrando. Borja, des de sempre
molt vinculat al poble amb
múltiples col·laboracions,
té una trajectòria àmplia
en el món del periodisme.
En acabar l’acte, hi haurà
actuació virtual de la Banda
de Música Manel Martines
i Solà.

baix ebre

DELTEBRE
L’Ajuntament atorga més de 100.000 euros en
ajuts a les empreses, comerços i autònoms
E

l govern municipal
ha donat a conèixer
el resultat de la primera
convocatòria d’ajuts dirigits
a les empreses, comerços i
autònoms del municipi i que
s’emmarquen en el Pla de
Reactivació Socioeconòmica
de Deltebre.
En total, entre ajuts directes i
indirectes, derivats de la supressió de tributs municipals, l’Ajuntament ha atorgat 101.408,46€
entre 175 empreses. Tot i que la
mitjana dels ajuts ascendeix a
500€, hi ha empreses que s’han
vist beneficiades amb imports
globals de 2.500€. L’alcalde,

Lluís Soler, ha detallat que “des
de l’Ajuntament volem estar al
costat del sector econòmic del
municipi per tal que en l’actual context d’adversitat ningú es
quedi enrere”. Per aquest motiu, l’alcalde ha anunciat que al
mes d’octubre s’obrirà una segona convocatòria per donar
cabuda a les empreses que no
han sol·licitat l’ajut. Els ajuts es
destinaven en diferents supòsits atenent a l’impacte de la
COVID-19 i del pas del temporal Glòria, i la majoria de les
empreses, un 36%, s’han pogut
acollir al supòsit 5, el qual permetia arribar a ajuts directes de

fins a 1.000€.
D’altra banda, també s’ha informat que des d’avui i fins al 24 de
setembre es realitzaran a Del-

tebre les jornades gastronòmiques de l’arròs, que comptaran
amb la participació de 15 restaurants del municipi.

L’ALDEA
L’Ajuntament entrega material de prevenció
de la COVID-19 a les escoles del municipi
D

es de l’Ajuntament s’ha
fet entrega de material de
prevenció de la Covid-19 a les
escoles del municipi.
Irene Negre, Regidora d’Acció
Educativa: “estem davant d’un
inici de curs atípic on entre tots
hem de garantir la seguretat
i salut dels nostres petits, per
això des de l’Ajuntament fem
entrega de tanques per al repartiment dels espais d’esbarjo, líquid desinfectant de mans,
catifes desinfectants de peus,
líquid desinfectant de terra i
també aerosols desinfectants

de tot tipus de superfícies. L’escola s’ha de convertir en un
espai segur, caldrà però molta
pedagogia entre els més menuts per tal d’ensenyar-los com
prevenir-se. Les famílies hem
de ser conscients d’aquesta
nova realitat social que impedeix la normal relació/contacte
entre les persones i des de les
institucions hem de facilitar la
tornada a l’escola amb totes les
garanties per protegir als fills i
filles. Iniciem un nou curs i des
de la Regidoria i l’Ajuntament
estarem al costat de les direcci-

ons dels centres educatius i de
les Associacions de pares i ma-

res per tot allò que calgui, tal i
com hem vingut fent fins ara”.

L’Ametlla de Mar: el mes d’agost es tanca
com el segon millor dels últims cinc anys
L
a mitjana de l’ocupació
turística a l’estiu al
municipi s’ha situat al 80,45
%, un 0,8 % menys que la
temporada del 2019. Un
estiu en el qual ha destacat
un tipus de turisme de
proximitat i familiar.
El sector turístic a l’Ametlla
de Mar frega la plena ocu-

pació durant l’agost i supera les expectatives, malgrat la
pandèmia. Tot i que el mes de
juliol el turisme a l’Ametlla de
Mar ha baixat un 6% respecte
a l’any anterior, l’agost se situa
a un 94,3%, superant dos punts
la xifra de l’any anterior i situant-se així com el segon millor
dels últims cinc anys.

publicitat
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“L’EBRE, TERRITORI DE VALORS”
EL HOMRANI: “NO HI HA PAÍS JUST, SI AQUEST NO ÉS CAPAÇ
DE TENIR EN COMPTE TOTA LA SEVA DIVERSITAT TERRITORIAL’
La Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana va celebrar
la segona sessió de la jornada
“L’Ebre, un territori de valors”,
sobre la construcció econòmica i social de les Terres de l’Ebre
amb la participació telemàtica
d’un centenar de càrrecs i militants del partit. La jornada, que
va reunir els ponents a Horta, va
comptar amb la presència del
conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani.
El conseller va destacar la voluntat de la Federació de l’Ebre
d’Esquerra “per tenir una mirada
llarga i profunda, però a la vegada tenir horitzons curts per
visualitzar els canvis i alinear des
de les administracions totes les
estratègies que donin respostes
a la ciutadania”. Una mirada que
ha de tenir com a element clau
“falcar la gent jove al territori”.
El Homrani va afirmar que “no
hi ha país just per a tots els ciutadans i ciutadanes, cohesionat

com a comunitat, si aquest no
és capaç de tenir en compte
tota la seva diversitat territorial”.
A més de reivindicar “la centralitat de les Terres de l’Ebre”
va posar en valor “la capacitat
d’un territori divers, en ell mateix, i amb unes potencialitats
molt grans, a les que el país té
l’obligació de donar-hi resposta”. El conseller va ressaltar les
potencialitats en l’àmbit turístic,
el sector agrari, amb els seus
productes de proximitat i de
molt alt valor afegit, i la indústria agrària. “Necessitem indústria, perquè és un dels tractors
de l’economia i de la qualitat en
el treball; i alhora hem de tenir
turisme, cuidar el medi ambient
i el paisatge”. Tanmateix, també
va voler enumerar algunes actuacions de present, com el Pla
pilot en matèria d’envelliment
actiu, implementat a la Terra
Alta; l’exemplaritat de les polítiques actives d’ocupació que es

CAMARLES

BENIFALLET

PROJECTE
EMMA

“NO FESTES
MAJORS”

Entre altres accions del projecte, diumenge a les 12h del
migdia, es farà la presentació d’un TORRÓ SOLIDARI
d’aquest Nadal 2020.
Es farà roda de premsa de
la presentació del torró i
s’informarà d’altres accions
que es duran a terme des
del projecte EMMA. L’acte
de diumenge serà a les 12h a
Camarles a la pastisseria de
Germans Marin.

Les NO FESTES MAJORS 2020
es realitzen del 7 al 10 de setembre. Es tracta d’actes puntuals, amb aforament limitat,
evitant les aglomeracions i les
situacions de risc, per a poder
recordar que són dies que en
condicions normals serien de
Festa Major. Avui dijous, a les
17.30 h, homenatge a la Gent
Gran. Es farà entrega de la
placa al domicili de cadascú/
na. A les 19.30 hores, pujada
de la Mare de Déu de Dalt i de
Sant Francesc d’Assís.

El Projecte Emma és una
iniciativa de la Fundació Dr.
Ferran per a la recerca en
càncer de mama.

A les 21 hores, focs i traca final
al Parc de les Moreres.

porten a terme al Montsià i el
Baix Ebre; i la capacitat de motor industrial de la Ribera d’Ebre.
El President de la Federació de
l’Ebre, Alfons Montserrat va explicar que “la jornada s’ha centrat en el despoblament, la ru-

ralitat, i la necessitat d’actuar
en el foment de la retenció de
la joventut i el talent al territori;
afavorint el repoblament, i fent
atenció a la potenciació del teletreball, l’oferiment d’habitatge, ocupació i formació”.

SERRA DE CARDÓ
CONFIRMADA LA
PRESÈNCIA DE LA
VESPA ASIÀTICA
A LES TERRES DE
L’EBRE
La vespa asiàtica ja sobrevola i
amenaça la població d’abelles
de les Terres de l’Ebre. Segons
ha pogut saber l’ACN, els
Agents Rurals han confirmat la
seva presència després que, la
setmana passada, dos apicultors sorprenguessin diversos
exemplars d’aquesta perillosa
espècie invasora atacant les
seves arnes en dos espais de la
serra de Cardó.
Establerta des de fa un any i

mig al Baix Penedès –se n’han
trobat també al Priorat i el
Tarragonès- són els primers
exemplars vistos a les Terres de
l’Ebre, la principal zona apícola
de Catalunya. Els abellers, que
avisen també dels problemes
ambientals i socials d’aquesta
presència, reclamen a la Generalitat actuacions ràpides per
detectar els nius i frenar la seva
expansió. Els abellers creuen
que és ara, justament quan
s’acaben de trobar els primers
exemplars, el moment de sumar
esforços i atacar els invasors.
Els nius construïts entre la
primavera i l’estiu poden acabar
multiplicant la població després
de l’hivern.

MÉS
NOTÍCIES
COPATE
El nou sistema de recollida
de residus implantat pel
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE) ja és plenament
operatiu. Aquest estiu ha
finalitzat el procés de renovació de contenidors i s’han
posat en marxa els nous
serveis previstos als 24 municipis de l’àmbit COPATE,
un procés que s’ha estès de
forma gradual als diferents
municipis del Baix Ebre i el
Montsià. Concretament al
Montsià, s’han instal·lat 599
contenidors soterrats i 923
en superfície, mentre que
al Baix Ebre s’han adequat
1.374 contenidors. En total,
hi ha uns 3.600 contenidors,
3.000 unitats disposen d’un
sistema bilateral automàtic
i 600 d’un sistema de recollida posterior. “A més de la
renovació dels contenidors,
s’han posat en funcionament un seguit de serveis
per tal de garantir que la
ciutadania diposite de forma
adequada les seues deixalles
i, posteriorment, aquestes
es transporten i siguen tractades als diferents centres
de tractament”, ha explicat
el president del COPATE,
Joan Alginet.

LA LOTERIA
NACIONAL
L’administració de loteria de
l’Ametlla de Mar, situada al
carrer Andreu Llambrich 38,
ha guanyat aquest dissabte 5 de setembre el segon
premi de la Loteria Nacional
amb el número 78370 amb
un valor de 120.000 € per
sèrie.

UNIÓ PAGESOS
EMIGDI SUBIRATS
GUANYA EL PREMI
RAFEL SARÍ
Emigdi Subirats ha estat guardonat amb el XXXVII premi
Rafael Sari de narrativa, que
concedeix l’Obra Cultural de

l’Alguer, per la narració “La més
bella i sublim”. Es tracta de tot un
homenatge en prosa poètica a la
figura de Mn. Francesc Manunta
(l’Alguer 1928-1995), missioner i
poeta, una de les figures més remarcables de la literatura algueresa d’arrel catalana, que va ser
el fundador d’Òmnium Cultural
de l’Alguer i autor d’una obra po-

ètica de molt pes. És el segon
cop que l’autor campredonenc
ha rebut el premi de manera
consecutiva, ja que l’any passat
va ser premiat per l’obra “Ramon
Clavellet”, sobre un conegut
poeta alguerès de principis del
segle XX, Antoni Ciuffo, que signava els seus escrits amb aquest
mateix pseudònim.

Reclama als compradors de
raïm i vi preus a partir de
0,60 euros el quilo per al
raïm destinat a les denominacions d’origen per assegurar el futur de les explotacions. El sindicat estima una
davallada de la producció de
verema.

montsià
MÉS
NOTÍCIES
ATENEU
COOPERATIU
L’Ateneu Cooperatiu Terres
de l’Ebre busca la complicitat de les gestories i
assessories de les Terres de
l’Ebre per a difondre i fer
créixer el cooperativisme i
l’economia social al territori.
Així, aquest mes de setembre es durà a terme una
activitat formativa, especialment adreçada a les més
de 130 empreses de serveis
empresarials que hi ha a les
Terres de l’Ebre per ampliar
els seus coneixements sobre
el model cooperatiu. Aquest
itinerari formatiu permetrà
a les gestories i assessories
que la realitzin rebre el segell “Aquí es coopera”, una
acreditació i formació que
altres ateneus de la Xarxa
d’Ateneus de Catalunya
ja han implantat als seus
respectius territoris, però
que és la primera vegada
que es realitza a les Terres
de l’Ebre.

DIPUTACIÓ
Els centres educatius de la
Diputació de Tarragona començaran el curs 2020-2021
amb les màximes mesures
d’higiene i distància davant
la COVID-19. Els col·legis
d’educació especial, les
escoles d’art i disseny i les
escoles i conservatoris de
música de la Diputació han
elaborat un pla d’organització específic que defineix les
mesures i protocols a seguir,
segons les indicacions establertes pels departaments
de Salut i Educació de la
Generalitat de Catalunya.

SANTA BÀRBARA
Les inscripcions de les classes de català es realizaran
del 14 al 18 de setembre, de
8 a 14 h al Centre Municipal
de Serveis Socials. També es
poden informar al telèfon
977718479 o al c/e: cmss@
santabarbara.cat.
El funcionament s’explicarà
al moment de la inscripció.
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LA RÀPITA
L’ocupació turística arriba al 90% i confirma
la bona temporada al delta de l’Ebre
L

es dades d’ocupació
turística registrades a la
Ràpita durant els mesos de
juliol i agost confirmen que
el delta ha estat la destinació
de moda durant aquest estiu,
en el qual molts viatgers han
optat per la proximitat davant
la situació de pandèmia pel
coronavirus.
Segons dades de l’Oficina de
Turisme, durant aquest mes
d’agost els establiments d’allotjament turístic (hotels i apartaments) han ocupat el 90% dels
seus llits disponibles, la mateixa
xifra que el 2019. Al mes de juliol,

l’ocupació ha estat del 65%, deu
punts menys que l’any anterior.
Es constata que un augment del
turisme estatal ha compensat
la caiguda del turisme estranger, el qual ha estat en un 80%
provinent de França. Pel que fa
a la procedència del visitant estatal, el principal lloc d’origen
és la demarcació de Barcelona
(55,3%), seguit d’Aragó (12,7%) i
Tarragona (7,9%). Una altra dada
que cal destacar és el nombre
de reserves efectuades a les activitats que comercialitza l’Estació Nàutica. Un total de 1.609
persones van reservar experi-

ències turístiques els mesos de
juliol i agost i, d’aquestes, 1.500

ho van fer per a activitats relacionades amb la badia dels Alfacs.

ULLDECONA
Mor un home en xocar amb el cotxe
contra la façana de l’Ajuntament
U

n home va morir aquest
dissabte a la tarda a
Ulldecona en xocar el vehicle
que conduïa contra la façana
de l’Ajuntament, entre la
plaça Diputació i el carrer
Major.
La víctima tenia 49 anys. Segons fonts consultades, a falta
dels resultats de l’autopsia, es
considerava que va patir un infart abans de la col.lisió. L’Ajuntament va expressar el condol als seus familiars i amics i
va agrair la tasca dels cossos
d’emergències i de seguretat.

L’IES Les Planes realitza reunions amb les
famílies per donar informació de l’inici de curs
El dia 14 s’engega un curs escolar marcat especialment per
molts protocols de seguretat.
L’IES les Planes de Santa Bàrbara ha estat treballant en un pla
d’organització en el que s’inclou;
la distribució dels grups, del professorat, l’organització d’entrades i sortides, neteja i mascareta,
horari d’esbarjo, el circuit de bar i

menjador, els grups estables, pla
de neteja i ventilació. El pla d’organització es presenta durant
aquesta setmana en les diferents
reunions que tenen lloc al centre
amb els pares i mares del alumnes. Entre les qüestions més
destacades que s’inclouen al pla,
hi ha temes com la ràtio d’alumnes que serà aproximadament

de 20 o 22 alumnes per classe,
tret de 3er i 4art d’ESO que la ràtio s’eleva a 26-27 alumnes.
Els centres estan rebent unes
EPIS per poder mirar la febre en
cas sospitós, tot i que “són les
famílies les que s’han de responsabilitzar d’enviar els seus fills
sense cap símptoma ni febre”.
(La Plana Ràdio)
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ALCANAR
APLICAT EL TERCER TRACTAMENT
CONTRA EL MOSQUIT TIGRE

EDUCACIÓ
L’AJUNTAMENT D’ALCANAR ES REUNEIX
AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

MÉS
NOTÍCIES
ALCANAR
Alcanar continua tenint
l’índex de risc de brot molt
baix, inferior a 1, la qual cosa
li permet començar l’inici del
curs escolar amb bones expectatives. Arribar fins aquí
no ha estat fàcil. Cal agrair el
comportament exemplar que
han tingut els veïns i veïnes
del municipi, complint les
indicacions de les autoritats
sanitàries i els protocols
de seguretat i protecció de
l’Ajuntament d’Alcanar.

Aquesta setmana s’ha aplicat
l’últim tractament contra el
mosquit tigre d’aquesta temporada d’estiu. Al llarg de l’estiu, l’Ajuntament d’Alcanar ha
realitzat per tot el terme municipal tres tractaments a través dels operaris del Consorci
de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre (COPATE).

Com cada any, els tractamenst
han consistit a col·locar unes
pastilles amb productes específics de larvicida als embornals, col·lectors i altres llocs de
la via pública on se sol acumular aigua, per tal d’eliminar les
larves de mosquit tigre i evitar, així, l’aparició de mosquits
adults durant l’estiu.

LES CASES
HABILITARAN
L’ALBERG DELS
JOSEPETS
PER AÏLLAR
TEMPORERS DELS
CÍTRICS AFECTATS
PER LA COVID-19
Els consells comarcals del Baix
Ebre i el Montsià han acordat
cedir l’alberg dels Josepets de
les Cases d’Alcanar perquè temporers de la pròxima campanya
dels cítrics que no disposin de
lloc puguin mantenir-se en situació d’aïllament. L’equipament
pot acollir fins a 60 treballadors
que hagin contret la covid-19
sense necessitat d’hospitalitza-

ROBATORIS DE
GARROFES AL
MONTSIÀ
L’increment del preu de la
garrofa, que actualment està
als 0,75 euros el quilo, fa que
els robatoris augmenten al

ció o hagin de fer la quarantena
per haver estat en contacte amb
un positiu. Segons el president
del Consell del Baix Ebre, Xavier
Faura, el Departament de Salut
s’encarregarà d’atendre aquestes persones durant la seva
estada. Amb tot, preveu que
l’ocupació sigui relativament
baixa atès que la majoria dels
treballadors de la campanya
repeteixen d’altres anys i ja disposen d’allotjament al territori.

camp.
L’ajuntament de Santa Bàrbara
ha traslladat aquest malestar
als Mossos en una reunió que
van tenir conjuntament l’alcalde Antonio Ollés i el regidor de
governació Manel Crespo. “En
temporada de garrofes, poc o
molt sempre hi ha hagut robatoris, però amb l’increment

Dilluns la tarda, l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, i la regidora
d’Educació, Maribel Ramon, es
van reunir amb les direccions
dels tres centres educatius del
municipi i també amb els representants de les Ampes i les Afes
per a coordinar l’inici del curs
2020/21. Ara la prioritat per a
l’Ajuntament és que l’entrada
a l’escola siga segura. El batle

LA SÉNIA

d’Alcanar afirma que “focalitzarem tots els nostres esforços
en el benestar dels xiquets i xiquetes i també acompanyarem
a les famílies en aquests moments d’incertesa”. L’Ajuntament està preparant un conjunt
d’accions que portarà a terme
per a donar suport a tots els
centres educatius a partir de les
diferents peticions i necessitats.

SANT JAUME

AMPA INSTITUT

SUBVENCIÓ

Amb l’objectiu de reduir les
aglomeracions durant el
periode d’inscripció, “hem
habilitat una eina per tal de
poder fer la inscripció de manera telemàtica”. La inscripció
i pagament de la quota de
l’associació per al curs 20/21
representarà diverses avantatges, com descomptes en la
compra dels llibres. “El carnet
de soci us l’enviarem per
correu electrònic o whatsapp
prèvia recepció del justificant
de pagament. Si algú té problemes per fer la inscripció via
telemàtica, podeu posar-vos
en contacte amb l’associació
per les vies habituals”.

Subvenció per al municipi
de Sant Jaume d’Enveja
per a activitats culturals,
esportives i educatives i
per l’impacte i despeses ja
realitzades derivades dels
efectes de la COVID-19. Import sol·licitat: 12000 euros.
Actuació realitzada amb la
col.laboració de la Diputació
de Tarragona.

de preu això també s’ha incrementat” explicava l’alcalde.
El regidor comentava “poden
sostreure un màxim i no els
hi passa res, llavors és una situació que preocupa a la pagesia”, afegia Crespo. La situació s’agreuja i preocupa donat
que quan s’intercepta el material robat, si no surt el pro-

pietari, se li paga a qui l’ha
robat, tal com marquen les
lleis actuals, i això crea molt
mal estar entre els pagesos.
El Consell Comarcal del
Montsià també va fer una
reunió per abordar el tema
(plana5).
(La Plana Ràdio).

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Alcanar ha proveït
d’una mascareta reutilitzable
i feta amb material hidrorepel·lent a totes les persones
del municipi que ho han
sol·licitat. El consistori ja
ha repartit prop de 20.000
mascaretes, 13.000 de les
quals han estat destinades a
comerços i empreses, sectors
vulnerables del municipi i a
persones adultes.

FES ELS TEUS
TRÀMITS DE
L’AJUNTAMENT
DES DE CASA
Totes les persones que
tinguen la necessitat de
dur a terme un tràmit bàsic
de l’Ajuntament d’Alcanar
poden fer-ho digitalment a
través de la Seu electrònica
de l’Ajuntament. Fer el tràmit
des de casa és molt fàcil i
permet reduir la presència
física de persones a l’Ajuntament, d’aquesta manera,
entre tots i totes reduïm el
risc de contagi de covid-19.
Gairebé tots els tràmits, com
la instància general, la inscripció al padró municipal o la
llicència d’obres, es poden fer
de forma digital a través del
certificat digital o amb el DNI
i el sistema clave.
Els tràmits electrònics es poden fer a través de la secció
‘Tràmits i seu electrònica’ del
web municipal alcanar.cat o
directament a través del web
de la Seu electrònica alcanar.
eadministracio.cat.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
MERITXELL
ROIGÉ
CONSIDERA
‘INJUSTIFICABLE’
EL CESSAMENT
DE LA
CONSELLERA
CHACON
L’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, ha qualificat
d’“incomprensible i injustificable” el cessament de la
consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacon,
per part del president de
la Generalitat, Quim Torra.
Roigé en una piulada a Twitter recorda que la consellera
cessada va ser la qui va fer
possible la decisió de Florette de construir una factoria a
la capital del Baix Ebre. En el
mateix tuit, l’alcaldessa qualifica Chacon de “consellera
solvent, capacitada amb
lideratge, i ben considerada
per tot el sector empresarial,
turístic i món universitari”.

“FORCADELL
SEMPRE TINDRÀ
LES PORTES
OBERTES AL
PARLAMENT”
El president del Parlament,
Roger Torrent, ha respost
a les queixes de Ciutadans
després que l’expresidenta
Carme Forcadell fos convidada a un acte per celebrar
el 40è aniversari de la
restitució de la cambra i ha
assegurat que “sempre hi
tindrà les portes obertes”.
“El Parlament és la casa
de tothom i, evidentment,
també de la presidenta Forcadell”, ha escrit a Twitter,
on afegit que “sempre se la
rebrà amb tots els honors
que es mereix”.
Ciutadans ha presentat
un escrit a la Mesa on es
demana al president que
es retracti i asseguren que
Forcadell “va ser decisiva
en la vulneració de drets
fonamentals”.
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POLÍTICA
JxCat permetrà el vot diferenciat dels quatre
diputats del PDeCAT al Parlament
E

l grup de JxCat al
Parlament permetrà el vot
diferenciat dels 4 diputats del
PDeCAT.
Així ho confirmen a l’ACN fonts
de la formació que presideix
Albert Batet, l’endemà que el
PDeCAT avisés a Junts que defensaria la seva pròpia ideologia -tant a la cambra catalana
com al Congrés. JxCat considera que al llarg de la legislatura ja ha respectat la pluralitat de
visions i la transversalitat, i que
això ha permès enriquir sempre el resultat final dels debats.
El grup de Batet assegura que

quan ha estat “necessari” ja s’ha
optat pel vot diferenciat “sense
drames ni advertències”. I assevera que ara no hauria de ser
diferent, tot i la tensió amb el
PDeCAT, després que el president del Govern, Quim Torra,
expulsés l’exconsellera Àngels
Chacón. El PDeCAT constata,
això sí, que hi ha “dos partits
diferents” que comparteixen
grup parlamentari. De fet, els
quatre electes de Madrid obren
la porta a negociar els pressupostos de l’Estat, una via que
el president espanyol, Pedro
Sánchez, també contempla. Els

vuit diputats implicats són, al
Parlament: Marc Solsona (també portaveu del PDeCAT), Lluís
Font (membre de la direcció),
Narcís Clara i Montserrat Macià;
i al Congrés: Ferran Bel (número dos del partit), Sergi Miquel,
Genís Boadella i Concepció
Cañadell.
‘Home fort’
Acabar dient que LA VANGUARDIA situa, a hores d’ara, a Ferran
Bel com a home fort del PDECat al Congrés.
(Foto: Europa Press)

Ferran Bel.

POLÍTICA
L’aldeana Irene Negre, membre de la candidatura
al Consell Nacional Independentistes d’Esquerres
A

quest dissabte
passat al matí es va
presentar al Fossar de les
Moreres de Barcelona la
candidatura al Consell
Nacional d’Independentistes
d’Esquerres.
Representants de la candidatura d’arreu del territori van
intervenir a l’acte en què es
van desglossar els punts de la
Declaració fundacional d’Independentistes
d’Esquerres
que marcaran la línia política i
d’actuació de l’entitat. Entre els
membres de la candidatura hi

ha l’aldeana Irene Negre.
La presentació fout el tret de
sortida a l’Assemblea Constituent
d’Independentistes
d’Esquerres que va durar fins
dimarts, i que ha rebut la salutació de Carles Puigdemont.
Durant aquest tres dies, els inscrits a l’assemblea van poder
votar telemàticament la Declaració fundacional, la Ponència
política i escollir el Consell Nacional de l’associació.
Després de la presentació, els
candidats van fer una ofrena
floral als caiguts, el 1714.

Irene Negre en la presentació de la candidatura.

Els consells comarcals ebrencs es reuneixen
amb el conseller de Treball
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani i els consells comarcals de
les Terres de l’Ebre van mantenir
una reunió de treball amb l’objectiu de coordinar les polítiques
actives d’ocupació i el desenvolupament econòmic de les comarques ebrenques. La trobada va tenir lloc a Horta de Sant

Joan.
“Els consells comarcals de les
Terres de l’Ebre i el departament
de Treball treballem conjuntament per dinamitzar el territori
i implementar mesures perquè
l’impacte de la crisi del coronavirus sigui el menor possible”,
va dir Xavier Faura, president del
Consell Comarcal del Baix Ebre.
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terres de l’ebre

11 DE SETEMBRE

DIADA NACIONAL

Una Diada amb actes presencials i
d’altres virtuals arreu del país
E

ls membres del Govern,
a diferència dels últims
vuit anys, no assistiran a
les concentracions físiques
de la Diada organitzades
per l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC).
El motiu és la pandèmia i la
necessitat de contenir els contagis, segons ha assenyalat la
consellera de la Presidència,
Meritxell Budó, en la roda de
premsa posterior al consell
executiu. També ha demanat
“prudència” als assistents a les
mobilitzacions, als quals ha demanat que es limitin a exercir el
dret de manifestació i a no “entretenir-se” en terrasses fent un
cafè o una cervesa abans o després de les concentracions.
El Govern, a banda, ha decidit
suspendre tots els actes de la
Diada amb l’excepció de l’ofrena al monument de Rafel de Casanova.

D’altra banda, la Intersindical
fa una crida a manifestar-se a
la Diada contra la “incapacitat”
de l’Estat de gestionar la pandèmia. El sindicat demana lluitar
en favor d’una “República social
i sostenible” que permeti gestionar els recursos propis. “Fem
una crida a la ciutadania per
concentrar-se, seguint totes les
mesures sanitàries necessàries”.
Per la seua part, l’Esquerra Independentista convoca una mani-

festació “estàtica” per la Diada
a Barcelona per “capgirar el
model”. La CUP i Arran adapten
la mobilització a les mesures
sanitàries per mantenir el dret
a protesta tot i la covid-19. En
qualsevol cas, una Diada diferent amb una manifestació ‘limitada’ i que combinarà format
presencial i virtual perquè tothom que ho vulgui tingui participació,
(Imatge d’arxiu, Mané Espinosa).

* L’ANC ha limitat a 48.000 manifestants l’aforament total
per als 107 punts de concentració previstos en 82 municipis,
per adaptar-se a la situació sanitària. L’entitat defensa que es
compliran “totes les pautes” marcades. Qui vulgui assistir-hi
s’hi haurà de registrar necessàriament. Cada mobilització -que
s’haurà de celebrar en avingudes amples- tindrà un aforament
màxim, un perímetre delimitat i senyals que indiquin on ha de
situar-se cada assistent. Es calcula 4 metres quadrats per cada
persona. L’Assemblea també contempla una mobilització virtual.
Els epidemiòlegs Oriol Mitjà i Antoni Trilla han desaconsellat la
celebració d’aquests actes massius. “És un risc que no hauríem
d’assumir, tot i que es prenguin les mesures sanitàries pertinents”.
* A les Terres de l’Ebre, hi havia convocades tres mobilitzacions però finalment seran dues, a Tortosa i la Ràpita, ja que
s’ha cancel·lat la de Flix per la greu situació del municipi. Altres
localitats han organitzats actes, amb prevenció. Entre aquests,
AL PERELLÓ, demà, a les 12 hi haurà la Hissada de la bandera al
balcó de l’Ajuntament. Després, ofrena floral al monument del
Coll de les Forques. A les 22.30 h. CINEMA A LA FRESCA, amb la
pel·lícula ‘Barcelona 1714’.
* A ROQUETES, divendres, a les 10 h, Hissada de la senyera a
l’Ajuntament. A les 11 h, missatge institucional de l’alcalde Paco
Gas (es podrà seguir per les xarxes socials i per Antena Caro).
A les 17.14 h, “sortim als balcons amb la senyera per celebrar la
Diada Nacional de Catalunya”.
* L’ALDEA. Demà, 11 de setembre, es faran els actes de celebració de la Diada i la inauguració de l’exposició” 1983-2020, 37 anys
de municipi”, a l’Ajuntament. Als actes i a causa de la COVID-19,
tan sols assistirà el consistori per complir amb totes les mesures
preventives de seguretat i salut.

terresecial
de l’ebre
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SORTEIG ESPECIAL
www.ebrexperience.cat

Vols guanyar un pack d’experiències
Participa
a Móra d’Ebre?
ja!

Lo Sirgador

Foodtruck Llamis

Ruta
de Tapes
pel riu!

Lo Xiringuito

Entra a les nostres xarxes socials i participa en el sorteig per gaudir d’una nit d’hotel a
Casa del Castell; una ruta en caiac amb EnBlau i un recorregut pel Passeig del Riu amb
tapa i cervesa gràcies a Lo Xiringuito del Passeig, Foodtruck Llamis i Lo Sirgador.

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.
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ASCÓ I
PARADA NO PROGRAMADA PER
SUBSTITUIR UNA VÀLVULA DE
SEGURETAT

La central nuclear d’Ascó I
va notificar al Consell de Seguretat Nuclear una parada
no programada a la Unitat 1
dissabte passat a la matinada
per substituir una vàlvula de
seguretat situada a l’aspiració
d’una bomba que pertany al
tren A del sistema d’extracció
de calor residual. Aquesta intervenció requereix una atu-

rada prèvia del reactor. Segons
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), “la incidència
no ha tingut conseqüències
per les persones ni pel medi
ambient”. Per ara Ascó I es
manté en “mode d’operació de
parada en calent i, un cop s’hagi fet la substitució, es tornarà a sincronitzar amb la xarxa
elèctrica”.

HORTA
DOS FERITS
GREUS EN UN XOC
FRONTAL ENTRE
UN TURISME I UNA
FURGONETA
Dues persones Van resultar
ferides greus en un xoc frontal
entre un turisme i una furgoneta que ha tingut lloc aquest
dimarts a la tarda a Horta de
Sant Joan. Un dels ferits greus,
una dona, fou traslladada a
l’hospital Joan XXIII de Tarragona en helicòpter. A l’altre,
un home, se l’ha dut a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa en ambulància. Va haver-hi
una tercera persona afectada,

MÓRA D’EBRE:
AJUTS LLIBRES
ESCOLARS
2020/2021
L’Ajuntament informa que
del dia 15 de setembre al 15

ribera/terra alta
RIBERA D’EBRE

PLANS D’OCUPACIÓ PER A LA NETEJA
I DESBROSSAT DE LA ZONA CREMADA
FA DOS ESTIUS

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre demana que continuïn
els Plans d’Ocupació desenvolupats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
netejar i desbrossar la zona cremada fa dos estius. Divendres
passat, el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir
el Homrani, i els presidents dels
consells comarcals de les Terres de l’Ebre van mantenir una
reunió de treball per coordinar

GANDESA
SOLIDARITAT

un home que va sofrir lesions
de caràcter menor que les dels
dos altres implicats. Aquesta
home també fou traslladat en
ambulància al Verge de la Cinta. Els serveis d’emergència
van rebre l’avís de l’accident
prop de les cinc de la tarda. El
xoc va tenir lloc al quilòmetre
19,5 de la carretera T-330, en
sentit Prat de Comte.

d’octubre es poden presentar les sol·licituds d’ajuts per
l’adquisició de llibres escolars
del curs 2020/2021. Les sol·licituds es presentaran preferentment telemàticament amb
firma electrònica mitjançant
la Seu Electrònica. També de
forma presencial, del 15 al 29
de setembre quan es recolliran

El passat dilluns 31 d’agost
dos veïns del municipi van patir una gran pèrdua material
pel foc que es va ocasionar
a casa seva. L’habitatge va
quedar molt afectat i ells van
ser reallotjats. És per aquest
motiu, i veient el gran interès
per part de molts veïns i
veïnes de Gandesa, que “es fa
una crida a la solidaritat. Tot
el que es recapti, tant material
com econòmic, serà destinat
a la rehabilitació de l’habitatge. Podeu fer els donatius al
següent número de compte:
Caixabank ES41 2100 0085
7902 0051 4386”.

al Centre Cívic (baixos Ajuntament) de dilluns a divendres de
10.30 a 13.30 h. S’haurà d’aportar formulari i documentació
que es demana obligatòriament
(No es faran fotocòpies)
Finalment, a partir del 30 de setembre fins el 15 d’octubre, es
poden presentar amb cita prèvia
a les oficines de l’Ajuntament.

les polítiques actives d’ocupació i el desenvolupament
econòmic de les comarques
ebrenques. En el marc d’aquesta trobada, la presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Gemma Carim va fer la
petició de la continuïtat dels 64
plans d’ocupació.
Els 64 contractes impulsats pel
Consell i l’Ajuntament de Flix a
través de Treball acaben el 29
de desembre.

BATEA
OBERTURA DE LA
PISCINA COBERTA
L’Ajuntament de Batea va
comunicar que ahir dimecres s’obria al públic la
piscina coberta. Es recomana
que s’accedeixi a la instal·lació ja canviat/da des de casa
per tal de limitar al màxim la
utilització dels vestidors.
L’horari de la nova temporada de lala piscina coberta de
la localitat terraltina és de
dilluns a divendres: de 15h
a 21h.
Dissabte de 11h a 13h i de 16h
a 20h.

MÉS
NOTÍCIES
GANDESA
El diumenge passat, dia de la
mare de Déu de la Fontcalda,
patrona de Gandesa, la capital
terraltina havia de viure la
seua festa major. Una festa
que va quedar cancel.lada per
la situació actual sanitària:
“va haver molt consens per
prendre una decisió complicada perquè els dies de
festa marquen la identitat del
municipi. Però fou una decisió
responsable davant de la
tesitura que ens trobem per
la pandèmia”, va dir l’alcalde
Carles Luz.

PINELL
El dilluns dia 7 de setembre,
l’Ajuntament va iniciar el
termini per a la recollida de
queixes dels veïns i veïnes
sobre l’actual horari d’atenció
del consultori local i la reorganització de l’atenció primària
que ha fet el departament de
Salut. “Demanem la reobertura total del consultori local”.

ARNES
L’ Ajuntament comunica que
el dia 11 de setembre a les 19h,
a la Plaça de la Vila, tindrà lloc
la presentació del llibre “Acomiada’m d’ella”, de l’autora
local Elena Sole.

ASCÓ
L’Ajuntament segueix
treballant per diversificar
l’economia d’Ascó. S’ha iniciat
l’elaboració d’un Pla de Dinamització del comerç local que
aportarà les eines necessàries
per enfortir el teixit comercial
del poble.

I diumenge de 10h a 14h.

CORBERA D’EBRE
El nombre de visitants
als espais de la Batalla de
l’Ebre creix durant l’estiu,
per l’increment del turisme
interior. A alguns actius
turístics com el Poble Vell de
Corbera d’Ebre, les visites
han augmentat prop d’un
20% durant el mes d’agost.
(Andreu Prunera)

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
GODALL
Demà, 11 de setembre, Diada
de Catalunya, a les 11 hores, a
la plaça del Pou bo, actuació
de l’Agrupació Musical de
Godall. “Tenint en compte
la situació actual, s’hauran
de mantenir les mesures de
seguretat, per la qual cosa no
es farà el típic refrigeri”.

L’ALDEA
El regidor d’ERC, Simon Falcó
Moreso, fa un pas al costat
per motius laborals i per
això la setmana passada va
presentar la renúncia com a
regidor de l’Ajuntament. Des
del grup Endavant-l’Aldea
ERC “volem agrair la tasca
desenvolupada com a càrrec
públic durant tants anys,
sempre amb un comportament exemplar, buscant el
millor per a l’Aldea de forma
constructiva, humilitat, respecte, treball, pau ... Aquests
valors que sempre t’acompanyaran”.

ROQUETES
S’han dut a terme les obres
d’arranjament del Camí del
Mirambó que estava previst
que ahir quedessin acabades.

ALDOVER
Des de la Delegació de la Lliga Contra el Càncer d’Aldover
han comunicat que a causa
de la situació excepcional que
“estem vivint no es podrà
organitzar el Berenar Solidari
a favor de la Lliga contra el
Càncer. Esperem de cor poder
tornar a fer-lo l’any vinent”.

XERTA
Aquest estiu l’Ajuntament ha
aprofitat per executar obres
de millora a la biblioteca de
l’Escola. “️S’ha guanyat espai
amb la supressió d’elements
que no es feien servir com
una antiga cuina i un moble
encastat. S’ha instal·lat parquet al terra. I s’han pintat
les parets de la sala, el servei i
els radiadors”.

DIARI MÉS EBRE • dijous 10 de setembre / 2020

15

L’ALDEA
L’Ajuntament reasfalta 7.500 m2 al nucli urbà,
“millorant la imatge dels carrers del municipi”
L

’actual equip de govern, tan
aviat va entrar a governar,
va inventariar i localitzar 157
punts deteriorats d’aglomerat
asfàltic a diferents carrers del
nucli urbà, principalment a
l’av. Catalunya, amb una clara
mostra de deteriorament de la
via pública.
En una primera fase es va asfaltar
l’av. Robert Graupera i una bona
part del c/ Major, i en aquesta
segona fase es milloraren més
de 7.500 m2 d’una gran part dels
punts deteriorats.
S’han reasfaltat una bona part
dels laterals de l’av. Catalunya,
una important part del c/ Lluís

Braille, que juntament amb el c/
Major van ser els primers carrers
que es van asfaltar, així com altres
cruïlles i zones de carrers del nucli urbà que tenien molta necessitat. L’alcalde Xavier Royo: “enles
dos primeres fases, hem reduït
d’una manera considerable els
punts deteriorats que teníem a
la via pública i a la vegada hem
millorat la imatge dels carrers
del poble. Lamento que tots els
diners invertits a reasfaltar a l’av.
Catalunya s’hagueren pogut invertir a millorar altres punts del
nostre poble, si quan es va recepcionar l’av. Catalunya (N-340)
s’hagués acceptat la carretera

asfaltada de nou, com habitualment fan tots els Ajuntaments en
aquest tipus de recepció, fet que
el nostre grup va reclamar insistentment quan estàvem a l’oposició i no se’ns va fer cas per l’an-

terior equip de govern”.
Segons la nota de l’Ajuntament,
tan aviat quan sigui possible, per
part de l’Ajuntament, s’iniciarà la
tercera fase, on s’intentarà finalitzar amb tots els punts deteriorats.

AVUI A LA RÀPITA
S’ engega la campanya ‘Tornarem a vèncer’
amb el nou llibre d’Oriol Junqueras i Marta Rovira
E

l president de la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra, Alfons
Montserrat, ha anunciat que
el llibre “Tornarem a vèncer
(I com ho farem)”, escrit
per Oriol Junqueras i Marta
Rovira, es presentarà a més
d’una trentena de municipis
de les Terres de l’Ebre, dins
la campanya engegada pel
partit arreu del país.
Segons Montserrat ““la reflexió
exposada pels dos líders republicans ofereix una proposta
estratègica perquè l’independentisme recuperi la iniciativa,
amb l’objectiu de ser més i estar més preparats per tornar-hi

i guanyar de manera definitiva
la República Catalana”.
El diputat ebrenc ha manifestat que “el llibre defuig de
retrets i se centra en propostes fonamentades a partir dels
aprenentatges, l’anàlisi d’allò
que es va fer bé i allò que va
faltar l’octubre de 2017”. Segons Montserrat “aquests actes permetran compartir l’estratègia proposada Junqueras
i Rovira, la qual volem debatre
i consensuar amb tothom, i a
la vegada, seguir treballant en
l’objectiu d’aconseguir la llibertat”.
El primer municipi de les Terres de l’Ebre on es presentarà

el llibre “Tornarem a vèncer (I
com ho farem)” serà la Ràpita,
avui dijous 10 de setembre a
les 20 h a l’Auditori Sixto Mir.

Les següents presentacions
seran el diumenge 13 a Horta;
el dilluns 14 a Deltebre i el dimecres 16 a Ulldecona.

Millora de la carretera C-12 al seu pas per Jesús
Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés de la licitació de les
obres de millora de la carretera
C-12 per substituir l’actual encreuament semafòric per una
rotonda d’accés al nucli urbà
de l’EMD de Jesús. L’actuació
té un import de 918.000 euros
i un termini d’execució de cinc
mesos. Està previst construir

una nova rotonda al principal
accés al nucli urbà que substituirà la intersecció semaforitzada
existent. La rotonda estarà enllumenada, tindrà un radi exterior
de 25 metres, una calçada anular de 8 metres d’ample i vorals
d’1,50 metres. A més, el projecte
preveu millorar la cruïlla existent
al camí dels Masets de Pinyol.
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FC ASCÓ

BREUS

Primer amistós, al
camp de l’Olímpic (1-3)
FUTBOL O SALUT
Avui m’atreveixo a fer una
aposta arriscada. Del 24 al
27 d’aquest mes la federació ens pot dir que no hi ha
futbol. Aquesta és la situació
actual. La lliga de veterans
està suspesa fins al gener.
La setmana passada al Boca
Júniors 19 positius i aquesta
7 al PSG. I al futbol català,
per voler jugar, la situació
potser alarmant per a molts
equips mentre la federació
continua sense aturar el
calendari. Això pot durar
molt de temps, el govern
central, al començament de
la pandèmia, se’n va riure del
que passava a Itàlia. I aquest
estiu continua amb errors
molt greus. Més que preocupar-me per si hi haurà futbol, 
em preocupa l’inici de l’escola, que és una prova de foc.
He consultat amb 30 clubs
ebrencs i el 80% no veu factible començar a l’octubre. I
el 70% considera ideal fer-ho
al gener i amb una lliga curta.
El futbol professional s’ha de
dutxar a casa... Estem sortint
d’una pandèmia, descontrolada en algunes zones i
augmentant els contagis. I
tot i això no s’atura l’esport
amateur. Hi ha centenars de
dubtes i els clubs gairebé no
juguen partits amistosos. I
les mesures de seguretat no
són molt clares. César Roig
ho va deixar clar al programa debat de Michel. No pot
haver-hi futbol aficionat ni
altres esports de base per
seguretat i per no augmentar
la Covid. I si hi ha futbol hi
haurà embolics cada setmana
en equips i és possible que
molts hagin d’abandonar les
competicions.
Que passe tot això i ja en
parlarem. Veurem si hi ha vacuna a l’estiu que ve i després
a començar de veritat. Això
seria de sentit comú.

EL DEBAT
CONTINUA
Dilluns va haver-hi debat
a Canal Terres de l’Ebre, a
Minut 91. Va ser interessant.
La conclusió final va ser que
caldria esperar fins que tots
els dubtes estiguen esvaïts
i que els protocols estiguen
del tot clarificats. Si hi ha un
positiu en un equip, si la resta
de jugadors es fan la prova i
donen tots negatius, s’hauria
d’analitzar que no haurien
d’estar igualment confinats
durant 14 dies. El Govern va
parlar que s’intentarà baixar
el número de dies. Si no es
soluciona això, entre altres
qüestions, el desenvolupament de la competició potser
encara més complicat del que
ja es preveu. Per tant, si és
necessari retardar l’inici unes
setmanes, fins que tot estigue
més clar, caldria fer-ho. Estic
d’acord. També cal dir que hi
ha equips (ara ja pocs) que no
han començat a entrenar i que
no saben si competiran. Però,
a la vegada, cal reconèixer que
hi ha molts equips en els que
els jugadors volen jugar i que
assumeixen la situació. Fins i
tot, pares volen que els seus
fills/es juguen. I si els equips
entrenen o comencen a fer-ho
és perquè els jugadors així
ho desitgen. D’altra banda,
hi ha directius que busquen
signatures per a tenir suports
i poder plantejar l’aturada de
les competicions. Per tant, el
debat continua. Penso també
que les properes dues setmanes són importants, amb
la tornada a l’escola i la recta
final de l’estiu. Els resultats
sanitaris amb els contagis que
puguin haver-hi els propers
dies influiran. En qualsevol
cas, totes les opinions són
respectables. I no s’ha de
criminalitzar el futbol perquè
es vulgui tirar avant.

German, dirigint un entrenament.

L

’Ascó va disputar el primer
partit de pretemporada el
dissabte, al camp de l’Olímpic
(1-3).
Segons German, tècnic de
l’equip asconenc, “va ser un
partit típic de pretemporada
davant d’un Olimpic que, tot
i les baixes, realment va estar
molt bé. Un equip que disposa
de jugadors perillosos a la zona
ofensiva i que ens va obligar a
estar molt atents en defensa.
En general, l’important va ser
tornar a jugar un partit després
de tant de temps i poder agafar sensacions en aquest sentit”.
Ahir dimecres l’Ascó visitava l’At
Lleida i dissabte rebrà el Tàrrega: “dos partits més exigents
i que ens aniran força bé per
competir”.
Sobre la pretemporada de la
Covid, German deia que “por-

tem 3 setmanes d’entrenaments
i la veritat és que, tot i que al
principi va costar adaptar-nos,
ho hem anat fent i ens hem
acostumat a conviure en aquesta situació, complint amb les
mesures”. El tècnic morenc de
l’Ascó considerava que “cal esperar per saber si es mantindrà
el protocol actual o si hi haurà
alguna modificació per quan
hi hagi un positiu en un equip.
Si hi ha un positiu i la resta de
jugadors es fan les proves i donen negatiu, s’hauria de revisar
que no haurien d’estar 14 dies
confinats, com ara està passant.
Si això no es modifica, la veritat és que veig complicat que la
competició es pugui dur a terme perquè de casos en poden
haver-hi i, llavors, amb aquest
protocol, ens podem trobar que
poden haver massa aturades”.

El Gandesa suspén el
partit contra el Valls
E

l Gandesa ha decidit
suspendre el partit de
pretemporada que tenia
previst disputar contra
contra el Valls.
Segons el president, Marc Fornós, “hem anul.lat el partit del
cap de setmana contra el Valls
a l’espera que la Federació
actualitzi els protocols o ens
doni més informació. En qualsevol cas, si no ho fa el cap
de setmana que ve haurem de

començar igualment a jugar
algun amistós ja que el començament de lliga està cada
cop més a prop”.
De la plantilla del Gandesa, informar que entrenen tots els
jugadors excepte un que no ho
fa pel tema de la Covid-19.
Sobre el filial, si comença a entrenar o no ho farà, Borràs explicava que ahir a la tarde estava
prevista fer una reunió “per decidir-ho”.

FITXATGE DE
L’ASCÓ
Ramiro de Lillo, polivalent
jugador argentí, “defensarà
els colors del nostre club
aquesta temporada. Ha
format part de clubs com
Racing d’Avellaneda (Argentina), Arandina, Aviles i
arriba procedent de la lliga
islandesa. La seva incorporació serà fonamental per
asentar el projecte de futur
de l’Ascó”.

EL PERELLÓ
INTENSIFICA ELS
ENTRENAMENTS

En la segona setmana, el
mister Teixidó ha intensificat els entrenaments. En
aquesta en farà 4. L’equip no
ha disputat partits. Havia de
participar en un torneig amb
l’Ebre Escola, amb el Tortosa
i el Benicarló, però es va
ajornar. La plantilla està entrenant excepte un jugador
que, fins que tot estigui més
clar, ha decidit no fer-ho amb
el grup.

EL FLIX NO HA
COMENÇAT
El Flix segueix sense poder
entrenar. El municipi està
afectat pels brots de la
setmana passada i l’equip no
ha pogut encara començar
la pretemporada. El club ja
va informar que no inscriuria
cap equip del futbol base,
davant de la situació que
s’està vivint.

EL MÓRA LA NOVA
TAMPOC HA FET
CAP PARTIT
El Móra la Nova sí que va
començar els entrenaments
però, fins ara, no ha jugat
cap partit. Els ha ajornat.
Ahir la nit s’havien de parlar
els jugadors, el cos tècnic i
la directiva per decidir si en
juguen un. El proper establert seria dissabte contra el
Torreforta.

esports
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CINTA ESPUNY, REPRESENTANT TERRITORIAL DE L’ESPORT
“Creiem que la temporada esportiva, escolar i federada, té els
mecanismes adequats per començar amb seguretat sempre
que es respectin els protocols i s’actuï amb responsabilitat”
C

inta Espuny és
la Representant
Territorial de l’Esport
de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre. Parlem
amb ella sobre l’inici
de les competicions
amateurs i del debat que
existeix sobre si haurien
de començar o no en les
properes setmanes.
Pregunta: Ha començat la
pretemporada i encara hi ha
clubs que manifesten que
tenen dubtes amb els protocols. Quina és la situació a
hores d’ara?.
Resposta: A través del pla
sectorial elaborat per la Secretaria General de l’Esport
i de l’Activitat Física (SGEAF)
i aprovat pel PROCICAT el
juny passat, l’esport català
té els criteris per organitzar
les activitats i per actuar si hi
ha casos positius de coronavirus. A més, cada federació
i consell esportiu elabora el
seu protocol específic que
la SGEAF va validant. És obvi,
però, que comencem una
temporada en què ens haurem d’anar adaptant a la situació sanitària.
P: L’FCF diu que no té competències
per
intervenir
sobre si s’haurien d’aturar
les competicions. Aquesta
competència qui la té?
R: Les autoritats sanitàries
poden determinar que s’aturin les competicions en funció de la situació sanitària,
en una decisió coordinada
amb la SGEAF.

“Fer esport és segur
si seguim les mesures
establertes, i els
equipaments
també ho són segurs”

P: Creu que l’esport amateur
està preparat per un inici de
competició?
R: Hem superat un primer sotrac, no sense dificultats, a

“Comencem una
temporada en què ens
haurem d’anar
adaptant a la situació
sanitària”
causa del dur confinament,
però esperem que no calgui
una segona aturada de l’esport. Ara, fer esport és segur
si seguim les mesures establertes, i els equipaments també ho són.
P: Els clubs reclamen més
temps i si convé començar
més tard fins que tot estigui
el més clar possible. Com ho
veu?
R: Com deia abans, creiem que
la temporada esportiva, escolar i federada, té els mecanismes adequats per començar
amb seguretat, sempre que es
respectin els protocols i que
s’actuï amb responsabilitat.
Aquest curs haurem de tenir
clars tres conceptes: ser rigorosos en aplicar els protocols
establerts; paciència, i capacitat d’adaptació, perquè és probable que no es puguin complir els calendaris i caldrà ser
flexibles per donar continuïtat
a les competicions. Altres àmbits del país ja s’estan activant,
i ara ens toca a nosaltres, l’esport. Demanem el compromís
de tots els agents esportius de
Catalunya per enfortir aquest
sector, perquè si actuem com
a país i com un equip en garantirem la continuïtat i el progrés.
P: Es parla de que el tema
econòmic és molt important
ja que l’esport, i en concret el
futbol, és un motor. I que per
això es mira de tirar avant les
competicions. Què en creu?.
R: Penso que reprendre la

Cinta Espuny, Representant Territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre.

pràctica esportiva és molt
important a diferents nivells.
Precisament, des de la SGEAF,
hem iniciat la campanya “Un
país, un equip” amb l’objectiu
d’animar la ciutadania a tornar
a realitzar pràctica esportiva i
activitat física, coincidint amb
la progressiva tornada a l’activitat i l’inici de la temporada
esportiva després de les vacances d’estiu. Volem que la
ciutadania confiï en les mesures preventives que han establert les autoritats sanitàries
i esportives i el propi sector, i
vegi l’esport com una activitat
segura. Evidències científiques
han demostrat, a més, que les
persones que millor superen la
malaltia de la Covid-19 són les
que gaudien d’un millor estat
físic. Aquesta represa esportiva
també permet, en conseqüència, ajudar les instal·lacions a
tornar a tenir usuaris i activitat,
i a reactivar social i econòmicament un sector molt tocat
per la irrupció de la Covid-19.
P: Hi ha previst presentar un
nou protocol que doni les ga-

ranties sanitàries i jurídiques
suficients als esportistes federats, als clubs i als organitzadors de les diferents competicions esportives?.
R: Ara mateix, els protocols
que cal seguir són els que comentava anteriorment i que
tenim aprovats i en marxa.
P: Hi ha previst fer un protocol
per dur a terme les activitats
extraescolars?
R: Aquestes activitats es regeixen pel nostre pla sectorial i
els específics de les federacions i consells esportius.
P: Creu que començaran les
competicions tal com està
previst? Si s’ha de paralitzar,
qui hauria de prendre aquesta
decisió?.
R: L’objectiu és que puguin
començar les competicions
tal com han previst les entitats organitzadores. Com deia,
però, haurem d’estar atents a
l’evolució de la situació sanitària per si les autoritats sanitàries decideixen que s’han d’interrompre i alterar calendaris.

P: L’evolució de la pandèmia
al territori, amb un inici de
curs pel mig, serà definitiva
per prendre una decisió?
R: Sí, caldrà seguir amb molta
atenció com es troba la situació sanitària en cada moment
i actuar en conseqüència.

“Les autoritats
sanitàries poden
determinar que
s’aturin les
competicions en funció
de la situació sanitària,
en una decisió
coordinada amb
l’SGEAF (Secretaria
General de l’Esport i de
l’Activitat Física)”
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RESULTAT: 1-5

RAMON SANCHO

La Rapitenca guanya a la Sénia en “Penso que si la
el segon partit de pretemporada societat prengués
tantes mesures com
M
es prenen en l’esport,
tot aniria millor”
entre un bon nombre
d’equips segueixen sense
disputar amistosos, n’hi ha
que sí que en juguen.
És el cas de la Sénia i de la Rapitenca que van enfrontar-se diumenge. El partit va acabar amb
victòria rapitenca per 1-5. En el
cas dels rapitencs, fou el segon
partit d’una pretemporada marcada per la Covid 19.
Del partit, Juanjo Serrano, tècnic de la Sénia, explicava que “la
primera part va ser prou igualada pel que fa a ocasions i sensació de perill. La Rapitenca va
crear-les a través del joc combinatiu i nosaltres a través de la
pressió alta en sortida de pilota i
amb joc de contraatac”. Al descans es va arribar amb el 0-2. A
la represa, segons Serrano, “el
domini de la Rapitenca fou més
intens. Nosaltres vam defensar
de manera organitzada a camp
propi però sense capacitat de

sortir al contraatac”. El resultat
final fou 1-5. El gol senienc, al
90, va fer-lo Cid, després de rematar un córner.
Serrano acabava dient que “estem contents del rendiment

tenca B. Per la seua part, Ramon
Sancho, tècnic de la Rapitenca,
comentava que “satisfets per
poder disputar aquests partits
contra altres equips per agafar
ritme, també tenir sensacions i

GOLS

Valcàrcel (3), Lleixà i
Lladó van marcar pels
rapitencs. Cid va fer-ho
pels seniencs.
Valcàrcel, de la Rapitenca.

general de l’equip, sobretot en
defensa. Hem de seguir preparant-nos i buscant fer algun
fitxatge en la posició de central
i un migcentre que ens pugue
ajudar a tenir més la possessió”.
El proper partit dels seniencs
serà dissabte 12 contra la Rapi-

poder anar acoplant a l’equip,
sempre en les màximes medides de seguretat que van existir
tant a l’Ampolla com a la Sénia
per jugadors i també pels aficionats que van venir al camp”.
Valcàrcel (3), Lleixà i Ramon Lladó van marcar.
Ramon Sancho, tècnic de la Rapitenca.

CF CATALÒNIA
Compte enrera per a l’estrena de la
gespa artificial al camp jesusenc
Les obres per a la instal.lació
de la gespa artificial del camp
del Catalònia estan avançades.
Es confia en què a partir del dia
15 de setembre ja es puguin fer
les primeres sessions d’entrenament d’equips del club. I, en
aquest sentit, es podria estrenar oficialment si el campionat
comença a l’octubre.
També està previst, en properes setmanes, reformar les
banquetes.
El primer equip del Catalònia va
iniciar la pretemporada a Bítem
mentre que els altres equips
del club també estan entrenant
en altres camps mentre duren
unes obres que, un cop acabades, significaran una gran millora per a l’entitat jesusenca.
El primer equip del Catalònia
va jugar dissabte al camp del
Tortosa juvenil. El resultat fou
1-2.

R

amon Sancho, tècnic
de la Rapitenca, de les
setmanes de pretemporada,
fa una bona valoració.
“Des del primer dia que seguim
al màxim les mesures de seguretat i els protocols als entrenaments i als partits. Als entrenaments es pren la temperatura
a cada jugador, l’equip utilitza
dos vestidors i el temps està
controlat perquè la xerrada o la
conversa en els jugadors ja es
produeix al camp, a l’aire lliure. Hem d’aprendre a conviure

amb aquesta situació, amb màxima precaució, sent conscients que hi ha un risc però que
aquest, malauradament, existeix a dia d’avui. Penso que si la
societat en general prengués,
en tots els àmbits, les mesures i els protocols que jo estic
veient que es prenen amb l’esport, i en aquest cas en el futbol, crec que tot aniria millor. I
poder entrenar i disputar partits
és molt important en l’aspecte
físic i també mental, després de
tant de temps”.

MÉS NOTÍCIES
* LA CAVA va jugar dissabte al camp del Tortosa B (1-2). Avui dijous (20.45 h) s’enfronta al Camarles. I dissabte, els de Gilabert
rebran a la Canonja (18h).
* SEGONA CATALANA: dijous passat va haver una reunió entre
clubs de segona catalana ebrencs. N’hi ha que aposten per no
començar la lliga a principis d’octubre i n’hi ha que sí que volen fer-ho. Dels presents, eren més els que no són partidaris
començar.
* L’OLIMPIC es va enfrontar dissabte a l’Ascó. El resultat va ser
1-3. Des de l’Olímpic, tot i la derrota, la valoració del partit fou
molt positiva. L’equip de Roca és un dels aspirants a l’ascens. De
fet, no s’ha ocultat que és l’objectiu.
* EL ROQUETENC ha decidit seguir entrenant i poder fer algun
partit de pretemporada. Mentre no hi hagi res de nou, l’equip va
acordar amb la directiva de tirar endavant.
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CANAL TERRES DE L’EBRE
Debat a Minut 91 sobre si les competicions han de
començar o s’haurien d’ajornar “fins esvair dubtes”

“

Convidats al programa Minut 91 de dilluns.

D

illuns passat, Minut 91
va oferir un programa
especial a Canal Terres de
l’Ebre. Va ser un debat en el
que van participar Andreu
Cano (director esportiu
de l’Olimpic), Marià Curto
(president del Tortosa), Josep
Bertomeu (director esportiu
del Camarles) i César Roig
(secretari del Santa Bàrbara).
El tema de debat era sí s’han
d’iniciar les competicions o no
han de fer-ho. Hi ha clubs que
han començat els entrenaments i disputen partits. N’hi ha
que entrenen però no juguen
partits i n’hi ha que, de moment,
encara no han començat ni a
entrenar.
Ja d’entrada, els convidats van
deixar clares les seues posicions. Cano i Marià Curto van dir
que sí que s’havien de tirar avant
les competicions. Bertomeu va
exposar que sí però amb matisos mentre que César Roig
va ser clar amb un rotund ‘no’.
Després de 85 minuts de programa, amb intervenció també
de Joaquin Del Pino, delegat de
l’FCF a les Terres de l’Ebre, cadascú va traure les seues con-

clusions. Per a César Roig, “a 7
de setembre em reafirmo, i més
després d’escoltar les declaracions del delegat de la Federació,
que no estem en condicions
de poder començar la temporada per falta de protocols per
manca d’entesa entre Secretaria general de l’Esport i sanitat.
O sigui, si a hores d’ara, com ha
informat el delegat, hi ha dubtes de part de l’administració
per aclarir els passos a seguir,
està clar que seguim amb interrogants de qüestions que ja
haurien d’estar clares. I no ho
estan”. Josep Bertomeu, com a
valoració, va dir que “si les autoritats no ho tenen clar, crec que
hauriem d’esperar unes setmanes per començar. Ja he dit que
sóc partidari de començar la
competició però amb matisos.
Penso que si cal esperar per començar, i tenir-ho tot més clar,
no passaria res”. Marià Curto,
president del Tortosa, va manifestar que “estic convençut que
començarem, que tindrem les
informacions que necessitem
per a un inici amb seguretat.
Penso que com a molt podria
haver-hi un retard en el co-

mençament de cara a resoldre
punts en concret que manquen
a hores d’ara per resoldre. Però
confio en què es podrà jugar la
temporada”.
Andreu Cano, també va coincidir en Marià Curto: “estic convençut que començarem. A
més, l’esport i el futbol és un
motor econòmic a nivell nacional i al Govern també li interessa que tot això tiri avant. Crec
que si es dona resposta a totes
les situacions, endavant. Si hem
d’esperar unes setmanes perquè això sigui així, estic d’acord
en esperar per començar”.
Un dels aclariments en els protocols que es va reclamar és el
que afecta a tot un equip quan
hi ha un jugador amb un cas
positiu. Una vegada fetes les
proves a la resta de companys,
acceptant l’aïllament del contagiat, si tots els altres donen
negatiu “no haurien de seguir
confinats i haurien de poder
continuar entrenant d’immediat”. És un dels dubtes existents
actualment.
Podeu veure el programa al següent enllaç:
https://youtu.be/GQoY7cGda-w

“

AUDIÈNCIA
El programa va tenir
molta repercussió,
dilluns passat

Michel Viñas, director presentador del programa Minut 91.
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CF CORBERA

EL PINELL ENCARA NO

“És molt complicat poder competir El Sant Jaume
de la manera que estem ara”
començarà a entrenar
E

l CF Corbera va iniciar els
entrenaments però amb
mesures de seguretat.
El president del club de la Terra
Alta, David Ferré, explica que
“vam començar la pretemporada però vam decidir fer-ho
només amb els jugadors locals
i de la zona (Gandesa i la Fatarella). La resta, quatre de Tarragona i dos de Tortosa, vam decidir que fessin entrenaments
personalitzats, però no amb
l’equip. D’aquesta manera, evitem contactes entre jugadors
de diferents regions sanitàries”. El Corbera va suspendre els partits amistosos: “no
n’hem fet cap i ara ens ho haurem de plantejar ja que l’inici
de la lliga està fixat per a principis d’octubre. No obstant,
no tramitarem cap fitxa fins
que la situació no estigue més
clara. Esperem que la Federació pugui entrar en raó i que

acabe prenent una decisió. Tal
com està tot, és molt complicat competir i afrontar una lliga amb garanties. En el nostre
cas, tot i que no com voldriem,
s’està entrenant. Però hi ha al-

SALUT PRIORITÀRIA
“El futbol, a hores
d’ara, queda en un
segon terme”

Edu Maestre, Estefano i Blai, del Pinell.

David Ferré, president del Corbera.

tres clubs que encara no han
començat ni a entrenar. David
afegia que “aquest és el nostre posicionament i pensem
que caldria deixar passar més
temps perquè tot estigue més
clar i que hi hagi més seguretat

per a poder jugar. I que conste
que de ganes en tenim moltes i
més amb els mesos que fa que
no hi ha competició. Però ara
la Salut és un tema prioritari i
creiem que el futbol queda en
un segon terme”.

CD ALCANAR

A

la Tercera catalana
encara hi ha equips que
no han començat a entrenar.
Cada setmana en són menys
perquè la UE Sant Jaume, un
dels que no ho havia fet, té
previst iniciar la temporada el
proper dilluns.
Des del club informaven que
“després de reunir-nos amb
l’Ajuntament hem decidit començar els entrenaments el
proper dilluns dia 14 de setembre”. D’aquesta forma, un
equip que no tenia clar l’inici,
finalment ha decidit començar

la pretemporada.
Entre els que encara no l’han
iniciada, està el Pinell.
Segons fonts del club pinellà,
“seguim en el mateix posicionament, sense començar. Tornarem a parlar-ho amb l’entrenador i a veure que és el que
acabem fent. Des de la junta
ho veiem molt complicat. No
ho tenim gens clar, tot i de
ganes de veure futbol n’hi ha.
Però creiem que en les condicions actuals no estem per
iniciar una lliga del futbol territorial”.

“Seguim amb incertesa i potser el CF BATEA
millor seria esperar fins el gener” Només entrenen els
jugadors locals
L’Alcanar va començar els entrenaments de pretemporada
el dia 17. Segons el tècnic, Miquel Cervelló, “vam haver de
parar perquè no ho veiem del
tot clar. No obstant, vam tornar a parlar-ho per reprendre
els entrenaments perquè no
rebem cap notícia oficialment
de res i, pel que pugui passar,
ens hem d’anar preparant. Seguim els protocols però, com
els altres clubs, també tenim
dubtes. Penso que la Federació vol començar i després parar-ho. Es una opinió”. L’Alcanar ha disputat un partit, contra
la Rapitenca B.
Cervelló afegia que “ganes de
jugar n’hi ha, i moltes. Però
pensem que començarem i
que això es Pararà després. Es
que hi ha massa incertesa. Cal
valorar que primer està la salut.
Després cal considerar la feina,

i el que suposa si estàs 14 dies
confinat. I i també cal analitzar
que tenim família, i que convivim amb gent gran. Amb tot el
que comporta. Les possibilitats
de contagi al camp són menys
però, per molt que es prenen
mesures, compartim vestidors
I hi ha clubs que només en
tenen dos. Així mateix, caldria
saber sí hi ha casos positius en
un equip, que passarà amb els
partits suspesos. Tot plegat un
mar de dubtes i d’interrogants.
També he vist que hi ha partits
que entra gent al camp....si no
hi entra en partits entre professionals, no sé com sí que
pot entrar-hi en les categories
nostres. Penso que som molts
els clubs que tenim incertesa i
la Federació no en fa cas. I pel
que respecta a les subvencions
no han tornat integrament el
que no es va jugar de la lliga

passda i ho han aplicat ara amb
descomptes”. L’entrenador de
canareu acabava dient que “per
tot plegat, malgrat les ganes,
crec que s’hauria d’aturar la
competició i esperar fins el gener per veure si tot es clarifica”.

El Batea va començar els entrenaments divendres passat dia 4.
Només van entrenar els jugadors de la població. Un jugador,
dels que venen de Tarragona,
temps enrera, va donar positiu.
I, posteriorment, el seu fill. Tot
això va passar setmanes abans
de l’inici de la pretemporada.
Però, malgrat tot, es va decidir
que els jugadors de Tarragona
no es desplacin. El tècnic José
López aclaria que “vam decidir-ho per no juntar-nos gent
de diferents regions sanitàries.
A més, no ens podem dutxar i
anar 5 persones en un cotxe
amb les mascaretes i sense poder dutxar-nos no és recomanable”. El propi López considera

que “en aquestes condicions, és
molt complicat poder començar una temporada. A més, crec
que si a la Tercera divisió i a la
Segona B comencen el 17 d’octubre, no es pot entendre que
a categories regionals haguem
d’iniciar la lliga abans. Tot plegat, és dificil afrontar una lliga
tal com està tot ara. Penso que
les Autoritats i la Federació haurien de valorar seriosament el
moment actual i prendre alguna
decisió. La idea nostra actual és
que s’entrene un dia i l’objectiu
és regularitzar els entrenaments
i fer-los tots junts però això serà
sempre que la situació general
sigui molt més estable que en
l’actualitat”.
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TRIAL

Pretemporada: el CH Amposta es El faldut Adam Raga
va enfrontar a l’HC Perelló (32-15) guanya la segona
prova a Isola 2.000,
E
per davant de Busto i
de Toni Bou
l sènior femení del Club
Handbol Amposta Lagrama
va disputar el passat dissabte
un partit de pretemporada
contra l’Handbol Club Perelló.
Les noies de Sasa Jovic es van
imposar per 32-15. Des del club
ampostí comentaven que “va ser
un partit amistós que va servir
per agafar forma de cara al començament de lliga de finals de
setembre. Cal destacar l’aportació de les jugadores juvenils
que van venir a reforçar l’equip,
a causa de les baixes per lesió
d’algunes sèniors. Segurament,
algunes d’elles seran importants
durant la temporada”. CH. Amposta Lagrama: Marta Gàlvez
(5 p./7 g.), Noelia Lázaro (7 p./8
g.), Paula Ripoll (4), Geor Vila (2),
Andrea Haro (3), Gemma Gàlvez
(7), Cristina Tortajada, Marina
Gasca (1), Andrea Guerrero (2),
Rut Pagà (1), Mireia Ferré (3), Noa
Royo (2), Blanca Viñas (7) i Lluna.

Cal dir que Iaquesta setmana Judit Tortajada ha renovat.
Des del Perelló explicaven que
“l’equip va jugar amb 6 sèniors
i 4 juvenils. Totes elles s’hi van
deixar la pell i durant la primera part van poder contenir prou
l’equip del Montsià (2 categories superior). A la segona part, el
cansament i la falta d’efectius
van pesar per al conjunt perellonenc i això va provocar bastants
contraatacs en contra. Continuem treballant i desitgem una
ràpida recuperació a l’Aida, que
va sofrir un cop”. Pel Perelló van
jugar: Eva (porteria), Neus, Júlia
K, Aida, Núria P, Montse F, Montse M, Georgina, Júlia T i Arianna.
Per la seua part, el juvenil femení
del CH Amposta també va jugar un amistós contra el Perelló,
guanyant 23 a 17. Un partit de
preparació per a la fase d’ascens
a Lliga catalana que havia de ser
aquest cap de setmana vinent i

que finalment es va ajornar per
disputar-se els dies 18, 19 i 20.
I el juvenil masculí va perdre
contra el Vinaròs (29-38) en un
partit en què “la diferència d’edat
i física per part dels dos equips

va decidir a la segona meitat
després d’una primera ben igualada. El partit va deixar bones
sensacions i optimisme de cara
a les fases a Lliga Catalana que
es disputaran d’aquí a dues setmanes”.

DILLUNS
Inici d’una nova temporada de la
tecnificació Avatars
Aquest dilluns 14 de setembre
s’inicia una nova temporada de
la tecnificació de futbol Avatars
i ja en van 12 temporades.
Aquest any hi ha 3 seus: Jesús i
Maria i l’Ametlla de Mar (els dilluns) i els dijous a Alcanar. Dirigides per Aleix Franch, director
esportiu dels Avatars Academy.
“La tecnificació cada any va creixent on hem passat ja ha tenir 3
seus a les Terres de l’Ebre”.
Aquest dilluns tindrà lloc la jornada de portes obertes a Jesús i
Maria i la primera setmana d’octubre, “donarem inici a la temporada a la seu de l’Ametlla de
Mar i a la seu d’Alcanar. Des dels
Avatars, seguirem totes les normatives i protocols de seguretat
per fer entrenaments amb seguretat a causa de la pandèmia.
La nostra filosofia són els entrenaments de tecnificació de
futbol per jugadors/es i por-

ters/es amb entrenadors titulats
i professionals. Treballem amb
grups reduïts i tots els continguts tècnics del futbol amb entrenaments específics. També

I per acabar la temporada “tindrem el XII CAMPUS INTERNACIONAL DE FUTBOL AVATARS
ACADEMY (del 21 al 26 de juny
de 2021). A les nostres xarxes

E

l faldut Adam Raga
(TRRS) va assolir aquest
diumenge la victòria a la
segona prova de la prova
mundial, celebrada a
l’estació francesa d’Isola
2.000, on va acabar per
davant de Jaime Busto
(Vertigo) i del multicampió
Toni Bou (Montesa) .
L’ulldeconenc Raga, campió
del món a l’aire lliure el 2005
i el 2006, es va imposar a Isola
2.000 amb 33 punts de penalització, set menys que Busto i

vuit de marge sobre Toni Bou,
que dissabte va ser el guanyador de la primera prova del
nou calendari mundial al mateix escenari.
Toni Bou, tretze vegades consecutiu campió del món entre
2007 i 2019, lidera la general
amb 35 punts, un per davant
de Busto i dos més que Raga.
Les properes dues proves del
campionat se celebraran a la
localitat lleonesa de Pobladura
de las Regueras el proper cap
de setmana.(EFE)

PROPERES PROVES
organitzem 3 torneigs durant
la temporada, un per categoria.
Torneigs amb equips professionals i amb un caràcter solidari
per ensenyar els nostres valors a
tots els jugadors/es i porters/es a
través de l’esport”.

socials dels Avatars (instagram i
facebook) trobareu tota la informació. Us esperem el dilluns 14
de setembre a la jornada de portes obertes dels Avatars al (Camp
de l’aube - Jesús i Maria). Les
places són limitades”.

L’ulldeconenc és tercer, a dos punts del líder,
Toni Bou. Les properes proves seran a Pobladura de las Regueras (Lleó), el cap de setmana
vinent
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gastronomia

ARRÒS
A LA CUBANA
INGREDIENTS
• 200 g d’arròs del Delta
• 2 ou
• salsa de tomàquet
• 1 plàtan (mascle)
• 1 fulla de llorer
• 2 gra d’all

PREPARACIÓ:
Cou l’arròs durant 18-20 minuts en abundant aigua bullint amb una mica de sal i la fulla de llorer. Quan estigui llest,
Escorre’l i refresca’l. Aboca l’oli i
els alls laminats en una paella a
foc fort, quan els alls agafin color, afegeix l’arròs i barreja’l bé.
En una altra paella amb abun-

dant oli, fregeix els ous. Passa
els plàtans per farina i fregeix-los
en aquesta mateixa paella. Utilitza una tassa o un motlle per a
presentar l’arròs. Unta l’interior
amb una mica d’oli, omple’l d’arròs i desemmotlla sobre el plat.
Aboca una cullerada de salsa de
tomàquet sobre l’arròs i decora
amb una fulla de julivert. Serveix
al costat l’ou i el plàtan fregit.
Bon profit!

serveis
I M M O B I L I À R I A

comercial@mesebre.cat

Màxima serietat. Pere

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.

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

R E L A X

TORTOSA

Aquest és el teu
espai privilegiat de

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

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

/ /

TEL. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

tlf: 686 979 513

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

PUBLICITAT
977 279 290

S E R V E I S

s ervicios comple tos

ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

/ /

VOLS
ANUNCIAR-TE?

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

VOLS
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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:

Mercuri a Casa VII
pot portar noves
converses amb la
parella amb una etapa de més i millor comunicació. Temps de
trobar persones amb
les quals connectar
intel·lectualment.

Gaudeixes de la
llar i de visites de
familiars al voltant
d’una taula. En la
parella es pot viure
un moment molt especial i si no en tens,
sents un inesperat
enamorament.

Si normalment prefereixes les relacions
més obertes, entres
a una etapa de més
proximitat i compromís sentimental.
T’interesses per fer
canvis a la llar o fer
una mudança.

Venus per la Casa II
facilita la millora del
sector econòmic o
una certa recuperació. Període on et
sents més segur de
les teves idees i et
reafirmes en els teus
valors.

Ets conscient de
que has d’organitzar
millor les finances
per arribar a final
de mes. Venus al
teu signe pot fer-te
més vanitós o que
mostris la teva millor
cara al món.

Si hi ha una situació
tensa amb un germà
o germana, amb
Mercuri a Casa II, es
pot obrir el diàleg.
En l’economia, cal
ser prudent i llegir
la lletra petita dels
contractes.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Ets molt pacient,
però a l’altre costat
potser hi ha una
persona cansada
d’esperar. Compte
amb posar massa a
prova a la parella,
si estires massa la
corda... es trencarà.

Es pot despertar
una creença o interès en el món del
misteri. Inici d’un
estudi superior.
Inclinació a realitzar
un viatge de plaer.
Fas noves amistats i
l’amor és a prop.

Temps de reflexió
i comprensió del
passat. Mica en mica
arriba la justícia per
tu i les coses s’equilibren. Si necessites
un préstec o ajut, és
temps de sol·licitar-ho.

La intuïció està ben
a flor de pell i fins
i tot, podries tenir
somnis profètics.
Amplies el cercle de
contactes, especialment amb persones
que es troben lluny
de tu.

Es pot donar un Els
altres no entenen
la teva sensibilitat i
aprofites per entendre diferents punts
de vista. Venus a Casa
VI, inclina a trobar una
bona teràpia per un
problema de salut.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Amb Mercuri al
teu signe, dius el
teu parer i tornes a
contactar amb velles
amistats. El sector
de la parella segueix
essent un terreny
on caldrà anar amb
peus de plom.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

DIRECTORA DELS SERVEIS TERRITORIAL
D’EDUCACIÓ A LES TERRES DE L’EBRE
S

ón moltes les preguntes que
ens fem els pares i mares en
aquest inici del curs escolar.
Montse Perelló, directora dels
Serveis Territorial d’Educació a
les Terres de l’Ebre ens aclareix
els dubtes de cara a reprendre
les classes en un ambient seré,
propi dels aprenentatges i del
retorn a la vida col.lectiva.
Des dels Departaments d’Educació
i de Salut s’han elaborat documents
amb orientacions i des dels Serveis
Territorials dels dos departaments
s’ha fet un acompanyament a les
direccions dels centres educatius
perquè, en l’exercici de la seua autonomia, puguin adoptar fórmules organitzatives durant tot el curs 20202021, que garanteixin la màxima
presencialitat de tot l’alumnat.
Per a això, el centre ha elaborat, en el
marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic, que
ha de ser aprovat pel Consell escolar
del centre, on es regulen els espais,
esglaonaments d’entrades i sortides,
franges, utilització dels patis, extraescolars…
Totes les mesures preses s’aniran
adaptant en funció de l’evolució de
la pandèmia.
L’ús de la mascareta en espais
tancats i oberts (personal, professorat, alumnat)
Fins ara a l’educació infantil i primària, els xiquets i xiquetes d’un mateix
grup estable de convivència poden
relacionar-s’hi sense limitacions
i, per tant i mentre les condicions
epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta quan
comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. Malgrat això, si
les condicions epidemiològiques ho
requereixen, possiblement l’ús de la
mascareta a l’aula també sigui obligatòri per als menors de sis anys.
A partir de secundària, la mascareta
és obligatòria per a tot l’alumnat en
tot el recinte escolar.
Per al personal docent i no docent,
és recomanable en els grups estables i obligatòria quan imparteix
classes a diferents grups, quan no
forma part del grup de convivència
estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.
En entrar al centre els alumnes i el
personal del centre han de portar
la mascareta fins a la seva aula. En
els passadissos i als lavabos hauran
de portar mascareta si coincideixen
puntualment amb altres grups estables.

Quines són les regles de distancia física? (interior i exterior)
La distància física interpersonal de
seguretat, tant en espais tancats
com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5
metres en general, amb l’equivalent
a un espai de seguretat de 2,5 m2
per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que
tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de
convivència estables. Per tant, en els
grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta, tot i que
l’organització de l’espai de l’aula d’un
grup estable ha d’assegurar, en la
distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.
Quines són les regles pel que
fa a canvis de classes, encreuaments entre grups o reagrupaments d’alumnat?
Per evitar l’aglomeració de persones
en un lloc del centre s’han d’establir
circuits i organitzar la circulació dels
diferents membres de la comunitat
educativa en llocs i moments determinats.
En els passadissos i els lavabos s’ha
de vetllar perquè no coincideixin
més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà
mantenir la distància interpersonal
d’1,5 metres i portar mascareta.
Les entrades i sortides de l’escola es
faran de forma esglaonada. S’assignaran els punts d’entrada i sortida
als diferents grups en intervals de 10
minuts.
La sortida al pati serà de manera
esglaonada i per torns. Si grups de
convivència diferents comparteixen
espai, caldrà mantenir la distància.
Quines són les recomanacions
per al funcionament dels menjadors?
Si l’organització del centre ho permet, és millor que l’àpat es faci a
l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà
menjar a les aules o als espais que
s’hagin habilitat.
Hi poden coincidir diversos grups
estables i els integrants d’un mateix
grup estable s’asseuran junts en una
o més taules.
En cas que en una mateixa taula hi
hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells.
En menjadors molt concorreguts és
recomanable valorar la realització de
més torns.
Hi haurà supervisió d’una persona adulta per als petits/es a
l’escola?
La persona dins del centre que és

responsable de la coordinació i la
gestió de la COVID-19 és el/la director/a. L’alumne/a està acompanyat en tot moment pel tutor/a a
l’aula o altres mestres, d’acord amb
el pla d’organització de cada centre.
S’han de ventilar les classes regularment? I la desinfecció?
Es reforça la neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels espais comuns i es garanteix l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui
necessari.
També s’ha aportat tot el material
gràfic i cartells per senyalitzar espais
i fer recomanacions d’higiene i seguretat.
Podran els alumnes compartir
material escolar, bancs i espais
col·lectius exteriors?
Quant al material escolar no es recomana, si no es garanteix la seua
desinfecció entre els usos.
Es faran proves a professors,
personal i alumnat abans de
tornar a l’escola?
Dins les mesures complementàries de cara a l’obertura dels centres
escolars es preveu la realització del
cribratge poblacional de 500.000
persones, entre el 15 de setembre
i el 15 de novembre. La realització
d’aquests tests es durà a terme amb
criteris epidemiològics i es farà a
alumnat, professorat i membres del
personal d’administració i serveis.
Quines precaucions han de
prendre els pares i mares abans
de portar el seu fill/a a l’escola?
Les famílies o els propis alumnes,
en cas que siguin majors d’edat,
han d’haver signat una declaració
responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el
centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre
l’intercanvi de dades personals entre
els Departaments d’Educació i Salut
amb la finalitat de fer la traçabilitat
de possibles contagis en relació a la
gestió de casos.
La família/tutors han de verificar,
abans d’anar a l’escola, l’estat de
salut del seu fill/a i comprovar que
no tingui elevació de la temperatura
superior a 37,5ºC ni la nova aparició
de cap altre símptoma de la taula de
símptomes.
Què passa si una persona presenta símptomes dintre del centre escolar?
En cas que un alumne o membre
del personal presenti símptomes
compatibles amb la COVID-19 caldrà portar-lo a un espai separat ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas

de símptomes de gravetat, trucar al
061. També caldrà avisar la família i
el Centre d’Atenció Primària (CAP).
El CAP, a través del pediatra o metge
haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i
qui hi conviu fins conèixer el resultat
del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar.
El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial avisarà la direcció del centre educatiu del possible
cas, recollirà els contactes estrets de
l’entorn escolar, farà seguiment del
resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena.
A l’espera del resultat de les proves,
no està indicat el confinament dels
contactes del grup estable de convivència.
Quines són les instruccions en
cas d’un “cas confirmat”?
De manera orientativa, els elements
de decisió per a establir quarantenes
i/o, si escau, tancaments parcials o
total del centre serien:
Cas positiu en un o més membres
d’un grup de convivència estable:
tot el grup de convivència estable té
consideració de contacte estret, per
tant s’hauria de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer
contacte amb el cas, amb vigilància
d’aparició de nous casos. Per tant,
es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest
grup.
Cas positiu en dos membres no
convivents que pertanyen a dos
grups de convivència diferents d’un
mateix espai (un edifici, un torn, una
ala d’un edifici...): tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i
depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la quarantena dels grups de
convivència d’aquell espai, durant
14 dies després del darrer contacte
amb el cas, amb vigilància d’aparició
de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva
presencial en l’espai afectat, també
durant 14 dies.
Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen
a grups de convivència en diferents
espais: tot el grup de convivència
estable té consideració de contacte
estret, per tant s’hauria de plantejar
la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas,
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amb vigilància d’aparició de nous
casos. A més, és podria plantejar la
interrupció de l’activitat presencial
del centre educatiu, també durant
14 dies.
S’informarà als pares i mares
en cas de “casos confirmats”?
Com s’informarà?
Si es produeix un positiu, tot el seu
grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa
durant 14 dies. A tots se’ls farà una
prova PCR al més aviat possible. Si
el resultat surt negatiu, també caldrà fer l’aïllament domiciliari durant
14 dies, ja que és el període màxim
d’incubació del virus.
Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen un mateix
espai (edifici, un torn, un ala d’un
edifici, el menjador...) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei
de Vigilància Epidemiològica farà
una valoració i es podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups
d’aquell espai durant 14 dies.
Què passa si el meu fill/a ha
estat en contacte amb un “cas
confirmat”?
No han d’assistir al centre l’alumnat,
les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes
compatibles amb la COVID-19, així
com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de
COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut
contacte estret amb alguna persona
amb símptomes o diagnosticada de
COVID-19.
El nivell educatiu baixarà?
Els centres impulsen una acció
educativa de qualitat i equitat. Desenvolupen un important paper
compensador de les desigualtats i
és, en aquest sentit, que estableixen
estratègies educatives generals per
a tot alumnat i, en particular, per a
l’alumnat més vulnerable que ha patit la desconnexió del sistema educatiu durant la pandèmia.
Es reprendran les classes d’educació física i esportiva?
Es recomana que l’educació física
es realitzi a l’aire lliure -a l’espai del
pati- sempre que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor.
Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es
mantenen els grups estables no serà
necessari l’ús de mascareta. L’espai
del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives. Els vestidors
en que es pugui garantir que hi ha
neteja i desinfecció entre grups i
amb bona ventilació es podran utilitzar.

