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S’ha iniciat una campanya de la sega de l’arròs ‘atípica’, enmig de la pandèmia i 
després del temporal Gloria i d’una primavera molt plujosa. Malgrat tot, es creu que la 

recol·lecció anirà millor del que es pensava fa uns mesos. Plana 6

Primera campanya
després del Glòria

Covid-19: 43 positius a la planta de Padesa Roquetes

                    P3

Ahir dijous a la tarda, des de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre,

confirmaven que, fins ahir, existien 43 positius a la planta Padesa Roquetes. 

Entre demà dissabte i diumenge es farà un cribratge massiu.



2 opinióDIARI MÉS EBRE • divendres 25 de setembre / 2020

Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que

estem rebent a la redacció 
i a la manca d’espai per 

publicar-los al diari, podeu 
trobar-los a la nostra web 

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Direcció:
Isabel Carrasco

Direcció de continguts:
Michel Viñas

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz

Col·laboradors:
Edward Carter
Joaquin Celma

Salva Balart
Eduardo Margaretto

Arnau Sales Rodríguez

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

610 20 33 25
C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa 
(TARRAGONA)

Tel.: 977 279 290 
Administració:

distribució@mesebre.cat 
Impressió:
Imprintsa

Mitjans Grup Més Ebre:
Canal Terres de L’Ebre

(Canal 34 TDT)

www.mesebre.cat
L’opinió del diari queda 

reflectida exclusivament a 
través de l’editorial.

Els articles d’opinió expressen 
els criteris de qui els signa

i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

Limicola, SL • DL: T-1610/2001
D.Ebre (Ed. impr.) • ISSN: 2564-8691
D.Ebre (internet) • ISSN: 2564-8705

Edita:

EDITORIAL

Darrerament s‘està parlant 
molt del que ens permet 

rebre informació sobre el 
que passa al nostre voltant. 
Vivim en la societat de la 
informació i això vol dir que 
la comunicació és una eina 
fonamental als nostres dies. 
Els mitjans de comunicació com 
la ràdio, la premsa, la televisió o 
Internet són els protagonistes 
dels nostres temps perquè quan 
volem saber què ha passat du-
rant el dia mirem les notícies de 
la televisió, llegim els diaris, es-
coltem la ràdio o naveguem per 
Internet... això serien les “Mass 
media” (mitjans de comunicació 
de massa), un sector específica-
ment concebut i dissenyat per 
arribar a una gran audiència. Una 
altra cosa són els mitjans locals, 
i aquí, a part de les ràdios locals, 
televisions i premsa de paga-
ment, la Premsa Gratuïta és sens 
dubte un model de comunicació 
local i de proximitat que no s’ha 
d’oblidar perquè ara ja no s’entén 
aquest, diríem, menys preu, cap 
a la premsa gratuïta. Ja fa molts 
anys, a la premsa gratuïta se la 
considerava la germana pobra 
de la premsa, però s’ha vist que 

la premsa gratuïta desenvolupa 
un paper complementari i molt 
destacable en el marc del siste-
ma informatiu de proximitat i a 
més, el seu disseny i organització 
dels temes, una lectura de 20 mi-
nuts, la fa especialment atractiva 
per a tota mena de públic. Les 
publicacions gratuïtes no impli-
quen una menor qualitat o fia-
bilitat dels continguts, perquè la 
credibilitat depén de l’editor i de 
la seua professionalitat, com en 
qualsevol mitjà de comunicació. 
En un molt breu recorregut his-
tòric cal esmentar que a França 
la premsa gratuïta va aparéixer 
l’any 1960, i en poc més de tres 
dècades la seua difusió va arri-
bar a l’astronòmica xifra de vint-
i-quatre milions d’exemplars. 
A la Gran Bretanya o als Estats 
Units d’Amèrica (EUA) la potència 
d’aquest model periodístic tam-
bé és molt considerable. A l’Estat 
espanyol el fenomen s’introdueix 
d’una forma una mica més lenta, 
però en les darreres dècades del 
segle xx el seu protagonisme en 
el mercat de la premsa escrita és 
indubtable, perquè amb l’apa-
rició de la premsa gratuïta es va 
augmentar l’hàbit de la lectura 

periodística i, en conseqüència, 
la compra de premsa de paga-
ment, sent la premsa gratuïta 
una porta d’integració de la nova 
immigració i cohesió territorial. A 
Catalunya, aquest fet diferencial 
de la premsa gratuïta va fer pos-
sible que l’any 1997 sorgís l’As-
sociació Catalana de la Premsa 
Gratuïta (ACPG) amb l’objectiu 
d’agrupar bona part de les pu-
blicacions gratuïtes d’àmbit local 
i comarcal, així com alguns dels 
grans diaris de distribució gratuï-
ta. De la mà d’aquesta associació 
va sorgir l’Asociación Española 
de Prensa Gratuita (AEPG) l’any 
2001, quan el fenomen dels diaris 
gratuïts començava a tenir ressò 
i a representar una especificitat 
comunicativa.
És fonamental tenir en compte 
que la premsa gratuïta contribu-
eix a estendre l’hàbit de la lectura 
a més de facilitar l’actualitat als 
diferents estrats socioeconò-
mics. Hi ha grans comunicadors 
que no tenen la carrera de pe-
riodisme, sinó que són “senzilla-

ment” llicenciats en lletres, dret, 
administració i direcció d’empre-
ses i màsters en altres disciplines, 
però s’han revelat com a grans 
comunicadors i persones influ-
ents. Tots i totes sabem que la 
necessitat en produir continguts 
de vegades va en detriment de la 
qualitat de la informació, perquè 
es tenen limitacions de velocitat, 
que de vegades afecten la qua-
litat del treball, quan tots i totes 
sabem que el bon comunica-
dor/a és aquell/a que sap cercar 
la relació de la informació local 
amb contextos geogràficament 
més amplis,  siguin  nacionals, 
estatals, internacionals o locals, 
aquell/a que investiga i interrela-
ciona, aquell/a que no la satisfà la 
publicació d’un simple comuni-
cat oficial o la informació oferta 
en una roda de premsa, i malda 
per interpretar i contextualitzar la 
informació. En els nostres dies el 
testimoni de Kapuscinski és con-
cloent: “ L’ideal és ser el més in-
dependent possible, però la vida 
està lluny de ser ideal.”

Els mitjans de comunicació 
estalviem temps al cervell humà?

La guanyadora del Pack especial d’experiències (Móra d’Ebre): Anna Maria González ENHORABONA!
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MTecial

S’inicien a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre diferents 
obres per donar millor resposta a la COVID-19

passada la pandèmia.
L’Hospital Verge de la Cin-
ta de Tortosa reforma les ur-
gències amb una inversió 
d’1.114.070,60 euros.
L’Hospital Comarcal d’Ampos-
ta refarà la quarta planta per 
habilitar 8 habitacions dobles 
amb un pressupost de 708.000 
euros.

L’Hospital de la San-
ta Creu, amb una inversió 
d’1.288.285,54 euros, refor-
marà la quarta planta amb una 
àrea assistencial d’11 habita-
cions amb capacitat per a 17 
pacients.
La Fundació Pere Mata Ter-
res de l’Ebre amb una inver-
sió pròpia de 616.000 euros 

Durant aquesta setmana i la 
vinent es duran a terme dife-
rents obres a la Regió Sanità-
ria Terres de l’Ebre per tal de 
fer front i donar una millor 
resposta a la COVID-19. 
Aquestes obres restaran en 
l’estructura assistencial del 
territori i, per tant, seran un 
millora per als usuaris un cop 

trasllada els serveis del Cen-
tre de Salut Mental d’Adults i 
l’Infanto-juvenil de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre a un 
nou equipament al municipi.

Reforçar la regió sanitària
La gerent de la Regió Sanitària 
Terres de l’Ebre,  Mar Lleixà, ha 
destacat que “totes aquestes, 

LIMITACIÓ A SIS 
PERSONES DE 
LES  REUNIONS 
SOCIALS 

El comitè de direcció del 
Pla Procicat a proposta del 
comitè tècnic, ha aprovat 
aquest dimecres al matí la 
proposta dels Departaments 
de Salut i Interior de limitar 
les reunions socials, tant en 
l’àmbit públic com privat, a 
un màxim de sis persones a 
tot el país, i no 10 com fins 
ara. La limitació no s’aplica 
a persones convivents. Per 
contra, l’òrgan ha anunci-
at que, ara per ara, no es 
tancaran els parcs infantils, 
tot i que considera necessari 
“reforçar” les pautes per a 
les famílies per a fer-ne un 
ús correcte i els elements 
de control per part de les 
administracions públiques 
locals.

CATALUNYA 
REDUIRÀ LA 
QUARANTENA 
DE CONTACTES 
ESTRETS 

El secretari de Salut Pública, 
Josep Maria Argimon, ha 
anunciat aquest dimarts 
que Catalunya reduirà la 
quarantena de contactes 
estrets amb un positiu de 
covid-19 de 14 a 10 dies. La 
mesura s’aplicarà a partir de 
la setmana que ve.

MÉS 
NOTÍCIES

són unes obres per tal de 
donar resposta a la COVID 
però, a més, que formaran 
part estructural del sistema 
assistencial de la regió. Per 
tant, els usuaris guanyen en 
equipaments que quedaran 
un cop hagi passat la pan-
dèmia i que serviran per re-
forçar la regió sanitària”.

CURS ESCOLAR
“Els professionals fan una gran tasca als 
centres, per l’esforç que suposa aquest curs”
Segona setmana del curs 

escolar.             
Des dels Serveis Territorials 
d’Educació, ahir dijous a mig-
dia, es va informar que “a data 
d’avui tenim 10 grups con-
finats a les Terres de l’Ebre”. 
També s’aclaria que “tots els 
positius, fins ara, han estat 
dins de l’àmbit familiar i, per 
tant, han entrat de fora del 
centre educatiu. Es tracta, 
quan fem els aïllaments, que 
es pugui aturar la transmissió 
i garantir, a través de les pro-
ves PCR, que no hi hagi més 

positius en el grup estable. 
Tot i que són deu els grups 
confinats, per deu positius en 
aquests grups estables, més 
del 99% d’alumnat no s’ha vist 
afectat i assisteix als centres 
educatius i, per tant, fem una 
valoració positiva perquè les 
escoles poden seguir fent la 
seua funció social i garantir el 
dret a l’educació dels infants”. 
Així mateix, Montserrat Pere-
lló, directora dels Serveis Ter-
ritorials d’Educació, volia “re-
marcar la gran tasca que des 
dels centres educatius estan 

fent tots els professionals de 
l’educació per l’esforç que su-
posa, aquest curs, l’organitza-

ció i adaptació dels projectes 
educatius i els seguiments de 
tots els protocols establerts”.

ES FARÀ UN CRIBATGE MASSIU, EL CAP DE SETMANA
43 treballadors de la planta de Padesa a 
Roquetes donen positiu per coronavirus
Ahir dijous a la tarda, des 

de la Regió Sanitària 
Terres de l’Ebre, confirmaven 
que, fins ahir, existien 43 
positius a la planta Padesa 
Roquetes.           
Ja al juliol, treballadors de Pa-
desa van fer-se proves PCR. 
Però en els darrers dies, s’han 
produït diversos positius i Salut 
va decidir fer un nou cribatge. 
Els resultats, fins ahir, han es-
tat 43 casos positius. Això, pel 
nombre de treballadors que 
se’ls ha efectuat la prova, su-
posa un 6%. “Per tant, no és 
un percentatge greu però sí 

significatiu i per això s’han de 
continuar fent proves”. Entre 
demà dissabte i diumenge es 
preveu un cribatge massiu a 
la resta de treballadors als que 
no se’ls ha fet la prova els dar-
rers dies. 
Augments
En general, les Terres de l’Ebre 
han vist incrementat el risc de 
rebrot, del 62 % de la setma-
na passada al 166 d’aquesta, 
fins ahir. El risc de transmissió 
també ha pujat sensiblement. 
A hores d’ara, es comptabilit-
zen 5 persones ingressades, 
cap a l’UCI. 

Segons les dades, la setmana 
passada van haver 53 casos 
positius al territori, l’anterior 
43 i en aquesta, s’arriba als 91. 

Per comarques, el Montsià ha 
passat de 2 a 20 casos. El Baix 
Ebre, de 42 a 43, i la Ribera 
d’Ebre/Terra Alta, de 9 a 28.
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ES COMPLETA 
UNA NOVA 
ZONA VERDA A 
FERRERIES NORD 
L’Ajuntament de Tortosa ha 
finalitzat l’execució d’una 
nova zona verda al barri 
de Ferreries. L’actuació 
s’ha centrat en un espai, 
fins ara en desús, situat a 
la confluència de la rambla 
Pompeu Fabra amb la C-12. 
En este punt s’ha generat un 
espai amb arbrat, vegetació 
ornamental i mobiliari urbà, 
com ara bancs i papereres. 
L’actuació també ha inclòs 
la replantada d’arbres a 
la zona enjardinada de la 
mateixa rambla de Pompeu 
Fabra, en el tram que forma 
part de la urbanització dels 
Quatre Camins, a l’altre voral 
de la C-12. En aquest cas ha 
permès substituir les palme-
res existents, que s’havien 
vist afectades per la plaga 
d’escarabat morrut.

TORTOSASPORT 
Jesús Marti, gerent de Tor-
tosasport els darrers anys, 
ha deixat el càrrec aquesta 
setmana. Martí ha iniciat 
un nou projecte i per aquest 
motiu no podia seguir a la 
gerència. De moment no es 
nomena nou gerent. 

‘LO PLANTER’ 
Lo Planter inicia el curs 
2020-2021 amb totes les me-
sures de seguretat i preven-
ció. S’obren les inscripcions 
per al curs de ball per a totes 
les persones interessades a 
aprendre la jota i altres balls 
tradicionals.

MOVEM TORTOSA 
Movem Tortosa reclama 
la constitució del comitè 
organitzador de la Capital de 
la Cultura Catalana 2021.
“A pocs mesos de l’inici ofici-
al de la capitalitat, encara no 
s’ha constituït el comitè on 
hi han de tenir representació 
tots els grups municipals”.

MÉS 
NOTÍCIES

SUCCESSOS
A judici per la mort d’un home a qui havia 
deixat en coma d’un cop de puny
La fiscalia demana 12 anys 

de presó per a un jove 
acusat de la mort d’un home 
a qui va deixar en coma 
d’un cop de puny.            
Els fets van passar a les portes 
d’un local d’oci del carrer Ar-
gentina de Tortosa el desem-
bre del 2016. 
La víctima va quedar en estat 
vegetatiu i va morir al cap de 
gairebé dos anys “per una en-
cefalitis derivada del trauma-
tisme inicial de l’agressió”, se-

gons recull l’escrit d’acusació 
a què ha tingut accés l’ACN. 
Tenia 40 anys.
El ministeri públic vol que es 
condemni l’acusat per un su-
posat delicte d’homicidi i que 
indemnitzi la germana de la 
víctima amb 50.000 euros. 
La secció quarta de l’Audièn-
cia de Tarragona preveu que 
el jurat popular es constitu-
eixi divendres de la setmana 
vinent i que la vista oral arren-
qui el 5 d’octubre.

‘EL VIATGE COMENÇA AQUÍ’
Cap de setmana d’activitats per 
commemorar el Dia Mundial del Turisme
Durant tot un cap de 

setmana, Tortosa 
commemorarà el Dia Mundial 
del Turisme que tindrà lloc el 
diumenge 27 de setembre.           
Des d’avui divendres i durant 
tres dies, l’Ajuntament i re-
presentants del sector turístic 
han previst més d’una trente-
na de propostes per remarcar 
les potencialitats que Tortosa 
té com a lloc d’interès per als 
visitants. Les activitats –que es 
faran amb aforaments limitats 
a grups reduïts, amb inscripció 
prèvia, i amb l’ús obligatori de 
mascareta i la resta d’elements 
de prevenció– consisteixen en 

visites guiades, rutes pels es-
pais patrimonials de la ciutat, 
jocs familiars, activitats cultu-
rals i ambientacions d’èpoques 
històriques al conjunt emmu-
rallat, a càrrec dels Miquelets 
de Catalunya. L’objectiu és 
donar a conèixer els actius tu-
rístics dels quals disposa Tor-
tosa, tant als visitants com a la 
mateixa ciutadania, que també 
juga un paper important com a 
prescriptors per atraure turistes 
més enllà de la ciutat. És per 
això que el lema triat és ‘El vi-
atge comença aquí’, en atenció 
a tot allò que es pot descobrir 
dins mateix de Tortosa. Roda de premsa de presentació.

El projecte Emma rep 
1.000 euros del repte 
“Un milió de somriures” 
El repte, promogut per 

DKV, consistia a fer ressò 
d’iniciatives socials.          
Per cada col·laboració solidària 
la persona participant rebia uns 
punts anomenats “somriures”, 
que s’anaven acumulant fins al 
final del repte, on entre tots els 
participants se sortejaven 3 vals 

de 1.000 € per donar a l’ONG, 
fundació o associació escolli-
da Alícia Audí, guanyadora d’un 
d’aquests premis, ha triat com a 
projecte beneficiari el projecte 
Emma. Un projecte que és una 
iniciativa de la Fundació Doctor 
Ferran per a la investigació bio-
mèdica en el càncer de mama.
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CENTRE DE DIA 
La setmana passada va tor-
nar a l’activitat el Centre de 
Dia de la Gent Gran, ubicat 
a la Residència de Gent 
Gran. Ho va fer amb un total 
de 36 usuaris, dels 58 que 
té habitualment. La resta, 
mentre es busquen més 
espais per poder garantir les 
distàncies, es queden a casa 
i se’ls dona suport a domi-
cili entre el Centre de Dia i 
l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Amposta.

XARXA AMPOSTA 
La Xarxa Amposta reprèn 
el teatre familiar amb la 
companyia La Pera Llimone-
ra i la seva obra “Baobab”. 
Dirigida per Toni Albà, ha 
rebut el Premi del públic al 
millor espectacle de la Mos-
tra d’Igualada 2019. Serà 
demà dissabte, a les 18.00 
hores, a l’Auditori de la Unió 
Filharmònica d’Amposta.

ACCIDENT DE 
FREGINALS  
La titular del jutjat número 
3 d’Amposta conclou la 
investigació per l’accident 
de Freginals i deixa el con-
ductor de l’autocar a un pas 
del judici.

La interlocutòria del proce-
diment abreujat li imputa 
tretze suposats homicidis 
per imprudència greu així 
com lesions.

MÉS 
NOTÍCIES

DES D’AVUI
Jornades de l’Arròs 
d’Amposta
Avui divendres 25 de 

setembre (fins el 25 
d’octubre) arrenquen a 
Amposta les Jornades de 
l’Arròs.             
Tot un mes gastronòmic dedi-
cat a aquest cereal, on una de-
sena de restaurants de la ciutat 
i del Poble Nou del Delta oferi-
ran menús especials elaborats 
amb l’arròs com a ingredient 
principal. 
Els vins de la DO Terra Alta se-
ran els encarregats de maridar 
aquests menús.

SETENA EDICIÓ
Catorze companyies participaran 
al Festival Internacional de Teatre i Circ 
L’Ajuntament d’Amposta 

ha apostat per mantenir 
la 7a edició del Festival 
Internacional de Teatre 
i Circ, adaptant-lo a les 
mesures de seguretat 
sanitàries.          
El FesticAM ha escollit els es-
pectacles amb criteris de qua-
litat i originalitat però també 
per l’adequació als espais i 
les necessitats d’organització. 
“Entre més de 200 propostes 
que s’havien presentat, s’han 
triat aquelles que millor po-
dien dialogar des d’aquestes i 
amb aquestes circumstànci-
es”, ha apuntat Jordi Príncep, 

director de l’Escola de Teatre 
i Circ. 14 companyies presen-
taran 16 actuacions i tallers. 
S’hi inclouen tallers de dansa 
urbana que es faran als centres 
d’educació secundària i tanca-
ran el Pla d’Impuls de la Dansa 
que s’ha implantat a la ciutat. 
L’alcalde, Adam Tomàs, ha des-
tacat la voluntat del consisto-
ri per no renunciar a celebrar 
les activitats culturals a la ciu-
tat, adaptant-les a la situació 
“d’excepcionalitat” que suposa 
la pandèmia. És gratificant pre-
sentar una nova edició del Fes-
ticAM perquè defensem que la 
cultura és segura”, ha apuntat. 

“Aquest dimecres som la ciutat 
de Catalunya amb el risc de re-
brot més baix però pot canviar i 
no podem dependre constant-

ment d’això sinó que cal tirar 
endavant les activitats culturals 
amb el grau de seguretat que 
es requereix”, ha dit Tomàs.

ESTRENA DEL PASDOBLE
Homenatge a Octavi 
Ruiz i Gisbert
La societat musical La 

Lira Ampostina més 
concretament els músics de 
la banda van retre el passat 
dissabte un emotiu homenatge 
als 39 anys de direcció per part 
d’Octavi Ruiz i Gisbert.             
El president de La Lira, Manel 
Zaera, va anunciar durant el seu 
parlament que el teatre-audito-
ri de la societat musical portarà 
el nom d’”Octavi Ruiz” el pro-
per any. L’homenatge va servir 
l’estrena del pasdoble “Octavi 
Ruiz”, del compositor Tomàs Si-

món, enregistrat per 87 músics 
de la banda durant la fase final 
de confinament. També hio va 
ser present el president de la 
Federació de Societat Musicals 
de Catalunya Josep Parés qui va 
fer entrega a Octavi Ruiz del pin 
de la Federació en la seva versió 
d’or.
Ruiz es va mostrar emocionat 
i satisfet per aquest reconeixe-
ment que es va celebrar amb els 
protocols marcats per evitar la 
propagació de la Covid-19.
(Amposta.cat)
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95 famílies s’han beneficiat dels ajuts als tributs 
locals que atorga l’Ajuntament de Deltebre
En la darrera Junta 

de Govern Local, 
l’Ajuntament de Deltebre 
ha fet balanç dels ajuts als 
tributs locals que es posen 
a disposició, any rere any, 
per ajudar a les famílies que 
més ho necessiten.          
En aquest sentit, han estat 95 
les famílies que s’han benefi-

ciat d’uns ajuts que han ascendit 
a gairebé 18.000€. Els ajuts als 
tributs locals són aquells ajuts 
destinats a sufragar el cost eco-
nòmic de l’IBI, la taxa d’escom-
braries, l’impost de circulació i 
la taxa de conservació i neteja 
de les instal·lacions del cemen-
tiri. D’altra banda, a hores d’ara 
també està oberta la convoca-

JORNADES DE LA 
TONYINA ROJA 
Fins el diumenge 27 de 
setembre, una vintena 
de restaurants i bars del 
municipi ofereixen diver-
ses elaboracions culinàries 
d’aquest producte d’alta 
qualitat i proximitat, en les 
IX Jornades Gastronòmiques 
de la Tonyina Roja del Medi-
terrani. Una oportunitat per 
degustar la tonyina roja amb 
un menú complet o bé, fer 
un petit tast amb una tapa.

Per una banda, catorze 
restaurants elaboren menús 
gastronòmics amb creacions 
com tàrtar de tonyina, tataki 
de tonyina sobre carpaccio 
de carabassó o arròs de 
tonyina a la cassola. Menús, 
maridats amb vins de la 
DO Terra Alta, amb preus 
que ronden entre els 28 i 
50 euros. A més, també té 
lloc la Ruta de la Tapa de 
la Tonyina Roja. Vuit bars 
del municipi elaboren tapes 
com tonyina escabetxada, 
torrada de samfaina amb 
tonyina o tonyina marinada 
Cadascuna de les tapes té 
un preu de 4 euros amb un 
quinto Heineken inclòs, que 
patrocina la ruta.

‘FAMTRIPS’ 
El cap de setmana passat, 
el municipi ha acollit dos 
empreses nàutiques i de 
viatges espanyoles, Nautal i 
Allende de los Mares, perquè 
visquessin en primera perso-
na, l’experiència de l’Ametlla 
com a destinació turística.

PÀRQUING 
LLIBERTAT 
Els abonats al pàrquing 
Llibertat ja poden aparcar 
fins a 6 hores gratuïtament 
durant el dia. L’Ajuntament 
duplica les hores d’estacio-
nament de franc durant el 
període de temporada baixa. 
Es passa de les 3 hores 
actuals al doble, amb la vo-
luntat que aparcar al centre 
urbà sigui més fàcil i alhora 
impulsar l’economia local.

L’AMETLLA 
DE MAR

L’ALDEA
L’Ajuntament fou l’únic del territori  que va 
assolir el premi a l’eficàcia comunicativa
L’Ajuntament de L’Aldea 

ha obtingut el Segell 
Infoparticipa 2019 amb una 
puntuació del 100%, i el 1r 
Premi extraordinari a l’eficàcia 
comunicativa que atorga la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
El premi extraordinari s’ha creat 
per destacar, especialment, els 
resultats assolits pels webs mu-
nicipals. 
El premi a l’eficàcia comunica-
tiva distingeix els portals on la 
informació és particularment ac-
cessible, intel·ligible i llegible. En 

aquesta categoria, s’aplica una 
discriminació positiva a favor de 
les poblacions amb menys de 
10.000 habitants per reconèixer 
administracions que fan un es-
forç especial sense comptar amb 
els recursos humans i tecnolò-
gics que caracteritzen els con-
sistoris de municipis més poblats. 
L’Aldea ha estat l’únic Ajuntament 
de les Terres de l’Ebre guardonat 
amb aquest premi extraordinari, i 
juntament amb Alcanar han estat 
els dos que han rebut el 100 % 
de puntuació del segell Infopar-
ticipa.

INICI CAMPANYA DE LA SEGA
“Ha estat un gran miracle la recuperació dels 
arrossars del delta després del Glòria”
La consellera d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Teresa Jordà, 
ha afirmat que la recuperació 
dels arrossars al delta de 
l’Ebre és un “gran miracle”, 
vuit mesos després dels danys 
ocasionats pel Glòria.          
Jordà, que ha visitat aquest dis-
sabte una de les explotacions a 
Deltebre (Baix Ebre), ha recordat 
que el Govern ha destinat sis 
milions d’euros, dels quals més 
d’un milió a les Terres l’Ebre, 
per mitigar els efectes del Glò-
ria. “L’única finalitat -del paquet 
d’ajudes- era retornar la capaci-
tat productiva a la zona, volíem 

que aquí s’hi tornés a fer ar-
ròs i avui venim a segar-lo”, ha 
subratllat. A més, la consellera 
ha defensat que entre totes les 
administracions i els agents del 
territori es pot fer més “resilient” 
el delta.
La campanya de la sega de l’ar-
ròs ha començat aquesta set-
mana en diverses zones del del-
ta de l’Ebre. Per aquesta raó, la 
titular d’Agricultura ha visitat un 
dels arrossars situat a prop de 
la platja de la Marquesa. El Glò-
ria va afectar aquest finca, que 
ja està recuperada dels estralls 
causats pel temporal. “Persona-
litzo amb la Marcel·la- propietà-

ria de l’arrossar- l’esforç dels ar-
rossaires del delta de l’Ebre, ells 
han ajudat des del primer mo-

ment treballant perquè aquest 
miracle que avui expliquem fos 
una realitat”,

tòria, fins al 30 de novembre, 
d’ajuts per a l’Impost sobre l’in-
crement de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana, l’impost 
sobre les construccions, instal-
lacions i obres i la taxa de pres-
tació de serveis urbanístics, el 
preu públic per a l’assistència a 
l’escola bressol, activitats extra-
escolars tipificades i el preu pú-

blic d’accés al Centre Espor-
tiu del Delta. A banda, també 
estan vigents els ajuts d’ur-
gència social, que finalitza el 
31 de desembre, com també 
l’EuroDelta, la moneda de 
Deltebre, que ha ampliat les 
seves bases per donar cabu-
da, també, a les famílies més 
desafavorides.
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COPATE
Tractament contra la proliferació 
de mosquits al litoral del delta
El Consorci de Polìtiques 

Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (Copate) ha 
iniciat aquest dimecres el 
tractament d’una superfície 
d’unes 475 hectàrees d’espais 
naturals del delta de l’Ebre 
per evitar la proliferació de 
mosquits.   
Segons un comunicat de l’ens, 
les pluges dels últims dies, tot i 
ser dèbils, han fet pujar el nivell 
del mar inundat focus larva-
ris del litoral. L’activitat ha co-
mençat a l’hemidelta sud, on es 
tracten 275 hectàrees de litoral 
dels municipis de Sant Jaume 
d’Enveja, Amposta i la Ràpita. 
Ahir dijous estava previst que 
els tractaments passin a l’he-
midelta nord, amb 200 hectà-
reesentre Deltebre i l’Ampo-
lla. El president de l’ens, Joan 
Alginet, ha explicat que és un 
dels tractaments més impor-
tants de l’any. 

Els tècnics del Copate efectu-
en un seguiment de la població 
de mosquit al delta de l’Ebre i 
programen els tractaments per 
evitar que les larves es conver-
teixin en adults. Enguany, l’ens 
ha incrementat la superfície a 
tractar per controlar la pobla-
ció de mosquit, especialment, 

pels efectes del temporal Glò-
ria i les pluges, que han provo-
cat la inundació d’una major 
superfície. 
Fins aquests moments s’han 
tractat unes 5.000 hectàrees 
d’espais naturals, mentre que 
els tractaments en arrossars ja 
han finalitzat. (ACN)

Estefania Blanch 
rellevarà a Simón Falcó
El portaveu del grup 

municipal d’Endavant 
- Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de l’Aldea, 
Albert Borràs, ha fet saber 
que Estefania Blanch 
rellevarà a Simon Falcó en 
el càrrec de regidor, al qual 
va renunciar-hi, per motius 
laborals, durant el darrer Ple.
Borràs ha agraït la feina feta i el 
compromís de Falcó amb l’Al-
dea.
Simon Falcó prenia possessió 
el 28 d’abril de 2006, i deixa el 
món de la política després de 
14 anys  de treball i dedicació 
per al seu poble.
L’Alcalde Xavier Royo, en el Ple, 
va fer un reconeixement a la 
labor duta a terme per Simon 
com a Regidor de l’Ajuntament 
en aquests últims 14 anys. 

Relleu
Estefania Blanch i Llosa és doc-

tora en física, investigadora 
del grup de Geomagnetisme i 
Aeronomia de l’Observatori de 
l’Ebre i Professora associada 
a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. També es dedica 
a la divulgació científica per a 
promoure vocacions científi-
ques entre els més joves.

L’ALDEA

EL SERVEI DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES PORTA 
A PORTA PERMET A
L’AJUNTAMENT DE PAÜLS 
INCREMENTAR UN 50% LA 
RECOLLIDA SELECTIVA
L’Ajuntament ha incrementat un 
51,34% la recollida selectiva un any 
després de la posada en marxa del 
servei de recollida d’escombraries 
porta a porta. El servei de recollida 
porta a porta es va implantar a Paüls a 
final d’agost, va ser el primer municipi 
de la comarca del Baix Ebre en tornar 
a oferir aquest servei. Concretament, 
s’ha incrementat més d’un 100% el 
volum de plàstics i envasos, mentre 
que la fracció orgànica ha pujat un 

48%, el cartró i paper un 36% i el vidre 
un 11%. “Amb aquestes dades consta-
tem que el vidre o el paper eren les 
fraccions que ja es reciclaven millor; 
però el que no fèiem tan bé era els 
envasos i l’orgànica i ara hem acon-
seguit millorar”, ha dit l’alcalde Enric 
Adell. 
Pel que fa a la fracció resta ha baixat 
un 43% respecte al mateix període de 
l’any anterior. Amb aquesta disminu-
ció de la resta i l’estalvi del preu del 
cànon, l’Ajuntament de Paüls assu-
mirà el cost d’una part de la persona 
que ha realitzat el servei. 
Adell ha agraït “la implicació de la ciu-
tadania, sense el treball de tots i totes 
no seria possible el resultat aconse-
guit fins ara, però no hem d’abaixar la 
guàrdia, cal seguir treballant per fer 
un bon reciclatge”.

baix ebre
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baix ebre

baix ebre

Els restaurants de l’Ampolla engeguen les 
XXI Jornades Gastronòmiques de l’Arròs
Un total d’11 restaurants 

de l’Ampolla 
participaran del 26 de 
setembre a l’11 d’octubre 
a les XXI Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs i 
oferiran menús a un preu de 
27 euros.
Coincidint amb l’època de la 
sega de l’arròs, un any més 
restauradors del municipi 

han preparat una proposta de 
menús que combinen aquest 
producte amb d’altres de pro-
ximitat com peix de la llotja de 
l’Ampolla, marisc i vins DO Ter-
ra Alta.
Serà la 21a edició de les Jorna-
des Gastronòmiques de l’Arròs 
a l’Ampolla, amb  aquest cereal 
que es conrea al Delta de l’Ebre 
com a protagonista. 

ROQUETES 
La regidora d’Urbanisme, 
Núria Altadill, també ha 
anunciat que aquest mes 
d’octubre s’iniciaran dues 
obres més, la reurbanització 
de la zona verda de la Torre 
d’En Gil amb l’objectiu de 
potenciar el turisme a la 
ciutat, amb un pressupost 
de 494.000 €, dels quals 
35.000 € provenen d’una 
subvenció de la Diputació 
de, i la remodelació de l’es-
pai de les antigues piscines 
i zona poliesportiva amb 
un pressupost aproximat 
de 400.000 euros. En total 
la suma de les inversions 
financerament sostenibles 
provinents del superàvit de 
l’any 2018 que s’hauran rea-
litzat aquest 2020 ascendeix 
a 1.240.000 euros.

BENIFALLET 
L’Ajuntament ha iniciat 
una mobilització ciutadana, 
consistent en la recollida 
de queixes demanant que 
el consultori local presti el 
seu servei tots els dies de 
la setmana per garantir el 
dret bàsic d’accés a la salut 
de la ciutadania. “Podeu 
passar per l’Ajuntament a 
formalitzar la vostra queixa 
i donar suport a la iniciativa, 
de dilluns a divendres, d’11 
a 13 hores. També podeu 
recollir l’imprès a la porta de 
l’Ajuntament de 9 a 14 i de 
16 a 19 hores i dipositar-lo a 
la bústia de l’Ajuntament”.

ALDOVER 
Des del dilluns passat, hi ha 
canvis en l’horari del trans-
port escolar. 
El bus sortirà d’Aldover a 
les 07:30 arribant a l’ IES de 
Roquetes a les 08:00.
Des de l’Ajuntament es 
recorda als joves:

“Obligatorietat de posar- se 
mascareta.

No menjar ni beure al bus

Es recomana seure al mateix 
seient”.

MÉS 
NOTÍCIES

L’ALDEA
Víctor Benito cap de la Guàrdia Municipal rep 
la felicitació del cos de Mossos d’Esquadra
Com cada any, el cos 

dels Mossos d’Esquadra 
distingeix alguns dels seus 
agents i també d’altres 
cossos policials, reconeixent 
així la tasca anual en la qual 
hagin pogut salvar vides, 
demostrant la vocació de 
servei o  la col·laboració  en 
causes majors.            
Aquest any el cos de Mossos 
d’esquadra  dona les gràcies  al 
cap de la Guàrdia Municipal de 
l’Aldea Víctor Benito Miralles i a 
l’agent que actualment es tro-

ba prestant serveis a la Policia 
Local de Sant Carles de la Ràpi-
ta Zaida Arques Albacar, ja que 
han rebut una felicitació indivi-
dual amb motiu d’una actuació 
que van realitzar conjuntament 
durant l’any 2019.
L’inspector de l’ABP (Àrea Bà-
sica Policial) del Baix Ebre del 
Cos de Mossos d’Esquadra  de 
Tortosa  Daniel Alegre, en pre-
sència de l’Alcalde de l’Aldea  
Xavier Royo, li feia entrega del 
diploma, a l’Ajuntament de l’Al-
dea.

ROQUETES
L’Ajuntament ha fet obres per un valor de 
340.000 euros provinents del superàvit del 2018
La regidora de l’Àrea 

d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Roquetes, 
Núria Altadill, acompanyada 
del regidor d’Obres 
Públiques, Ivan Garcia, han 
visitat diferents obres que 
recentment s’han executat 
amb una part del superàvit 
provinent de l’any 2018, amb 
una inversió aproximada de 
340.000 €.          
Les obres realitzades han 
consistit en la pavimentació, 
construcció de rampes i vial 
de vianants al Camí del Mig i 
les Rosites, amb un pressu-
post de 149.000 €; la tercera 

fase de pavimentació del Camí 
de Pandorga amb un cost de 
66.300 € que ha suposat una 
inversió total de les tres fases 
de 200.000 €; la construcció 
d’una pèrgola desmuntable a 

les voreres del carrer Pare Ro-
manyà, Isabel II i Hierro Laber-
nia amb una inversió de 50.000 
€, una actuació que forma part 
del pla de millora de totes les 
vores del municipi.

l’escola de la Raval de Cristo 
amb un pressupost de 18.200 
€ i també una altra pèrgola al 
pati del Centre Cívic amb un 
cost de 50.800 € i finalment 
les obres de remodelació de 
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INFOPARTICIPA 
Aquesta setmana s’han lliu-
rat els Segells Infoparticipa 
a la qualitat i la transpa-
rència de la comunicació 
pública local que atorga 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). Una 
distinció que enguany ha 
revalidat l’ajuntament de la 
Ràpita, amb gairebé un 92% 
de puntuació.

CERCLE DE 
PENSAMENT 
CRÍTIC 
L’Ajuntament de la Ràpita 
i el Cercle de Pensament 
Crític de les Terres de l’Ebre 
(En Kontr@) han home-
natjat als cinc rapitencs 
que van ser deportats als 
camps de concentració nazi. 
Es tracta de Miquel Carles 
Escrihuela, Francesc Cerca 
Castellà, Pere Gras Reverté, 
Carles Navarro Valldepérez i 
Manuel Garcia Martín (l’únic 
supervivent dels cinc).

SCIENCE NEEDS 
YOU!  
Cience Needs You! arriba 
per primera vegada a la Rà-
pita amb el tema ‘Covid-19: 
reflexions per al futur’. 
La jornada, que té lloc demà 
dissabtem entre les 9.30 i 
les 14 hores es podrà seguir 
en projecció pública a l’Au-
ditori Sixto Mir. L’atenció als 
mitjans serà a les 11.30h.

MÉS 
NOTÍCIES

FUNDACIÓ PLEGADIS
Cap de Setmana Ornitològic a Plegadis
en plena època de migracions d’ocells
La Fundació Plegadis de la 

Ràpita organitza un Cap 
de Setmana Ornitològic, els 
propers 26 i 27 de setembre, 
per gaudir de totes les 
possibilitats que ofereix 
el Delta de l’Ebre aquest 
mes i atendre en aquest 
aspecte l’interès que cobria 
el Deltabirding Festival, 
un esdevenimen d’abast 
internacional que ha quedat 
ajornat pel coronavirus.             
Amb les mesures de segure-
tat i restriccions que imposa la 

pandèmia, la Fundació Plegadis 
i les entitats Birding Catalunya 
i Barcelona Birding Point or-
ganitzen dues jornades pensa-
des per a tots els públics, tant 
professionals com aficionats 
o persones interessades, que 
permetran observar els ocells 
en sortides de camp, com-
partir un dinar o fer sessions 
d’anellament científic, a més de 
conèixer els projectes que du a 
terme la Fundació a les seues 
instal·lacions a la partida Casa-
blanca. (Ràdio Ràpita)

LA RÀPITA
‘Lo Graner’ del Maset Espai Jove reobrir com 
un punt de trobada segur pel jovent 
Aquest dilluns 21 de 

setembre reobri ‘Lo 
Graner’ del Maset Espai Jove 
després d’haver estar tancat 
amb motiu de la pandèmia 
del coronavirus.          
La regidoria de Joventut ha 
adaptat a les mesures de pre-
venció de la Covid-19 aquest 
espai així com les activitats 
que es porten a terme.
Totes les activitats i atencions 
presencials es faran amb ins-
cripció prèvia i amb restricci-
ons d’aforament. També s’han 
establert protocols per a la 
realització de cada activitat i 
criteris de prioritat a l’hora de 

decidir les propostes a dur a 
terme i els espais disponibles.  
L’aforament a les activitats a 
l’interior de l’equipament es 
limita a un nombre màxim de 
10 persones. 
Es podrà fer ús de l’espai de 
zona wifi i d’ordinadors i de 
l’espai d’estudi i per fer treballs 
en grup. Pel que fa a les àrees 
lúdiques, com el futbolí, el te-
nis de taula o la videoconso-
la, només estaran disponibles 
quan no hi hagi activitats di-
rigides.
Durant la setmana es realitza-
ran aquestes activitats dirigi-
des de caràcter gratuït.
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ULLDECONA 
L’Ajuntament ha obert ja una 
nova convocatòria dels ajuts 
individuals per a l’adquisició 
de material escolar (excepte 
llibres) per als estudis d’edu-
cació primària i secundària per 
a totes aquelles famílies amb 
fills d’entre 6 i 16 anys que 
cursen els seus estudis a la 
localitat i es troben empadro-
nats al municipi.  L’import de 
l’ajut, tant per als alumnes de 
l’Escola Ramón y Cajal com de 
l’Institut Manuel Sales i Ferré, 
serà de 60 euros. L’Alcaldes-
sa, Núria Ventura, ha destacat 
l’esforç fet per l’Ajuntament 
en aquest camp per tal de 
“donar suport a les famílies en 
un moment complicat ja que 
augmenta la despesa per la 
tornada a les aules.

LA SÉNIA 
 Es troba obert el termini per 
fer les sol·licituds d’ajuts a 
comerços per reforma i nova 
creació i per a la promoció i 
obertura a nous mercats per 
empreses. El termini finalitza 
el 30/09/2020.

D’altra banda, també fins 
el 30 de setembre es poden 
sol·licitar les beques per 
als esportistes seniencs a 
través de la seu electrònica 
de l’Ajuntament:  
lasenia.eadministracio.cat

Finalment, informar que diu-
menge es va celebrar la Mare 
de Déu de Pallerols, una de les 
patrones del municipi.

SANT JAUME 
D’ENVEJA
La Diputació de Tarragona 
ha adjudicat una subvenció a 
l’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja pel programa extra-
ordinari de suport als centres 
de primer cicle d’educació in-
fantil de titularitat municipal 
(curs 2018/2019), per a Llar 
infants “Ferrer i Guàrdia”
Pressupost elegible: 
65.274,29€

Percentatge concedit:  
27,08 %

Import concedit: 17.675 €.

MÉS 
NOTÍCIES

100 % DE PUNTUACIÓ
Alcanar, el municipi del Montsià que 
aconsegueix el Segell Infoparticipa 
La Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB) ha 
lliurat aquesta setmana el 
Segell Infoparticipa a la 
qualitat i la transparència de 
la comunicació pública local 
amb un 100% de puntuació a 
l’Ajuntament d’Alcanar, l’únic 
de la comarca del Montsià 
i un dels 36 de tot el país 
que enguany ha obtingut un 
100% d’indicadors positius.            
L’Ajuntament d’Alcanar ha tre-
ballat intensament els últims 
quatre anys amb l’objectiu que 
“l’administració funcione amb 

la màxima transparència i que 
totes les persones puguen ac-
cedir a la informació sobre l’ac-
ció de govern i els serveis que 
presta el consistori de manera 
útil i eficient. El nostre ajun-
tament ha revalidat el Segell 
Infoparticipa amb la màxima 
puntuació. Ens sentim molt or-
gullosos”, ha manifestat l’alcal-
de, Joan Roig, que hi ha afegit: 
“Mantenir el 100% implica una 
feina constant del l’equip tèc-
nic de l’Ajuntament. Volem fer 
un especial agraïment als tre-
balladors i treballadores dels departaments de Secretaria, Intervenció i Comunicació.”

ALCANAR
La Banda Municipal recull la Creu de Sant 
Jordi pels seus 175 anys
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, 

va recollir dilluns, al 
Palau de la Generalitat de 
Catalunya, el guardó de 
la Creu de Sant Jordi en  
representació de la Banda 
Municipal de Música d’Alcanar 
(BMMA) pel seu treball pel 
país i per la cultura.          
Segons la Generalitat,  la trajec-
tòria de la BMMA “la converteix 
en una de les  bandes munici-
pals més antigues de Catalunya 
i amb més tradició, així com un 
clar exponent de l’essència del 
moviment de bandes de música 
de casa nostra que, directament 
o indirecta, han fet possible que 

el país mantinga i faça créixer la 
manifestació musical de la cul-
tura popular”.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, 
destaca emocionat que “aquest 
distintiu és un orgull amb ma-
júscules, ara som la banda amb 
més tradició de Catalunya i tam-
bé l’única que ha rebut la Creu 
de Sant Jordi”. I recorda amb 
agraïment que tots aquests anys 
d’història “no haurien estat pos-
sibles sense el sentiment que 
caracteritza els músics i els seus 
familiars, el públic i els diferents 
directors. Quan recollia el pre-
mi no podia deixar de pensar en 
tots ells i elles”.

El Col·lectiu de socis de la Confraria de Pescadors de 
les Cases, premiat amb la Placa de la Pesca catalana
El Govern ha aprovat 

aquest dimarts concedir 
la Placa de la Pesca catalana 
al Col·lectiu de socis de 
la Confraria de Pescadors 
(mariners i marineres) de 
les Cases d’Alcanar, que 
varen promoure i finançar la 
construcció del Port de les 
Cases, que es va iniciar l’any 

1972 i va finalitzar l’any 1987. 
Els guardons de la pesca cata-
lana són el reconeixement de la 
tasca de les persones físiques i 
jurídiques, nacionals o estran-
geres, que amb el seu esforç i 
la seva dedicació han contribuït 
al desenvolupament del món 
de la pesca, prestant serveis re-
llevants al sector o contribuint 

amb la seva exemplaritat pro-
fessional i la seva cooperació als 
interessos del sector pesquer. 
Aquests guardons s’emmarquen 
dins de l’àmbit de Qualitat de 
Vida, de la Estratègia Marítima 
Catalana, concretament dins la 
divulgació i promoció dels va-
lors naturals, culturals i socials 
associats al mar.
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CAMPREDÓ 
Dimecres, a l’esplanada de la 
Torre de Font de Quinto, va 
tenir lloc l’homenatge a Curt 
Wittlin. Es va fer l’agraïment 
a Maria-Lluïsa Wittlin i el 
reconeixement a la figura 
de Curt Wittlin, en motiu de 
l’aniversari del seu traspàs, 
amb recitació d’obra d’autors 
medievals: Ausiàs March, 
Jordi de Sant Jordi, Joan Roís 
de Corella, Isabel de Villena 
i Joanot Martorell. Es va 
efectuar també un passi d’un 
video de caire medieval que 
retrata el passat templer 
campredonenc.

JESÚS 
 Festes de Sant Francesc 
‘Ànims i Avant’. “Del 2 al 4 
d’octubre prepareu-vos per 
engalanar el balcó amb la 
nostra bandera”. Celebració 
del patró amb la missa, reco-
neixements, música, teatre, 
versots...tot dins de les pos-
sibilitats i “amb els balcons 
del poble engalanats”.

CAMARLES 
Ahir dijous, 24 de setembre, 
el Club de Lectura Amics de 
les lletres, va fer la presen-
tació del llibre: Tornarem a 
Vèncer, d’Oriol Junqueras i 
Marta Rovira. La presentació 
va tenir lloc a la SalaPoli-
valent del Casal Camarlenc, 
amb la participació de l’Al-
calde Josep Antoni Navarro i 
el Diputat Lluís Salvadó. 

XERTA 
 A partir del proper 5 d’octu-
bre s’iniciaran els treballs de 
reforç del ferm de la carre-
tera C-12 al tram comprès 
entre el Pla d’Illes (Aldover) 
i el segon entrador de Xerta 
(el de la benzinera). Aquesta 
obra ha estat llargament 
reivindicada per l’Ajunta-
ment xertolí degut al mal 
estat que presenta el ferm, 
principal via de comunicació 
del municipi. El pressupost 
segons projecte d’aquesta 
fase és 1.448.654,96 € IVA 
inclòs.

MÉS 
NOTÍCIES

AGRICULTURA
3,6M€ d’ajuts a comunitats de regants 
afectades pels aiguats de 2019 i pel Glòria
El Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) de 
la Generalitat de Catalunya, 
en una primera resolució de 
concessió, ha concedit un 
total de 40 ajuts a comunitats 
de regants afectades pels 
aiguats d’octubre de 2019 i 
pel temporal Glòria de gener 
de 2020 per un import total 
de 3.619.234,35 euros, un cop 
finalitzat el termini establert 
per a sol·licitar l’ajut i el termini 
de presentació d’al·legacions 
de les sol·licituds.            

Entre les 40 comunitats de re-
gants que han rebut l’ajut n’hi ha 

18 al Camp de Tarragona amb 
un import de 390.695,83 euros 

i 5 de les Terres de l’Ebre amb 
1.401.623,00 euros. (ACN) 

POLÍTICA
Foment de l’autoconsum d’energia 
fotovoltaica a les Terres de l’Ebre
La diputada i Secretària 

General de la Federació 
de l’Ebre d’Esquerra, Norma 
Pujol, ha recordat que les 
Terres de l’Ebre “és un dels 
territoris més amenaçat pel 
canvi climàtic”,  i per fer-hi 
front treballem amb l’objectiu 
d’“assolir un nou model 
energètic més democràtic que 
permeti reduir les emissions 
contaminants”.            
És per això que “els grups mu-
nicipals d’Esquerra Republicana 
impulsarem des dels ajunta-
ments el foment d’instal·lacions 
d’autoconsum d’energia foto-
voltaica”. El diputat Lluís Salvadó 

ha explicat que aquest impuls 
es farà mitjançant “l’aprovació 
d’una ordenança amb beneficis 
fiscals per a facilitar la implan-
tació d’instal·lacions d’autocon-
sum d’energia fotovoltaica, tant 
promovent-ho des dels ajunta-
ments, com facilitant a privats, 
particulars, comunitats de veïns 
o indústries un acompanya-
ment perquè desenvolupin els 
seus projectes”. Francesc Bar-
bero, alcalde de Flix, ha defen-
sat que “els ajuntaments hem de 
ser abanderats d’aquesta revo-
lució que s’ha de produir en ter-
mes d’eficiència i de proximitat; 
i per tant anem cap a un doble 

0. Energia km 0 i 0 emissions”. 
Ma. Jesús Viña, regidora de 
Tortosa, ha manifestat que “els 
projectes d’energia fotovoltaica 
d’autoconsum compartit poden 

facilitar les condicions de vida 
permeten que moltes famílies 
que pateixen pobresa energèti-
ca puguin accedir al consum de 
llum a cost zero”.

URV: l’oli d’oliva verge enriquit amb els seus propis 
antioxidants prevé l’acumulació de colesterol
Un estudi de set 

centres d’investigació 
i universitats, entre les 
quals la URV a través del 
grup d’investigació de 
Lípids i Arterioesclerosi, ha 
demostrat que l’oli d’oliva 
verge enriquit amb els seus 
propis antioxidants prevé 
l’acumulació de colesterol 

i promou la capacitat de les 
lipoproteïnes d’alta densitat 
per extreure’l de les cèl·lules 
i eliminar de l’organisme. 
Aquest mecanisme és un reflex 
d’una de les funcions cardi-
oprotectores de les partícules 
HDL (lipoproteïnes d’alta den-
sitat). Aquest oli d’oliva enriquit 
es pot considerar com un ali- ment funcional cardiosaluda- ble. 

terres de l’ebre
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OBRES A L’N-238

Cooperació Vinaròs, 
Ulldecona i Alcanar 
Aquest dimarts s’han reunit 

a l’Ajuntament de Vinaròs 
l’alcalde de la localitat 
Guillem Alsina, l’alcaldessa 
d’Ulldecona, Núria Ventura 
i l’alcalde d’Alcanar, Joan 
Roig, acompanyats pels 
respectius caps de la Policia 
Local, per a parlar de les 
principals reivindicacions de 
cada ciutat i enfortir encara 
més la col·laboració entre els 
governs municipals i cossos 
de seguretat.       
Segons informa 7 dies, Alsina ha 
destacat que no existeix fron-
tera entre els municipis perquè 
són molts els veïns que es tras-
lladen d’una localitat a l’altra 
per motius laborals, familiars o 
d’oci. L’alcalde vinarossenc ha 
assenyalat que el projecte més 

important al territori és l’inici de 
les obres de la N-238, amb un 
període d’execució de 30 me-
sos i un pressupost de 15,4 mili-
ons d’euros.
D’altra banda, ha indicat que la 
qüestió més important que s’ha 
tractat durant la reunió ha sigut 
la seguretat entre els tres mu-
nicipis. 
Cal destacar que la Policia Local 
de Vinaròs, Ulldecona i Alcanar 
ja mantenen una col·laboració 
estreta, però en aquesta reunió 
s’ha acordat enfortir encara més 
aquesta feina conjunta amb la 
signatura d’un protocol d’actu-
ació, que es firmarà en la pro-
pera reunió que es farà al mes 
de novembre a Ulldecona i on 
també es preveu la participació 
de La Sénia.

IRTA
Pla estratègic per un 
delta més sostenible

La situació actual del delta 
de l’Ebre requereix “una 

resposta coordinada de totes 
les institucions del territori», 
i és per això que l’Institut 
de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 
prepara un pla estratègic de 
recerca i coneixement que «ha 
de contribuir a la sostenibilitat 
del delta» i del qual en les 
pròximes setmanes presentarà 
una primera proposta als 
diversos agents del territori.        
Així ho va anunciar el director 
general d’aquesta institució, 
Josep Usall, en l’obertura de la 

jornada Delta Alliance, que va 
celebrar-se en línia el 18 de se-
tembre. L’objectiu de la jornada 
era doble: donar a conèixer al 
territori la Delta Alliance -una 
xarxa internacional que treba-
lla per incrementar la resiliència 
dels sistemes deltaics, i de què 
l’IRTA és la coordinadora al delta 
de l’Ebre-, així com analitzar as-
pectes relacionats amb el dèficit 
de sediments, la pujada del nivell 
del mar, l’erosió costanera i la 
subsidència del Delta i mostrar 
possibles enfocaments i soluci-
ons per fer front a l’impacte del 
temporal Gloria.

terres de l’ebre
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El tercer capitol del ‘Caçador de Gambusins‘ fou 
gravat a la costa calera, amb Joan Rovira. 

ribera/terra alta

FLIX 
Tres persones van resultat 
ferides la matinada de diu-
menge en un xoc frontal entre 
dos cotxes a la C-12 a Flix, al 
punt quilomètric 84. El SEM 
va traslladar els tres ferits, en 
estat menys greu, a l’Hospital 
de Móra de l’Ebre. 

GANDESA 
 Ja s’ha obert a la circulació de 
vehicles el nou tram i rotonda 
de la fase 1 de la variant de 
Gandesa, tot i que les obres 
segueixen.

HORTA 
Horta va gaudir el cap de set-
mana passat de les II Jornades 
anuals d’oficis i arquitectura 
tradicional dels Ports. A la 
jornada es van concentrar els 
millors experts per difondre 
les experiències pràctiques 
d’aquest sector entre els 
professionals i el públic. 

MERCAT SOLIDARI 
ORTA SOLIDÀRIA recorda que 
diumenge de 10 a 13 hores a la 
Biblioteca del Casal Municipal,  
tindrà lloc el mercat solidari 
de segona mà. “És obligatori 
l’ús de la mascareta”.

BATEA 
L’Ajuntament informa que 
l’Empresa Applus ITEUVE 
TECHNOLOGI, desplaçarà la 
seva unitat mòbil els dies 13, 
14 i 15 d’octubre (de 8:30 a 
12:30), per tal de realitzar les 
inspeccions tècniques.

POBLA DE 
MASSALUCA 
L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha signat l’adjudicació 
del contracte per a redactar 
el projecte constructiu de la 
depuradora. Amb un pres-
supost superior als 104.100 
euros, es disposa d’un termini 
de sis mesos i mig per a esta-
blir quina és la millor solució 
per garantir el sanejament 
d’aquest municipi.

MÉS 
NOTÍCIES

Es lliuren els Premis Vila d’Ascó 2020
L’obra ‘Nikola Tesla i els 

homes que no estimaven 
els coloms’, una novel·la 
negra de Núria Abad 
Gascón, es va emportar el 
32è Premi Literari; mentre 
que Jordi Ferrer Gràcia i 
el seu poemari Galleda va 
obtenir el 15è Premi de 
Poesia. Joan Perucho. 
Enguany el Premi de Narrati-
va Jove Sant Jordi va assolir la 

30a edició, consolidant-se com 
una pedrera literària pels joves 
escriptors de 14 a 20 anys. Aina 
Ribes, amb l’obra ‘On em porti 
el cor’; Ivan Querol, amb ‘Petita 
flor’; i Etna Miró amb L’ascensor, 
van obtenir els guardons en les 
diferents categories, i que veu-
ran publicats l’any vinent, pel 
proper Sant Jordi.
La Nit de la Cultural d’Ascó es 
va completar amb el lliurament 

dels premis corresponents al 
Concurs de Fotografia en les 

MEDI AMBIENT
Recorren la tramitació d’un nou parc eòlic 
que afecta espais de la Batalla de l’Ebre 
Entitats socials i 

econòmiques de la Terra 
Alta han presentat un informe 
desfavorable a la ubicació 
del parc eòlic Tramuntana 3 
de l’empresa alemanya ABO 
WIND.            
És una central de 9 aerogenera-
dors, que forma part d’un con-
junt de cinc parcs ubicats a Flix 
i Riba-roja i a Corbera d’Ebre, 
Gandesa i Bot. El Tramuntana 
3 implicaria la intervenció de 
nombroses fortificacions ubica-
des a les cotes Punta del Cucut, 
la Pila, les Malees, el Coll de l’Anís 

i el Coll de Cosso, cotes ocupa-
des per la 45 Divisió Republicana 
durant la Batalla de l’Ebre. Les 
entitats confien que sigui “un 
argument flagrant” per aturar el 
projecte, ja que contraria les po-
lítiques de recuperació de me-
mòria històrica del Govern. 
El parc eòlic Tramuntana 3 forma 
part de l’avantprojecte de cinc 
centrals eòliques que l’empresa 
alemanya ABO WIND ha presen-
tat aquest estiu i que se sumen 
als vuit avantprojectes que s’es-
tan avaluant, d’altres promotores 
(ACN) 

A MONTPELLER
La DO Terra Alta torna a triomfar amb  
32 medalles al Concurs Grenaches du Monde 
Després d’haver visitat 

Rosselló, Aragó, Sardenya 
i Catalunya, el Concurs 
Internacional Grenaches 
du Monde ha tornat al 
Llenguadoc (a Montpeller) 
en associació amb la I.G.P. 
Pays d’Oc, gran referència 
mundial en vins varietals 
i en particular, rosats de 
Garnatxes.            
La Denominació d’Origen Terra 
Alta va tornar a triomfar amb 22 
medalles d’or i 10 de plata, su-
perant la xifra de l’any passat.
La DO Terra Alta concentra un 
elevat percentatge de Garnatxa, 
gairebé el 30% de tota la Gar-

natxa que es produeix al món.
Medalles d’or (22): Altavins Viti-
cultors (2), Bodega terra remo-
ta, Casa Mariol, Sant Josep Vins 
(2), Les Vinyes del Convent (4), 
Vins Algars, Celler Xavier Clua, 
Celler Piñol, Roqueta Origen, 
Bielsa & Ruano, Celler Batea, 
Celler Cooperatiu Gandesa (2), 
Celler la Botera, Celler Josep 
Vicens, Vins Essència de lluna i 
LaFou Celler.
Medalles de plata (10): Celler 
Tarrané, Casa Mariol, Bodegas 
Pinord, Roqueta Origen (3), 
LaFou Celler, Bielsa & Ruano, 
7 magnífics - Miguel Torres, 
Celler Cooperatiu Gandesa.

modalitats blanc i negre, i 
color.
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SANTA BÀRBARA 
Detenen dos veïns per 
diversos robatoris de garrofes 
i ametlles. Són presumptes 
autors del robatori amb força 
de 150 kg ametlles i 300 kg 
de garrofes. Els veïns, de na-
cionalitat marroquina, tenen 
18 i 32 anys. Els sacs d’amet-
lles i garrofes havien estat 
sostrets de la mateixa finca i 
localitzats a un magatzem de 
la Galera dedicat a la compra-
venda d’aquest producte. El 
cas està sent investigat pel 
mossos i estaria vinculat amb 
d’altres robatoris que s’hauri-
en produït a la zona.

FCAC 
 La Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC) 
preveu un 33% menys de 
producció d’oli d’oliva a Cata-
lunya respecte la campanya 
passada –de 35.750 tones a 
unes 24.000-. 

BALFEGÓ: 
CERTIFICACIÓ 
AENOR 
Balfegó, empresa especialit-
zada en pesca, aqüicultura i 
comercialització de tonyina 
roja, acaba de convertir-se 
en la primera empresa del 
sector pesquer de l’estat 
espanyol que aconsegueix el 
certificat AENOR enfront de 
la covid19. Aquest segell, que 
suposa un reconeixement a 
les inversions realitzades per 
la companyia per adaptar-se 
a les circumstàncies actuals 
definides per la crisi sanità-
ria, avala l’efectivitat de les 
mesures, sistemes i protocols 
adoptats per Balfegó tant als 
centres de producció, com 
en la realització d’activitats 
gastronòmiques i turístiques.

INCENDI ASCÓ 
Un incendi, dilluns, en una 
massa de vegetació agrícola 
situada al terme d’Ascó va 
afectar uns 8.000 m2. La 
mateixa tarda de dilluns el foc 
va quedar controlat i extingit.

MÉS 
NOTÍCIES

ROQUETES
Comunicat d’ERC per “desmentir notícies falses”
El grup d’ERC Roquetes ha 

fet un comunicat en el 
que ha volgut desmentir “les 
falses notícies difoses per 
Junts x Roquetes-Ravaleta a 
través de diferents mitjans de 
comunicació o de les mateixes 
xarxes socials en els últims 
dies”.            
Segons el comunicat, “el primer 
que lamentem és que, des de 
Junts x Roquetes-Ravaleta que 
han estat al govern municipal i 
coneixen el seu funcionament, 
puguin fer les declaracions re-
ferent a dos aspectes de la ges-
tió d’ERC. És totalment fals que 
ningú del govern hagi dit que 
no es podien ficar càmeres per 
sancionar a la gent que diposita 
la brossa fora dels contenidors, 
quan a Roquetes va ser aquest 
mateix govern municipal qui en 
va col·locar 8 durant els anys 

2015, 2016 i 2017. El que es va dir 
a la comissió corresponent quan 
es va comentar de posar-ne 
més, i que JuntsxR-R sembla 
que no va entendre, és que ara 
des del Departament d’Interior 
i la Comissió de videovigilància 
de Catalunya ja no ho autoritzen. 

Per tant no podem permetre la 
tergiversació interessada d’una 
informació que no es correspon 
a la veritat. En segon lloc, i sobre 
la difamació que representen les 
declaracions de JuntsxR-R i al-
tres grups polítics respecte que 
el govern municipal d’ERC no 
vol ajudar el comerç local, hem 
de denunciar que la propos-

ta que JuntsxR-R, en forma de 
moció van presentar al Ple i que 
ERC va rebutjar, va ser d’acord 
amb les indicacions prèvies de 
l’àrea d’Intervenció al conside-
rar que el que allí demanaven no 
es podia realitzar per no tenir, 
l’Ajuntament, les competències 
per dur-ho a terme.  JuntsxR-R 
va presentar i, amb Movem, PSC 
i Ciutadans, van aprovar una 
moció sabent que no era viable, 
tant per què no existia la corres-
ponent aplicació pressupostària 
(estava quasi esgotada i ho sabi-
en), com per competències im-
pròpies. Per tant, no només s’in-
corria en prevaricació en cas de 
dur-se a terme, sinó que també 
era un engany. Amb l’aprovació 
de la moció JuntsxR-R, Movem, 
PSC i Cs han enganyat la ciuta-
dania ja sigui per prometre uns 
ajuts econòmics per al comerç, 

POLÍTICA
“La resolució del Parlament impulsarà la 
redacció del Pla director de Mobilitat”
La comissió de Territori 

del Parlament ha aprovat, 
arran d’una proposta de 
transacció presentada per la 
diputada republicana Irene 
Fornós; “instar al Govern 
que a partir de l’enquesta 
de mobilitat de les Terres 
de l’Ebre, convocar la Taula 
de Mobilitat de les Terres de 
l’Ebre per revisar el resultat 
i redactar el Pla director de 
Mobilitat, amb la participació 
ciutadana i el conjunt 
d’agents del territori per a  
permetre la seva posada en 
marxa”.            
Fornós ha manifestat que “la 

resolució del Parlament servirà 
per impulsar la redacció del Pla 
director i reactivar la Taula de 
Mobilitat de les Terres de l’Ebre”.
La diputada ha rebutjat el punt 
de la Proposta de resolució 
presentada per Catalunya en 
Comú on es demanava dissol-
dre immediatament la Taula de 
Mobilitat per crear de manera 
immediata l’Autoritat Territori-
al de Mobilitat. La diputada ha 
reconegut “que hi ha un dèficit 
en la gestió de la mobilitat a les 
Terres de l’Ebre”, i que ara “la so-
lució no depèn de crear un altre 
ens, quan ja n’hi ha un”; tot i que 
“cal fer autocrítica perquè el seu 

funcionament no acaba de ser 
del tot operatiu”.
Fornós ha recordat “que per 
molts ens que s’acabin creant, 
sigui una Taula o bé una Auto-
ritat Territorial, hi ha certes defi-
ciències que pateixen les Terres 
de l’Ebre en matèria de mobilitat, 
que depenen de la valentia i les 
decisions polítiques”.
I en aquest sentit la diputada ha 
emplaçat “els Comuns, que ja 
que formen part del govern de 
Madrid, el pressionin per a què 
aquest greuge que tenim amb la 
connexió ràpida ferroviària entre 
València i Barcelona, i que no té 
aturada a l’Aldea, se solucioni”.

“Des d’ERC no fem 
falses promeses”

Pimes o autònoms que no podi-
en executar perquè prèviament 
a la votació ja eren sabedors 
que no ho podien fer. O tam-
bé per acusar ERC de no voler 
ajudar aquest sector econòmic i 
a la ciutadania, quan ha estat el 
Govern municipal qui ha oferit 
tot el suport i assessorament 
possible per redreçar la situa-
ció creada per la pandèmia des 
del primer dia de confinament 
fins avui. Des d’ERC Roquetes 
no enganyem la gent. No en-
ganyarem el nostre comerç ni 
Pimes ni autònoms. No farem 
falses promeses. Prometem allò 
que podem dur a terme i que 
les competències que tenim ens 
permeten, per això en el proper 
Ple presentarem mesures, per 
un import de prop de 80.000€, 
per contractar persones en atur i 
dinamitzar l’economia local”.

Estrella Martínez.

Nova degana del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya

La directora d’infermeria de 
l’Hospital Verge Cinta de 
Tortosa, Estrella Martínez, és 
membre de la Junta del Col·le-
gi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Tarragona (CODITA), 

ha estat nomenada degana del 
Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya. El 
Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers aplega els quatre 
col·legis territorials d’infermeres 

i infermers de Catalunya que 
representen els més de 45.000 
infermeres que hi exerceixen la 
professió. És la primera vegada, 
des de la seva constitució l’any 
1983, que el Consell tindrà una 

degana de la província de Tar-
ragona, en concret de les Ter-
res de l’Ebre.
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GANDESA 
La capital terraltina es con-
verteix en una ciutat cardi-
oprotegida, amb la instal·lació 
de dos nous desfibril·ladors
L’alcaldea Carles Luz: “garan-
tir la cardioprotecció en cas 
d’emergència és també una 
manera de millorar la qualitat 
de vida de les gandesanes i 
els gandesans”. 

ASCÓ 
Una empresa que s’ha 
implantat a Ascó ofereix 7 
llocs de treball. L’empresa 
està construint una planta de 
transformació de residus al 
Polígon Industrial d’Ascó.

CONDOL A 
AMPOSTA 
L’Ajuntament d’Amposta 
mostra el seu condol a la 
família i amics pel traspàs de 
l’exregidor de l’Ajuntament, 
Martí Gavaldà, que ha mort 
aquest dijous 24 de setembre 
als 56 anys d’edat. Gavaldà va 
ser edil del consistori ampostí 
amb el Partit dels Socialistes, 
on també ha ocupat diversos 
càrrecs orgànics. També va ser 
president de l’Associació de 
Venedors del Mercat del 2015 
al 2017. Descansi en pau. 

MASCARETES 
La Subdelegació del Govern 
a Tarragona ha posat a 
disposició dels Ajuntament de 
la província de Tarragona un 
total de 215 mil mascaretes
de les 260 mil rebudes aquest 
passat dilluns. El subdelegat 
del Govern a Tarragona va 
adreçar-se anteriorment als 
alcaldes de la província per 
fer-los-hi l’oferiment d’aquest 
material de protecció.

MÉS 
NOTÍCIES

La URV aprova el Pla de Contingència per la COVID-19
Les persones amb 

COVID-19, contactes 
estrets d’un cas sospitós i 
pendents de PCR hauran de 
seguir les classes i la feina 
des de casa. 
El Consell de Govern ha 
aprovat el Pla de Contin-
gència del curs 2020-21 per 
la COVID-19, que determina 
que no només les persones 
que han donat positiu en 

COVID-19, sinó també aque-
lles que són contactes estrets 
de positius i sospitosos i aque-
lles a les quals han prescrit una 
PCR no podran assistir a la uni-
versitat i hauran de seguir les 
classes o la feina a distància.
Les que sí que puguin anar-hi 
han de dur la mascareta; és 
obligatòria a tots els espais del 
campus, també a l’exterior. A 
més a més, tots els estudiants 

i personal s’han de compro-
metre a portar un registre de 
totes les persones amb qui han 
tingut contacte als campus du-
rant més de 15 minuts, a menys 
de dos metres i sense masca-
reta (contacte estret), i la Uni-
versitat registrarà les entrades 
dels estudiants a les aules per 
rastrejar els possibles casos. 
El pla ha estat elaborat pel 
grup de treball per al retorn 

presencial, format per re-
presentants dels treballadors 
i la gerència de la Universi-
tat, amb l’assessorament de 
professors.

PROJECTATS A L’EBRE
La Ponència Ambiental desestima la meitat 
d’una trentena de nous parcs eòlics
Des de l’aprovació del decret 

llei 16/2019 d’emergència 
climàtica, que regula la 
implantació d’energies 
renovables a Catalunya, les 
promotores han presentat 34 
nous projectes d’energia eòlica 
a les Terres de l’Ebre.            
La Ponència Ambiental, que de-
termina la viabilitat de l’empla-
çament, ha tombat 16 d’aquests 
projectes però ha emès informes 
favorables a la ubicació de 5: Les 
Crestes (Terra Alta), Empedrats 
(Terra Alta-Baix Ebre), i Burgans 
i Muntanyes del Burgans 1 i 2 

(Ribera d’Ebre). Aquest pronun-
ciament favorable no garanteix 
que s’autoritzin però és el cri-
bratge previ abans de l’avaluació 
d’impacte ambiental i la tramita-
ció del projecte. Hi ha encara 11 
parcs que han de passar el filtre 
de l’òrgan tècnic i 2 que tramita 
el Ministeri. Les afectacions a la 
fauna, sobretot sobre espècies 
protegides com l’àliga cuabar-
rada, o l’impacte acumulatiu de 
diferents projectes són els prin-
cipals arguments amb què la 
Ponència Ambiental ha tombat 
la meitat dels parcs eòlics pre- sentats fins ara per implantar-se a l’Ebre. (ACN) 

POLÍTICA
Ferran Bel reclama que els nous euromeds 
entre Barcelona i València s’aturin a l’Ebre
El diputat al Congrés, 

Ferran Bel (PDeCAT), 
ha reclamat en el si de la 
comissió de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
que les noves freqüències 
dels trens Euromed entre 
Barcelona i València s’aturin 
a les Terres de l’Ebre.             
El diputat al Congrés ha recor-
dat que “el ministeri va prome-
tre 4 trens Avant, per connectar 
amb l’AVE a Tarragona i Barce-
lona, i sols en va establir un, i 
a hores d’ara amb l’excusa de 
la Covid, no n’hi ha cap”. “De-
manem que es recuperin tam-

bé les parades dels Euromed 
a l’estació de l’Aldea-Tortosa 
i l’establiment del tren Avant”, 
ha afegit. El diputat també ha 
criticat “el silenci del partits a 
nivell territorial”, qualificant-lo 
de “decebedor”, i ha recordat 
que “quan no tenien responsa-
bilitat sortien al carrer molt rei-
vindicatius i ara s’amaguen de 
les decisions dels seus partits a 
Madrid”.  (ebredigital.cat)

“Ara, amb l’excusa de la 
Covid, no n’hi ha cap”
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ELS DUBTES DEL 
FUTBOL EBRENC
En ple confinament, i quan 
Més Ebre no s’editava en pa-
per, a la meva columna diària 
al web, al maig, publicava com 
a titular: “8 coses que poden 
passar la propera temporada”. 
Una d’elles era que a Tercera 
catalana 4 clubs tindrien 
dificultats per fer equip. I, per 
desgràcia, vaig encertar. La 
federació es va reunir amb els 
clubs per explicar-los els nous 
protocols. El representants, 
van escoltar i alguns van fer 
preguntes. Després,  el 80% 
d’equips van marxar a casa 
amb preocupació i no van 
aconseguir convèncer a la 
federació per retardar l’inici de 
la competició. Un directiu em 
diu: “o ho agafes com diu la 
federació, o cap a casa. No hi 
ha terme mig”. Aquest any els 
clubs hauran de fer miracles 
pels protocols i més amb la 
poca gent que hi ha a les direc-
tives. Ara, més problemes per 
aplicar-los, rebent el document 
a falta de pocs dies per a l’inici 
de la lliga. Situació actual: reti-
rats Ginestar i Fatarella de 4a 
catalana i a 3a mini desastre, 
amb les retirades del Pinell i 
Gandesa B, dubtes a Benissa-
net i dos equip confinats: Ebre 
Escola i l’esmentat Benissanet. 
Quan tota Espanya va estar 
confinada, va ser dels pocs 
països en què es va prohibir fer 
esport als carrers de forma in-
dividual. Penso que si s’hagués 
fet esport, això hagués ajudat 
molt per tenir les defenses 
altes com a prevenció. Jugar 
a futbol també ajudarà, però 
hauria de ser en condicions 
apropiades. Ara hi ha massa 
dubtes.  Jugar es jugarà però 
segur que amb incidències, 
amb partits suspensos. Veig 
més problemes que coses 
positives però també cal ser 
positius. No queda una altra.

CELMA

TRANSPARENTS?
Dilluns passat, un company 
d’un mitjà de comunicació 
barceloní, em va comentar que 
a les Terres de l’Ebre estàvem 
sent molt transparents a 
l’hora de comunicar els casos 
positius que poden haver-hi 
en un equip. Ell em va explicar 
que havia seguit, durant el cap 
de setmana, la informació de 
Més Ebre, a través del web, 
sobre els equips que estaven 
afectats i fins i tot els que 
estaven confinats. El company 
em va fer una pregunta: “com 
potser que en altres zones de 
Catalunya, on hi ha més po-
blació i, per tant, més partits 
que a l’Ebre, no se sent dir res 
dels que s’han suspés?. Si a 
l’Ebre hi ha partits suspesos 
o casos positius, n’hi haurien 
d’haver molts més a l’àrea 
metropolitana de Barcelona”.  
Bé, jo no sé si el que pregunta 
el meu company és així. Si re-
alment ho és, ho trobo lamen-
table. Aquí al nostre territori 
tothom em diu que segueix 
els protocols al peu de la lletra. 
Segurament no tothom ho 
fa igual i potser no tots els 
protocols es poden seguir o es 
segueixen de forma estricta. 
La conclusió, en qualsevol 
cas, és que s’ha d’informar de 
totes les incidències. I si hi ha 
un positiu en algun equip s’ha 
de dir. Si s’accepta jugar, ha de 
ser amb totes les conseqüèn-
cies. No val amagar. D’acord?

D’altra banda, hi ha noves re-
tirades d’equips. Ho lamento. 
Són clubs que han mantingut 
el seu raonament des del 
principi. És complicat renun-
ciar a competir. Baix la meua 
opinió, les retirades són per un 
motiu excepcional i, per això,  
haurien de deixar llocs vacants 
i no omplir-se. Penso que 
hagués estat el més correcte, 
a hores d’ara. La Quarta paga 
els plats trencats.

MICHEL DIUMENGE A TORTOSA
DERROTA A 
AMPOSTA (4-1)
El Gandesa va perdre 
dissabte contra el Nàstic 
juvenil (1-2) i diumenge a 
Amposta (4-1). El tècnic Javi 
Garcia admetia que “va ser 
un resultat que va fer mal. 
Però ens hem de recupe-
rar, rectificant les errades 
que vam cometre en zones 
perilloses per tenir pèrdues 
de pilota i també hem de 
millorar en defensa en les 
accions a pilota aturada. Són 
dos dels aspectes a millorar 
però cal dir que són del tot 
millorables”. El tècnic afegia 
que “en la pretemporada, 
fins ara, malgrat les dificul-
tats del moment, a nivell 
físic hem pogut dur a terme 
el treball previst. Això, tot i 
que han hagut jugadors que 
no han pogut estar totes les 
sessions i que n’hi ha algun 
que s’incorporarà la darrera 
setmana de pretemporada. 
No obstant, pel que fa la 
part pràctica, encara ens 
falta molt. Sí que hem parlat 
de les 4 idees generals i els 
conceptes bàsics però ens 
falta treballar molt la inicia-
ció del joc i la pressió al rival. 
Dos aspectes importants. 
Per això sabíem també que 
en aquests dos primers 
partits de pretemporada, 
aquest cap de setmana pas-
sat, patiríem com així va ser. 
Hem de continuar, coneixent 
jugadors que estan a prova i 
també a l’equip en general, 
millorant les mancances 
i potenciant les virtuts. 
Intentarem arribar a Ascó, 
en el primer partit, el millor 
possible però és evident 
que no ho farem al 100%. 
Ens costarà encara unes 
setmanes arribar al nivell 
òptim que volem, en tots 
els sentits”. El Gandesa juga 
demà a Corbera i diumen-
ge a la Cava. Pau Cardona 
(Amposta juv) ha fitxat.  

BLASI ÉS BAIXA
Marc Blasi, amb qui és 
comptava, és baixa. Ha 
fitxat amb el Tortosa. A 
Gandesa no han agradat 
les formes i que, a falta de 
menys de dos setmanes per 
a l’inici de la lliga, marxi un 
jugador que és important 
per a l’equip. No obstant, 
Blasi ha rebut la baixa i ha 
marxat al Tortosa on es 
retrobarà amb Camarero. 

GANDESA
47 Mariano Toha

El Mariano Toha es disputarà 
el diumenge a l’estadi 

Josep Otero de Tortosa.  
Enguany, començarà a les 17 
hores. El primer partit serà entre 
el Tortosa i l’Amposta. Posterior-
ment, a les 18 h, el conjunt am-

La Rapitenca va vèncer al 
Torneig Vila de l’Ampolla 

en guanyar els dos partits, 
contra el Tortosa per 1-0, 
gol del Valcàrcel, i contra 
l’Ampolla 0-2, gols de d’Àlex 
López i Ricardo.
El tècnic Ramon Sancho feia 
una valoració “molt positiva. 
Vam estar força bé davant de 
dos equips que estaran dalt a 
la Segona catalana, tant el Tor-
tosa com l’Ampolla. Nosaltres, 
poc a poc anem creixent. Dis-
sabte va ser una prova impor-
tant, més exigent, per l’entitat 
dels rivals”. Sancho afegia que 
“contra el Tortosa vam marcar 
aviat i l’equip, en general, va ju-
gar amb molta serietat i, a més, 
va crear 3 ó 4 ocasions men-
tre que el Tortosa no va arribar 

“L’equip transmet 
bones sensacions”

fitrió, el R-Bítem, s’enfrontarà a 
la Rapitenca. Les dues semifinals 
seran de 45 minuts. Els dos gua-
nyadors disputaran, a partir de 
les 19 h, la gran final. El torneig 
seguirà els protocols de segure-
tat previstos.

amb molta claredat. Després 
vam jugar contra l’Ampollla i 
l’equip va mantenir, amb els 
canvis, la implicació i la bona 
actitud”.
L’entrenador rapitenc consi-
dera que “fins ara les sensa-
cions són molt bones. Hi ha 
il.lusió i ganes de progressar i 
en aquesta línia hem de seguir 
treballant, amb humilitat i sent 
conscients que queda molt per 
fer. L’important és que hi ha 
il.lusió. Tenim un equip jove 
però que amb el pas dels dies 
està creixent en tots els as-
pectes. Fins al moment, molt 
satisfet de les sensacions que 
transmet  l’equip i de com està 
treballant en la pretemporada”. 
La Rapitenca jugarà diumenge 
el Mariano Toha.

UE RAPITENCA
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PROVA NEGATIVA A ULLDECONA
* L’ULLDECONA havia de jugar  diumenge a la Cava. Però l’equip 
faldut va demanar la suspensió perquè un jugador va presentar, 
durant la nit i el matí anteriors, símptomes que podien ser de la 
covid-19. El jugador no es va trobar bé, amb una mica de febra. 
La mateixa tarde de diumenge li van fer les proves i dimarts es va 
saber el resultat: negatiu. Així, la pretemporada continua i, si no 
hi ha res de nou, demà dissabte partit a casa contra la Sénia (17h). 

* EL FALDUT DANI QUESADA ha fitxat pel San Juan, de la Ter-
cera divisió d’Aragó. Dani havia estat provant amb el Benicarló 
però finalment no va fitxar. En clau ebrenca, va poder estar sobre 
la taula de les secretaries tècniques de la Rapitenca, Tortosa o 
Amposta però cap opció va poder fructificar. Finalment, sembla-
va que podia anar a la Sénia però la setmana passada va sorgir la 
possibilitat del San Juan i el jugador va acceptar-la.

* L’ASCÓ ha incorporat al porter tarragoní Alejandro Berdejo (Al-
zira juvenil) i que estava entrenant amb el Cambrils. Gerard, per 
motius d’estudis, havia comunicat que no podia seguir. D’altra 
banda, ha estat baixa l’argentí Ramiro, un dels darrers fitxatges. 
Ha rebut una oferta de Grècia i l’Ascó no li ha posat impediments 
per a poder marxar. L’equip de German va jugar contra el Perelló 
(5-0) i contra la Canonja (2-1). Aquest darrer partit es va disputar 
al camp annex de les instal.lacions esportives d’Ascó. Demà, vi-
sita al Torrefarrera.

* L’ALDEANA havia de jugar ahir contra la Rapitenca juvenil i 
demà dissabte s’enfrontarà al Nàstic juvenil.

* EL PERELLÓ va jugar al camp de l’Ascó i al camp de l’Olímpic 
(2-1). Demà visitarà el Cambrils Unió. El porter Damià i Sergi José 
ja s’han incorporat als entrenaments. 

* EL CAMARLES ha incorporat a Pablo Garcia (Reddis). El jugador 
Roger es va trencar els lligaments creuats. Demà, partit al camp 
de la Rapitenca B. També ha fitxat el davanter Marcel Guiu (ex 
Fatarella) i que entrenava amb el Flix. “Estava compromès amb 
nosaltres i ara ens deixa penjats a una setmana de l’inici de la 
lliga”, deien des de Flix. 

* LA SÉNIA va guanyar 2-0 contra l’Amposta B, gols de Nico i 
Zaragoza. A partir d’ara, l’equip ja fa 3 sessions d’entrenament per 
setmana. Des de la Sénia s’ha donat suport  al jugador ampostí 
Ortiga que va sofrir una lesió. Li va sortir la rótula del lloc i ara 
espera resultats a les proves per saber l’afectació dels tendons. 

* EL BATEA ja ha començat entrenaments amb presència de 
jugadors de Tarragona, dimarts i divendres. De moment no ha 
disputat cap partit. El jugarà diumenge, a casa, contra el Maella 
(17h). 

* L’OLIMPIC té previst rebre diumenge el Falset.  

* EL MORA LA NOVA va fer el primer partit amistós. Va ser contra 
el Jesús i Maria (1-1). Aquesta setmana havia de ser intensa de 
partits, contra Corbera i Falset. I diumenge contra l’Hospitalet.  

* EL FLIX ha iniciat els entrenaments però amb dificultats ja que 
no pot utilitzar els vestidors. Dissabte passat havia de fer el primer 
amistós, però es va ajornar perquè el Reus té un cas positiu i per 
prevenció el partit es va suspendre. Demà dissabte, jugarà contra 
el filial de l’Olímpic.

* EL CORBERA va jugar el primer partit a Falset (3-4) gols de 
Jordi (3) i d’Alejandro. Dimarts havia de fer un partit contra el 
Móra la Nova i demà dissabte rebrà el Gandesa. Joni, jugador que 
estava al Reddis amb qui no podia seguir, i que també va jugar a 
la Fatarella, es la darrera incorporació d’un Corbera que té dos 
jugadors a prova. 

* EL ROQUETENC havia de jugar ahir contra l’Amposta juvenil i 
demà ha de fer-ho a Tortosa, contra el filial roigiblanc.

* RESULTATS PARTITS: Ulldecona-Rapitenca juvenil (0-2); Alde-
ana-Roquetenc (0-1); Trofeu Balcó del Delta: Godall-Catalònia 
(0-2), Camarles-Godall (3-0); Camarles-Catalònia 1-1. Campió: 
Camarles; Catalònia B-Futbol Formatiu  (1-3); Gandesa-Nàstic 
juvenil (1-2); Alcanar-S. Bàrbara (1-3); Amposta juv.-Masdenver-
ge (2-0); Olimpic-Perelló (2-1), Móra Nova-Jesús i Maria (1-1), la 
Sénia-Amposta B (2-0). Ascó-Canonja (2-1), Amposta-Gandesa 
(4-1), R Bítem-Rapitenca B (4-0).

CD TORTOSA
Darrera incorporació: 
Marc Blasi, que estava al Gandesa
Marc Blasi, que va estar 

a la Rapitenca i el 
Gandesa, on va coincidir amb 
el tècnic Camarero, és la nova 
incorporació del Tortosa.
Dimecres va debutar en la pre-
temporada, en el partit al camp 
del Catalònia (1-6). 
D’altra banda, el Tortosa dis-
putarà el diumenge el Mariano 
Toha, enfrontant-se a l’Ampos-
ta a les 17 hores a l’estadi Josep 
Otero. 
El dissabte passat el Tortosa va 
participar en el Vila de l’Am-
polla, perdent el primer partit 
contra la Rapitenca (1-0) i tam-
bé el segon contra l’Ampolla, 
equip amfitrió (3-1).
Guillermo Camarero, el tècnic 
admetia que “la veritat és que 
no vam estar bé, però penso 
que no és preocupant perquè 
cal valorar que a nivell físc ens 
falta molt i més després de les 
dues setmanes que vam estar 

sense entrenar. Hem de tenir en 
compte que n’havíem fet una 
abans del confinament i que no 
va servir perquè després vam 
estar aturats. O sigui, abans del 
torneig de l’Ampolla, veníem 
d’uns primers dies de retorn als 
entrenaments que van ser molt 
intensos i que també es van 
acusar”. 
El tècnic roigiblanc afegia que 
“possiblement, no estàvem 
preparats encara per a poder 
ser intensos en la pressió que 
jo volia que fes l’equip i aquí 
és on vam tenir dificultats en 
els dos partits que vam dispu-
tar, quan ens van superar en 

Perelló, que serà el primer de la 
lliga i per al que hem d’arribar 
en una bona situació perquè el 
format de lliga és exigent i no 
es pot fallar des de la primera 
jornada”.

aquest sentit. A més, vam co-
metre errades que, en qualse-
vol cas, són subsanables. Penso 
que hi ha marge de millora, que 
hi ha temps per agafar el ritme 
de joc que volem i també per 
tenir l’estat físic que ha de te-
nir l’equip per al partit contra el 

Marc Blasi.

CF L’AMPOLLA
El nou projecte il.lusiona a l’afició, 
després del torneig de dissabte
L’Ampolla va fer bones sensaci-
ons en el seu torneig, disputat 
dissabte passat. En el primer 
partit va guanyar el Tortosa per 
3-1 i en el darrer va caure amb 
la Rapitenca 0-2. 
El tècnic ampollero, Gerard 
Capera, indicava que “va ser 
un molt bon torneig, amb bon 
ambient al camp durant tota la 
tarde, i contra dos molts bons 
equips. En el primer partit, 
contra el Tortosa, vam fer una 
pressió alta no deixant iniciar 
el joc al Tortosa. Sabíem que si 
el deixàvem jugar, tindríem di-
ficultats perquè en aquest sen-
tit és un equip molt superior a 
la resta de la nostra categoria. 
Ens va sortir bé el plantejament 
i, a més, vam ser eficients en la 
creació d’ocasions i vam gua-
nyar 3-1. En el segon partit, 
contra la Rapitenca, vam acu-
sar el desgast i també el fet que 

encara tenim diverses baixes. 
Vam haver de jugar més reple-
gats, sense pressionar tant com 
contra el Tortosa. La Rapitenca 
té diversos jugadors que mar-
quen distàncies com Ricardo, 
Àlex López o Pere i ens va su-
perar per 0-2. Nosaltres vam 
tenir alguna opció com un 
penal no xiulat a Guillem amb 
el 0-1 que, cas de xiular-se, 
hagués pogut ser l’empat”. El 
tècnic afegia que “en línies ge-
nerals, molt satisfet del rendi-
ment dels jugadors. Hem de 
seguir treballant així per arribar 
el més preparats possible a una 
lligueta en la que s’ha d’estar 
molt posat des de l’inici”. Amb 
l’Ampolla va debutar el davan-
ter Alberto Rabassó (València 
B). “S’ha integrat força bé i es-
tem molt contents de que hagi 
fitxat. Pot marcar diferències 
com en algun moment ja va 

fer-ho contra el Tortosa”, deia 
Capera. El jugador local, Pol 
Navarro, fou titular, sent juve-
nil de segon any. Procedeix del 
Tortosa juvenil. Gerard comen-
tava que “està molt implicat i 
amb 16 anys ja va demostrar 
que pot aportar molt a l’equip”. 
Pol és un altre membre de la 
nissaga dels Navarro. L’Ampolla 
havia de jugar ahir a la Cava i 
demà ha de fer-ho a Santa Bàr-
bara. 
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MÉS RETIRADES
Pinell i Ginestar 
tampoc competiran
El Pinell, de Tercera 

catalana, i el Ginestar, de 
Quarta, també han comunicat 
que es retiren. 
El club de la Ribera ja va eme-
tre un comunicat el diumenge 
anunciant que l’equip de Quar-
ta no competirà aquesta tem-
porada propera. “Ha estat una 
decisió complicada però ha 
estat pressa per àmplia majoria 
per jugadors, tècnic i junta. Es-
tem vivint una situació sanitària 
que creiem que es prou impor-
tant com per aparcar la com-
petició”. El Ginestar, a través del 
seu tècnic, Àngel Guiu, fins i tot 
va plantejar la setmana passada 
un nou sistema de competició, 
amb subgrups de 4 equips, per 
fer més flexible el campionat. 
Però, amb el pla de competici-
ons ja aprovat, aquesta petició 
no va tenir efecte. 
Així mateix, el Pinell era el club 
que també havia manifestat 

molta incertesa davant de l’ini-
ci de la competició. Finalment, 
també ha comunicat que des-
prés de la reunió a la Federació  
de divendres passat i tal com 
està la situació, el club ha de-
cidit no jugar i es retira de la 
Tercera catalana, amb les con-
seqüències que això suposa.  
Des del Pinell deien que “no 
participarem al campionat de 
3a catalana temporada 2020-
2021, degut a les discrepàncies 
amb la federació i la pandèmia 
que estem passant i perquè no 
s’ha posposat el començament 
de la temporada”. 

RETIRADA DEL GANDESA B

L’ALCANAR PUJA DE CATEGORIA

Joel Martorell: “ens dol la decisió 
però amb la salut no es juga”

Cervelló: “continuo pensant igual, però vam decidir seguir a 
Quarta i ara tenim l’opció de  jugar a Tercera i hem acceptat”

El Gandesa B no competirà. 
Finalment, més de la meitat 

de la plantilla estava d’acord en 
no jugar i el club, malgrat la-
mentar-ho, ha hagut d’acceptar 
la decisió. El tècnic Joel Marto-
rell afirmava que “ho he passat 
molt malament amb tot aquest 
tema. Però des del principi ho 
vaig tenir clar; sempre he pen-
sat igual i així ho he manifestat 
públicament, respectant a qui 
no ho hagi vist igual. Tampoc 
he volgut ser un obstacle i si ha-
gués hagut una alternativa i al 
Gandesa B s’hagués decidit se-
guir al Gandesa B, jo no hagués 
continuat. La decisió ha estat 
consensuada per tots. I és do-
lorosa. Era un projecte que vam 
iniciar un grup d’amics i sap greu 
no poder aprofitar la possibilitat 
de jugar a Tercera. No obstant, 
en aquestes categories el futbol 
no és prioritari i amb la salut no 
es pot jugar. Penso que serà un 

any complicat i ja es comença a 
veure amb les retirades que hi ha 
i també amb les dificultats que 
tindran equips que gairebé no 
faran pretemporada i que, a més, 
porten sis mesos sense compe-

mentable. També considero in-
correcte que als pocs minuts de 
comunicar que no competiríem, 
la Federació ja va parlar amb 
el Ginestar per dir-los si volien 
ocupar la plaça. Potser era el 
que havia de fer però enlloc de 
preocupar-se perquè un equip 
es retira, busca un relleu imme-
diat sense més. Amb tot això, la 
Quarta cada dia perd més efec-
tius i això sembla que no im-
porte”. Joel  acabava dient que 
“s’obliga a competir i els equips 
ho accepten. Tots estaven 
d’acord en què el més recoma-
nable era parar. Però al final han 
seguit avant. De totes formes, la 
lliga encara no ha començat i 
segur que poden haver-hi més 
sorpreses. Per acabar, també sap 
mal perquè una temporada que 
torno a Gandesa i quan havíem 
iniciat un bon projecte, no el po-
drem tirar avant. Però, quan tot 
això passi, tornarem”.

tir. Però ja he dit que respecto la 
posició de tothom i cadascú és 
lliure de fer el que cregui”. Joel 
afegia que “la Federació té la 
seua part de culpa, però penso 
que els clubs també la tenim. 
No ha hagut possibilitat d’unir-
mos i ser escoltats. De fet, a mi 
no se m’ha escoltat. He enviat 
correus a la Federació i encara 
espero resposta. En qualsevol 
cas, desitjo sort a tothom i que 
la competició vagi el millor pos-
sible”. El tècnic manifestava que 
“he d’agrair el suport que hem 
rebut de diversos clubs. Tot i que 
també lamento que n’han hagut 
que m’han trucat per preguntar 
quins jugadors volien jugar per 
a poder-los fitxar. Una mica la-

SITUACIÓ

“Personalment, 
segueixo pensant el 
mateix: crec que el 
millor és no jugar. Però a 
Alcanar es va decidir se-
guir i ara podem jugar a 
Tercera i hem considerat 
que havíem de fer-ho”

La vacant que va deixar el Gan-
desa B a Tercera, en principi, a 
qui li tocava era al Ginestar, quart 
classificat a Quarta la lliga pas-
sada. No obstant, els ginestarols 
van respondre que renunciaven 
perquè tenien complicat poder 
competir la temporada vinent, 
com així ha estat finalment, ha-
vent-se retirat i no jugant la lliga 
vinent. Llavors, amb la renúncia 
ginestarola, el cinquè classificat, 
l’Alcanar, és qui ha d’ocupar la 
plaça del Gandesa B i és qui ho 
farà. Per tant, els canareus juga-
ran a Tercera.
El tècnic de l’Alcanar, Miquel 
Cervelló, havia comentat les 
darreres setmanes que no era 
aconsellable seguir entrenant 
i iniciar la lliga, per la situació 
sanitària. Ara ha decidit pujar 
a Tercera. El tècnic aclaria que 
“personalment, continuo pen-
sant el mateix que les setmanes 

anteriors. Crec que el millor és 
no jugar, tal com està tot. Tam-
bé manifesto que, com tot els 
futboleros, jo també tinc una 
part de mi que vol futbol i que 
en té moltes ganes. No obstant, 
insisteixo que el context actual 
no és el millor. Per això he de 
mostrar el màxim respecte i su-
port als equips que han pres la 
decisió de retirar-se, assumint 
les conseqüències que això 
suposa. També penso que els 
clubs no hem pogut aconseguir 
anar tots a una i defensar els 
nostres interessos. Davant de 
tot plegat, malgrat les queixes i 
les dificultats que jo mateix vaig 
exposar que existien, el CD Al-
canar, per decisió majoritària de 
les parts implicades al club, va 
acordar fa unes setmanes tirar 
avant i jugar, sent acurat en els 
protocols i assumint la respon-
sabilitat. Estàvem treballant per 

a jugar a Quarta però ara, una 
vegada estem en marxa,  ens 
trobem amb aquesta possibi-
litat de pujar a Tercera. El club 
va acceptar pujar i jo em dec al 
club. Així mateix, no amago que 
la meua opinió també ha estat 
pujar, un cop teníem l’opció de 
fer-ho, per una situació que mai 

agrada però que no és el primer 
cop que passa, que hi ha un as-
cens per una renúncia d’altres 
equips. Penso també que la lli-
ga passada la pandèmia ens va 
tallar la progressió per a poder 
estar lluitant fins el final per les 
places d’ascens”. 
Sobre el nou escenari, a Ter-
cera, Cervelló deia que “ara tot 
canvia perquè esperàvem ini-
ciar la lliga el 18 d’octubre i en 
la nova categoria serà el dia 4. 
Pensem en competir el millor 
possible i buscar l’objectiu que 
serà la permanència. Treballa-
rem per assolir-lo. L’equip està 
molt il.lusionat. Sabem de les 
dificultats pel tema sanitari, i 
que tot es pot parar. Això també 
podia passar si estàvem a Quar-
ta. Com ja he dit altres vegades, 
continuo pensant que des de 
la Tercera divisió fins la Quarta 
catalana no havíem de compe-

tir enguany però les federacions 
han dit que avant (segurament 
per qüestions econòmiques) i la 
gran majoria també hem d’anar 
avant. Crec que tots estem 
preocupats però d’alguna ma-
nera hem decidit gairebé tots 
continuar. Potser hi haurà gent 
que creurà que m’he contradit 
amb els meus plantejaments. A 
mi si temps enrera m’hagues-
sin dit de fer un front comú, de 
queixa, per no seguir, jo m’ha-
gués apuntat perquè hi estava 
d’acord en què les competici-
ons s’havien d’aturar. Però mai 
ningú va fer el pas per crear-lo. I 
s’ha decidit seguir i jo també ho 
faré. I ho farem a Tercera perquè 
ha vingut així. Si no, haguéssim 
competit a quarta”. Per acabar, 
l’entrenador volia donar el “mà-
xim suport i respecte als equips 
que han renunciat a competir la 
temporada propera.
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JUGADORS ARGENTINS
La Cava fitxa a Lautaro 
i a Manu Franco
La Cava ha fet oficial 

aquesta setmana el fitxatge 
del central argentí Santiago 
Lautaro (20 anys) 
Segons la informació facilitada 
per Element BV, la tempora-
da passada, Lautaro va jugar al 
Palència B a Preferent. En l’an-
terior, la 19/20, va estar a la So-
ciedad Deportiva Pol, senti tular 
en l’equip gallec durant tota la 
temporada. En la 17/18, sent ju-
venil de darrer any, va jugar amb 
l’Hèrcules juvenil sent subcam-
pió de lliga. Al 2016 va jugar amb 
el juvenil de l’Espanyol, entre-
nant amb el filial. En edat de for-
mació, a Argentina, va jugar amb 
el Sacachispas FC. 
Un nou reforç extracomunitari 
que s’afegeix als de Martín Alon-
so, Tomàs Aquiles, Coffie Aholie, 
Kéza Obame, i Fabinho. Cal afe-
gir també a Yatma (Montblanc).
La plantilla ha tingut més nove-
tats amb un altre fitxatge pel que 

hi ha molta il.lusió per la seua 
trajectòria. Es tracta del també 
argentí Manuel Agustin Franco 
de 19 anys, un extrem dret del 
que hi ha “molt bones referèn-
cies”. Franco es va formar al san 
Lorenzo de Almagro i a l’Hura-
can argentins. Ha jugat també 
amb el juvenil del Júpiter, de 
l’Espluguenc i amb el juvenil A 
del Club Catalunya. La Cava diu-
menge vinent rebrà el Gandesa.

Santiago Lautaro.

UNA ALTRA RENÚNCIA

COVID 19

La Fatarella anuncia que no 
competirà la temporada vinent

Benissanet i Ebre Escola esperen 
confirmació de  les proves PCR

El CD la Fatarella, de 
Quarta catalana, ha fet 

un comunicat en el que ha 
informat que la temporada 
propera no competirà.
“Després de reunir-nos diverses 
vegades i demanant l’opinió a 
jugadors i ajuntament, creiem 
que és la millor decisió per tots. 
Considerem que, tot i complir 
amb els protocols, no podem 
garantir la impossibilitat d’un re-
brot, i el que no volem és posar 
en risc la la salut dels nostres 
jugadors i aficionats. Esperem 
poder tornar a competir l’any 
vinent amb més força que mai”.
La Fatarella s’afegeix a Gandesa 
B, Ginestar i Pinell com a equips 
que no competiran la tempora-
da vinent.
El club terraltí ha estat coherent 
amb els seus plantejaments de 
les darreres setmanes i al final 
s’ha mantingut en la posició de 
renunciar a competir, com així 

ha estat. 
La renúncia del Pinell, equip que 
havia de jugar a Tercera, podia 
fer que el sisè de Quarta la lliga 
passada (la Fatarella) pugés de 

categoria. Al no competir la Fata-
rella, el Masdenverge (setè), si se 
seguia el mateix criteri que amb 
l’Alcanar, era qui podia pujar. De 
fet, ja s’havien pogut fer a la idea. 
Però la Federació ha decidit que 
no hi ha més ascensos per ocu-
par espais en una Tercera que 
quedarà amb 17 equips. Joaquin 
Del Pino, delegat de la Federa-
ció, deia que “quan es va retirar 
el Gandesa B, es va analitzar que 
pujar un altre equip de Quarta, 
en aquest cas l’Alcanar, al no vo-
ler fer-ho el Ginestar, anava bé 
perquè la Quarta quedava amb 
14 equips i amb la possibilitat de 
començar més tard la lliga, desig 
de molts de clubs. Però ara ens 
trobem amb què, amb les retira-
des de Ginestar i la Fatarella, el 
grup es queda amb 12 equips. 
Pujar un altre equip era inviable 
perquè debilitava molt la Quarta 
i també pensant si pot retirar-se 
un altre equip”.

CAP ASCENS MÉS
La retirada del Pinell 
podia fer que la 
Fatarella, si competia i 
havia de pujar un altre 
equip de Quarta, 
pugés a Tercera com a 
sisè de la lliga passada.  
Però l’FCF ha decidit 
que no hi ha més 
ascensos i que la Tercera 
quedarà en 17 equips 

Jugadors de l’Ebre Escola i 
el Benissanet, tots dos de 

Tercera catalana, han d’estar 
confinats una vegada va haver 
un positiu d’un jugador en 
cadascun dels equips. 
L’Ebre Escola ja va comunicar 
divendres passat per la nit que 
no podia anar a disputar el tor-
neig Balcó del Delta a Camarles 
de dissabte. 
Curiosament, en la primera jor-
nada del campionat, tots dos 
equips s’enfronten. 
Aquesta setmana, tots dos esta-
ven esperant comunicats ofici-
als dels resultats per decidir que 
faran però, d’entrada, si no hi ha 
res de nou, es preveu que pu-
guin competir, tot i que pot ha-
ver algun jugador (a cada plan-
tilla) que té dubtes de seguir per 
la situació que es viu quan hi ha 
un positiu en un equip. Els dos 
equips estan esperant també 
conèixer el protocol oficial per 

saber si per als contactes d’un 
positiu el confinament es baixa 
a 10 dies o segueix en 14.

Ascó i Benissanet. El positiu 
que ha afectat el Benissanet és 
el mateix que va haver al FC 
Ascó. És un jugador benissane-
tenc i, a la vegada, fisio també 
de l’Ascó i que treballa a una 
residència de Falset. En qualse-
vol cas a Benissanet hi ha juga-
dors que han d’estar confinats i 
a Ascó no en van haver. Segons 
van explicar des d’Ascó, una 
vegada la setmana passada el 
fisio va trucar per explicar que 

hi havia casos a la residència on 
treballa a Falset i que els anaven 
a fer proves PCR, “se li va comu-
nicar que fins que es puguessin 
saber els resultats, no havia de 
venir a Ascó. Així va fer-ho i això 
ens va evitar el confinament, 
perquè no va haver contacte di-
recte”. El jugador del Benissanet 
ha aclarit que va avisar a Ascó 
dimarts de la setmana passada, 
que li farien les proves dime-
cres, i que llavors ja no va tenir 
contacte ni amb l’Ascó ni el Be-
nissanet amb qui, no obstant, si 
en va tenir dilluns quan encara 
no ho sabia. 

VI Torneig d’handbol 
Joan Sabaté Gelado

Demà dissabte, a 
partir de les 17.30 h, 

al pavelló de Ferreries, 
tindrà lloc el sisè Torneig 
d’handbol memorial Joan 
Sabaté Gelado.    

Hi jugaran el CE Tortosa, el 
CB Vinaròs i el Tarragona 
HC. 
Existirà un estricte protocol 
d’entrada, amb una afora-
ment limitat a 50 persones.
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FUTBOL FORMATIU
A Camarles, partit solidari 
amb el projecte Emma

Demà dissabte, al camp de 
Camarles, es disputarà el tri-
angular de veterans entre: Ro-
quetenc, Espanyol i una Selec-
ció TTEE. Triangular benèfic 
per ajudar al Projecte Emma 

en la seva lluita amb la investi-
gació del càncer de mama. El 
3x1 començarà a partir de les 
11 h. Abans, a les 9.30 h, partit 
d’infantils entre Futbol Forma-
tiu i la Rapitenca.

HOMENATGE

EL 28 DE SETEMBRE

En memòria de Lluís Horta

La Barça Academy Terres de l’Ebre 
torna a obrir les seves portes 

El dissabte es va organitzar la pu-
jada a la Moleta d’Alfara en me-
mòria de Lluís Horta. Es va sortir 
des de la Font Nova i a l’arribar 
al cim de la Moleta es va col.lo-
car la placa commemorativa. La 
placa té un missatge força emo-
tiu: “Gràcies per fer-nos estimar 
tant el nostre territori, que com 
bé deies ‘no té desperdici’. Ara 
ens guiaràs des de la teva Mo-

leta que ja has fet nostra. Som 
aquí dalt gràcies a tu. Estàs als 
nostres cors. T’estimem”.  Lluís 
Horta, als 52 anys ens va deixar a 
l’d’abril.  Persona força carismà-
tica i estimada, un gran amant 
de la muntanya. Fou el soci fun-
dador del Centre Excursionista 
de Xerta i organitzador des dels 
inicis del Triatló de Xerta. A més, 
era soci d’entitats excursionistes 

En aquesta temporada 2020-
2021, el projecte Barça Academy 
Perfeccionament Catalunya 
compta amb un total 5 escoles 
de perfeccionament per espor-
tistes de 5 a 14 anys amb l’objec-
tiu de transmetre la metodologia 
d’entrenament i els valors del FC
Barcelona. Una temporada més, 
a les Terres de l’Ebre, la localitat 
de Deltebre ha estat escollida 
com a Seu Oficial de la Barça 
Academy, a partir del 28 de se-
tembre i fins el juny de 2021.
D’inici, els centres obriran per a 
les 70 places disponibles. 
El proper dilluns dia 28 de se-
tembre, jornada de portes ober-
tes a la seu de Deltebre, al camp 
de futbol IEM Deltebre-la Cava. 
“Les persones interessades po-
dran venir sense compromís a 
fer un entrenament per desco-
brir la metodologia de la Barça 
Academy. Es prendran totes les mesures pertinents amb un pro- tocol específic per la COVID-19”.

MÉS NOTÍCIES
Carlos Alós fitxa pel 
Paralimni de Xipre
* CARLOS ALÓS, tècnic tortosí, 
ha fitxat amb el Paralimni de la 
primera divisió de Xipre. “Nova 
etapa que afronto il.lusionat, és 
un nou repte”, va dir Alós. 

* El Club Volei Mediterraneo es 
va emportar el 1r Trofeu Ciutat 
de Roquetes organitzat pel CV 
Roquetes  i en el que també va 
participar el CV SP i SP. Aquest 
cap de setmana, equips de Ro-
quetes comencen la tempora-
da. 

* Demà dissabte dia 26 comen-
ça la lliga de Divisió d’Honor 
Plata femenina Estatal grup C. 
Al pavelló d’Amposta, a partir 
de les 20 hores CH. AMPOSTA 
“LAGRAMA” - HANDBOL SANT 

VICENÇ (aforament limitat, full 
de responsabilitat signat, presa 
de temperatura, neteja de 
mans i distància de seguretat).

* Adam Raga va cedir en la 
segona jornada del GP de An-
dorra de trial ante Bou. Des-
prés de guanyar a la primera, el 
pilot de Ulldecona no va poder 
aguantar el ritmo i va ser supe-
rat pel vigent campió.

com el Centre Excursionista de 
Xerta, UEC Tortosa, Centre Ex-
cursionista Refalgarí de La Sènia, 
Trail Roquetes, BTT La Moleta de 
Xerta i BTT Terres de l’Ebre. Va 
ser la peça clau en l’organitza-
ció de proves com l’Ultra Estels 
del Sud, el KMV o la Cursa del 
Llop. En clau futbolística, també 
fou porter i estava vinculat al FC 
Xerta. 
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• per a 4 persones
1 kg de seitons
500 ml de vinagre
100 ml d’oli d’oliva verge extra
1 dent d’all
1 branca de julivert

Preparar seitons és com prepa-
rar anxoves. Ja fa temps que es 
parla molt sobre la perillositat 
de consumir seitons en vinagre 

per allò de l’anisakis i hi ha molta 
gent que els continua fent de la 
forma més tradicional, de tota la 
vida, i no aparenten estar massa 
amoïnats pel tema. Però consi-
derem oportú afegir un pas més 
a l’elaboració d’aquesta tapa per 
a garantir una seguretat total en 
el seu consum: la congelació 
prèvia.

SEITONS
EN VINAGRE

INGREDIENTS (4 PERSONES):  PREPARACIÓ:

Netegem els seitons i els obrim 
en filets. Els posem en un reci-
pient cobrint-los amb el vinagre 
durant dues hores. Retirem els 
filets de seitó i els posem damunt 
de paper de cuina. Cobrim els fi-
lets amb l’oli d’oliva verge extra i 
afegim l’all i el julivert picats. Bon 
profit!
VARIANTS: Hi podeu afegir llorer, 
branques de romaní, fonoll o fa-
rigola i boles de pebre negre.
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

El Sol a Casa X acti-
va les teves millors 
qualitats com a líder 
i t’ajuda a definir 
objectius vitals. Si 
no estàs a gust a 
casa, surt, passeja, 
però no et facis 
mala sang.

aquari
21/01 al 19/02

Tens ganes de 
compartir i pots 
cercar la manera de 
donar el millor de tu 
als altres, potser fent 
algun tipus de vo-
luntariat. S’obre una 
etapa de més diàleg 
amb la parella.  

sagitari
23/11 al 21/12

Penses en com abor-
dar assumptes im-
portants sense por, 
amb l’ànim tranquil. 
Tens esperança i reps 
una dosi d’autocon-
fiança. Si véns d’un 
viatge, no en tens 
prou, en vols més.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol transita per 
la Casa XII i  amb 
ell s’obre un temps 
de reflexions i 
balanç dels darrers 
mesos. La relaxació 
pot ajudar-te a 
l’acceptació i a la 
serenor interna.

balança
24/09 al 23/10

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe i 
s’inicia el període 
de l’aniversari. Que 
no et robin la tran-
quil·litat, no deixis 
de cercar espais de 
soledat per equili-
brar-te.

àries
21/03 al 20/04

Temps de passar-ho 
més bé amb la pa-
rella, de recuperar la 
il·lusió o d’augmen-
tar la família. Toca ser 
curós amb la salut i 
potser implementar 
constància i nous 
hàbits.

cranc
22/06 al 23/07

Si havies descuidat 
algunes obligacions 
familiars o domès-
tiques, en aquest 
període ja no podràs 
evadir-les. Compte 
amb les tensions amb 
la família política, 
sigues prudent.

verge
24/08 al 23/09

Les energies s’enfo-
quen en assumptes 
materials en les 
properes setmanes 
i vols prendre el 
control de la teva 
economia. Despeses 
vinculades al temps 
de lleure o als fills.

taure
21/04 al 21/05

Amb paciència as-
soliràs els projectes, 
però no t’oblidis de 
relaxar-te i de fer 
una mica de vida 
social, doncs darre-
rament pots estar 
més solitari del que 
és habitual.

peixos
20/02 al 20/03

Et fas més conscient 
de les limitacions 
econòmiques i et 
pots entristir una 
mica, però cerques 
alternatives satisfac-
tòries. Comparteixes 
un secret amb una 
bona amistat.

lleó
24/07 al 23/08

Hauràs de lidiar amb 
un problema amb els 
veïns o tocarà enfron-
tar alguna conversa 
pendent amb un 
germà o germana. Et 
mostres més comu-
nicatiu, sobretot amb 
la parella.

bessons
02/05 al 21/06

El sector de l’amor, 
rep una dosi extra. 
Pots conèixer algú 
interessant o iniciar 
una relació. Vius les 
conseqüències de 
l’estrès a les nits. 
Practicar meditació 
t’ajudarà.
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TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA

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

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ 

DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 

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

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de 
maquinària ·

 No importa l'any ni 
l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

TORTOSA

877 075 973

NOVEDAD

RELAX, LATINAS

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

643766439

30€
Besucona
cariñosa
activa/pasiva
trato de novios

631942657

TRAVESTI MARTINATRAVESTI MARTINA

TORTOSA23a 

698 468 057

TORTOSA

635 290 606
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LucíaLucía

MADURITA

643 318 837
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juguetonajuguetona

Señorita super cariñosa 
pecho grande  rubia mimosa  

ardientemente y complaciente te 
encantará conocerme...(te espero)

698 312 541

AMPOSTA NOVEDADAMPOSTA NOVEDAD

AMPOSTA:
SE VENDE

Zona Centro Comercial
Apartamento 
reformado.

2 habitaciones, 
comedor, cocina, 

cuarto baño
y trastero. 

Tel.
645 888 266

TORTOSA:
SE ALQUILA 
PARQUING

al lado Win Complex 
Esportiu Tortosa
Plaça 1 d’octubre

¡BUEN PRECIO!
Para más información:

639 594 527

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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La Cultura és un bé de pri-
mera necessitat i el seu ac-
cés és un dret social. Ara 
més que mai és urgent co-
néixer les seues fragilitats?
Sí, perquè davant de la situació 
en què ens hem trobat en els 
últims mesos no ens hi havíem 
trobat mai, i d’alguna manera 
és com si ens haguéssim ficat 
davant d’un espill i haguéssim 
pogut conèixer les nostres fe-
bleses: allò que necessitem, 
allò que és bàsic per omplir el 
nostre esperit i allò que ens aju-
da a avançar com a societat pel 
que fa a propostes de l’àmbit de 
la cultura.

Les relacions que hem tin-
gut amb la cultura durant la 
pandèmia, tant en l’àmbit 
de proximitat com en l’àm-
bit global, han estat unes 
noves formes de relació, 
menys físiques o presenci-
als, amb l’aparició de nous 
escenaris més de relació vir-
tual o digitals i en línia. Que 
en pensa?
Ha funcionat i s’ha demostrat 
que són sistemes nous de tre-
ball, de relació dels uns amb els 
altres, i que no han vingut -de 
moment- per substituir, sinó 
per complementar, i això és un 
plus si ho sabem aprofitar. Els 
Canals tradicionals de la cultu-
ra encara tenen molt recorre-
gut, entre d’altres coses perquè 
d’habitual ja estan en constant 
revisió.

Quines mesures creu que 
s’haurien d’implementar 
per millorar esta fràgil si-
tuació per una major soste-
nibilitat / rendibilitat? Una 
possible mesura podria ser 
avançar una part dels im-
ports de les programacions 
posposades? És a dir que 
les companyies i artistes 
que tenien espectacles pro-
gramats i que s’han ajornat 
a causa de la crisi percebin 
una part dels imports?
L’Institut Català de les Indústries 
Culturals, juntament amb la Di-

La situació de crisi 
generada per la Covid-19 

ha afectat també el teixit 
cultural del país. Per tal de fer 
front als efectes de la crisi i 
mantenir viva la cultura, avui 
parlem amb Ferran Bladé i 
Pujol, director dels Serveis 
Territorials de Cultura de la 
Generalitat a les Terres de 
l’Ebre.

FERRAN BLADÉ I PUJOL
DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS DE CULTURA 
DE LA GENERALITAT A LES TERRES DE L’EBRE

LA CULTURA DAVANT 
LES INCERTESES DEL FUTUR

recció General de Creació i Bi-
blioteques ja va posar fil a l’agu-
lla des de bon principi, ja que es 
veia a venir que el sector té una 
estructura de funcionament i 
de relació artista-espectador 
que requereix de la immedia-
tesa en la funció d’emissió i re-
cepció en l’espectacle. Els mar-
ges de benefici són petits per 
a les companyies i calia actuar 
des del començament.

Per tant caldria prioritzar 
les vies ordinàries de suport 
al teixit cultural, com ara 
subvencions, o obrir una 
línia de microcrèdits a un 
interés molt baix, o zero, 
per atendre les demandes i 
necessitats de les empreses 
culturals petites i mitjanes?
A això em referia anteriorment. 
Cada sector té característiques 
pròpies i necessita d’una res-
posta molt concreta que per-
meti la continuïtat i la millora 
en un futur immediat. El gran 
repte serà afrontar l’any 2021 
amb una mínima solidesa que 
permeti treballar a curt i a mitjà 
termini per anar corregint ja en 
els pròxims anys.

Creu que una altra de les 
mesures per afavorir el tei-
xit cultural seria reduir l’IVA 
cultural al tipus mínim esta-
blert del 0%, com el de l’àm-

bit educatiu, com a mínim 
fins al desembre del 2020?
És una vella reivindicació que 
en els temps de crisis fortes 
agafa més sentit. El govern de 
l’Estat té al davant un repte molt 
gran si vol donar-li a la cultura 
la importància que li pertoca. 
Si la cultura és cara dins d’una 
societat que ho està passant 
malament, la cultura rep dos 
vegades.

Més enllà dels ajuts, l’acti-
tud del públic serà decisi-
va per a la reactivació i la 
supervivència de molts llocs 
culturals.
Amb la col·laboració entre les 
administracions, les entitats, els 
agents culturals i tot el poten-
cial públic de la cultura hem de 
ser capaços de reflexionar so-
bre el sector i de situar-lo d’una 
vegada per totes, com abans 
comentàvem de l’ensenya-
ment, en el lloc d’importància 
que li pertoca com un dels mo-
tors de la societat, de la nostra 
i de totes.

Com a nota d’alé estem ve-
ient que alguna cosa s’es-
tà movent al territori per-
què alguns esdeveniments 
que havien de tenir lloc els 
passats mesos, i que les 
circumstàncies sanitàries 
d’aleshores ho van impos-
sibilitar, ara s’estan duent 
a terme, això sí, sempre 
tenint en compte la situació 
actual. 
Aplaudeixo vivament les acti-
tuds de responsabilitat de molts 
ajuntaments que, malgrat els 
moments difícils que han viscut 
i que encara viuen, han sigut 
capaços de programar, d’orga-
nitzar correctament i de donar 
sortida a les necessitats d’un 
públic i a la feina d’uns profes-
sionals que, si no hagués estat 
d’aquesta manera, no haurien 
pogut facturar, cobrar i, en de-
finitiva, viure.

Els primers a obrir de nou 
les seues portes, a més dels 
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col·legis, han estat els mu-
seus, els cinemes i les bibli-
oteques... 
Amb precaució, mesures d’hi-
giene, distàncies i el comporta-
ment adequat dels usuaris, s’ha 
demostrat que la cultura és un 
bé públic molt necessari. Tam-
bé ens hem adonat de com són 
d’importants les coses quan no 
les tenim.

Més de 150 grups i músics 
de les Terres de l’Ebre es 
van manifestar exposant 
la injusta i insostenible pre-
carietat laboral del sector, 
sobretot a l’hora de suspen-
dre la majoria de les activi-
tats. No creeu que La Cultu-
ra ja patia els mals d’esta 
precarietat i desigualtat en 
la situació precoronavirus? 
Segur. Vivim en una societat 
que, per culpa de molts factors, 
deixa de banda la cultura mas-
sa sovint, quan resulta que si el 
món ha avançat, ha sigut per-
què les diferents civilitzacions 
i les diferents cultures ho han 
provocat. Un exconseller de la 
Generalitat deia que una perso-
na amb cultura és una persona 
més difícil de manipular. Doncs 
això!

La Cultura postcovid canvi-
arà? 
Canviarà tot. Jo l’únic que es-
pero és que ho faci per a bé. Ja 
vivíem en època de canvis. El 
coronavirus només ho accele-
rarà. Canviar és bo. És positiu. 
L’ésser humà té unes potenci-
alitats infinites.

“ENS HEM ADONAT 
DE COM SÓN 
D’IMPORTANTS 
LES COSES QUAN 
NO LES TENIM”

“APLAUDEIXO 
VIVAMENT LES 
ACTITUDS DE 
RESPONSABILITAT 
DE MOLTS
AJUNTAMENTS QUE, 
MALGRAT ELS
MOMENTS DIFÍCILS 
QUE HAN VISCUT
I QUE ENCARA 
VIUEN, HAN SIGUT
CAPAÇOS DE 
PROGRAMAR, 
D’ORGANITZAR
CORRECTAMENT I 
DE DONAR SORTIDA 
A LES NECESSITATS 
D’UN PÚBLIC I A 
LA FEINA D’UNS 
PROFESSIONALS”

“UN EXCONSELLER 
DE LA GENERALITAT 
DEIA QUE UNA 
PERSONA AMB 
CULTURA ÉS 
UNA PERSONA 
MÉS DIFÍCIL DE 
MANIPULAR”


