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El Departament de Justícia assumirà l’execució del projecte per retirar el monument. La 
consellera, Ester Capella, ha assegurat que el Departament “vol, pot i sap com fer-ho”. 

Plana 4

El Govern assumirà el cost per retirar El Govern assumirà el cost per retirar 
el monument franquista de l’Ebre a Tortosael monument franquista de l’Ebre a Tortosa

Terres de l’Ebre: el risc de rebrot baixa considerablement

                    P3

Tot i ser la regió sanitària amb els pitjors indicadors epidemiològics de Catalunya, pel brot 

de Padesa, en les darreres hores el risc de rebrot al territori baixa 67 punts i ara és de 302. 

La setmana anterior era de 424.
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EDITORIAL

La crisi sanitària sense 
precedents generada 

pel COVID-19 ha provocat 
nombrosos efectes en la salut 
de les persones que treballen 
en hospitals, centres de salut i 
residències; la primera línia de 
defensa de la societat enfront 
de la pandèmia.
Els professionals sanitaris breguen 
diàriament amb situacions d’alt 
impacte emocional que poden 
arribar a alterar el seu benestar 
personal i professional, per això, 
les comunitats autònomes han 
impulsat diferents programes que 
tenen com a objectiu principal 
ajudar a aquests professionals i 
que van des de compensacions 
econòmiques, millores laborals, 
suport psicològic fins a activitats 
culturals per millorar la seva sa-
lut emocional. Comencem per 
la compensació econòmica? Són 
moltes les comunitats autònomes 
que han anunciat compensacions 
econòmiques per al personal sa-
nitari. El Govern de la Generalitat 
de Catalunya va aprovar un Decret 
Llei per compensar amb 140 mili-
ons d’euros als professionals del 
sistema públic de salut i de resi-
dències que van treballar durant la 
part més intensa de l’epidèmia de 
la COVID-19, una quantitat que 
podia oscil·lar entre 350 i 1.350 
euros per persona. “Els professio-
nals que van treballar en aquesta 
emergència entre l’1 de març i el 
31 de maig, tant presencialment 
com telemàticament, rebran una 
compensació econòmica en la 
nòmina del mes d’agost”, anun-
ciaven. No obstant això, aquesta 
gratificació no va ser abonada en 
aquesta nòmina, quedant conge-
lada fins al setembre... Per la seva 
banda, la Taula Sectorial de la Sa-
nitat de Castella i Lleó també va 
aprovar un complement salarial 
“per reconèixer la intensa tasca 
dels professionals de Sacyl du-
rant la pandèmia del COVID-19”. 
En aquest cas, el “plus” equival al 
pagament d’un màxim de l’1% del 
salari base a tots aquells professi-
onals que hagin estat “en primera 
línia”. Sacyl ha invertit uns 20 mili-
ons d’euros en aquesta retribució 
extra que rebran els professionals 
dels 14 hospitals i els 247 centres 
d’atenció primària. Per altra ban-
da, des de la Junta d’Andalusia les 
mesures que s’han pres respecte 
al personal sanitari des de l’inici de 
la pandèmia, en l’àmbit econòmic, 
és una inversió de 343 milions fins 

al 2022 per millorar les condici-
ons dels treballadors de l’SAS. Així 
mateix la Junta proposa abonar 
una gratificació especial pel CO-
VID-19 al personal deL sistema 
sanitari públic equivalent al 20% 
del salari base més la paga extra 
per tres mesos. D’altra banda, la 
passada setmana, la Comunitat 
de Madrid anunciava l’equiparació 
salarial dels metges especialistes 
d’Atenció Primària i SUMMA 112 
als dels hospitals. Aquesta iniciati-
va formaria part del Pla de Millora 
Integral en Atenció Primària a tres 
anys anunciat per la presidenta 
de la Comunitat de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, que comptaria amb 
83 milions d’euros. Amb aques-
ta mesura es veurien beneficiats 
5.000 professionals de medicina 
familiar, comunitària i pediatria. 
Així mateix, el president de la Ge-
neralitat Valenciana, Ximo Puig, 
va anunciar dilluns passat que es 
donarà una paga extraordinària 
abans de finals d’any a tots els 
professionals “en agraïment al seu 
esforç per tenir cura de la salut de 
tots els ciutadans”.
Una altra mena “d’ajut” és la que 
va posar en marxa la Xunta de 
Galícia: el ‘Bono Turístic’, una ini-

Els professionals de la salut són els baluards 
de la pandèmia.
Com els cuidem i protegim?

ciativa promoguda per la Conse-
lleria de Cultura i Turisme a través 
de l’Axencia de Turisme de Galícia. 
Aquest programa, que forma part 
del “Pla de Reactivació dels sec-
tors cultural i turístic enfront dels 
efectes derivats de la COVID-19”, 
té com a objectius “injectar li-
quiditat a les empreses d’aquesta 
indústria, fomentar el turisme in-
tern i impulsar la recuperació de 
l’economia i el teixit empresarial 
gallec”. Per poder sol·licitar aquest 
bono del que ja s’han beneficiat 
més de 15.000 persones, hi ha 
una sèrie de condicions. Entre 
elles, que el sol·licitant sigui un 
empleat del Sistema Públic de Sa-
lut de Galícia, de les residències 
de gent gran, per a persones amb 
discapacitat o menors. Un altre 
dels requisits és que la persona 
que ho sol·licita hagi prestat ser-
veis entre el 15 de març i el 15 de 
juny de 2020. Les persones que 
l’obtenen reben una targeta pre-
pagament de NCG Banco amb un 
import de 250 euros que podran 
utilitzar en els establiments o pro-
ductes turístics que formen part 
d’aquest programa fins al 13 de 
desembre de 2020.
A Catalunya, on s’han dut a terme 

diverses mesures, s’ha desenvo-
lupat una iniciativa pionera des 
de l’àmbit cultural. Des del mes 
de juliol, el Departament de Salut, 
l’Institut Català de la Salut (ICS) i 
el Departament de Cultura de la 
Generalitat han posat en marxa 
un programa que té per finalitat 
millorar l’estat emocional dels 
professionals sanitaris després del 
COVID-19 a través dels museus i 
l’art.
L’objectiu és ajudar a l’estat aní-
mic d’aquests professionals per 
combatre l’ansietat, la depressió 
i fins i tot lleus manifestacions 
d’estrès posttraumàtic. Aquest 
programa, dissenyat pel Servei i 
Grup d’investigació de psiquia-
tria, salut mental i addiccions de 
Campus Vall d’Hebron, planteja 
els museus com a “entorns de 
reflexió i de millora del benestar 
emocional, complementant l’ac-
tual oferta de suport psicològic”. 
La Regió de Múrcia, Navarra, la 
Comunitat de Madrid, Catalunya, 
la Rioja o Balears van ser algunes 
de les comunitats que van posar 
a disposició dels professionals de 
la Salut diversos establiments ho-
telers o allotjaments alternatius 
per facilitar el seu descans o evitar 
possibles contagis al seu entorn 
personal o familiar.
Però quines segueixen sent les 
condicions laborals d’aquest sec-
tor? S’està millorant i alleujant el 
treball burocràtic que exerceixen 
els professionals sanitaris, mitjan-
çant la implementació progressiva 
de les consultes de primera valo-
ració i reorientació de la deman-
da? Contínua la compra d’equips 
de protecció individual (EPI)? Es té 
en compte la prevenció i atenció 
de determinades agressions als 
professionals de sistema sanitari 
públic? Se li facilita l’assistència 
psicològica, jurídica i administra-
tiva que necessita?
Els professionals de l’àmbit sani-
tari s’erigien en els baluards de la 
pandèmia, de manera que cal ins-
taurar mesures urgents per prote-
gir-los.

El guanyador del dinar al Restaurant Botànic (Tortosa): Angel Alarcon ENHORABONA!
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REGIÓ SANITÀRIA 
AMB ELS PITJORS 
INDICADORS  
Les Terres de l’Ebre, aquesta 
setmana, amb el brot de 
Padesa, són la regió sanitària 
amb els pitjors indicadors 
epidemiològics de Catalunya. 
Per aquest motiu, el Procicat 
va aprovar mesures especi-
als per reduir l’augment de 
contagis en tres localitats: 
Tortosa, Amposta i Roquetes. 
Unes mesures que s’aplicaran 
en principi durant 15 dies. 

No obstant, amb el pas dels 
dies, es pot informar que a 
hores d’ara la tendència al 
territori continua doblegant 
la corba del risc de rebrot. 
Aquesta és la tendència.

FERRAN BEL, 
CONFINAT A CASA
El diputat del PDeCAT al 
Congrés, Ferran Bel, es troba 
en confinament domiciliari 
per un contacte que ha tingut 
amb una persona que ha 
donat positiu de covid-19, 
segons ha informat ea través 
del seu compte de Twitter.  

“VINDRAN 
MOMENTS MOLT 
COMPLICATS” 
El secretari de Salut, Josep 
Maria Argimon, ha advertit 
que la situació per la covid-19 
“seguirà empitjorant” i ha 
alertat que “vindran moments 
molt complicats”. “És una 
situació que ens demanarà el 
màxim de tothom en aquests 
propers dies i setmanes”.

CRIBRATGE A LES 
ESCOLES 
Uns 7.000 alumnes, profes-
sors i treballadors de tots els 
centres educatius de Tortosa 
estan sent sotmesos a un 
cribratge per detectar casos 
asimptomàtics i tallar les 
cadenes de transmissió arran 
del brot de Padesa. La mesura 
s’allargarà fins la setmana 
vinent. 

MÉS 
NOTÍCIES

90 positius és l’acumulat als centres educatius 
de les Terres de l’Ebre
Fins el passat dimecres, el nom-
bre de grups escolars confinats 
per un positiu de Covid-19 és 
de 1.241 a tot Catalunya, 76 
més que els declarats dimarts, 
segons dades del Departa-
ment d’Educació. A les Terres 
de l’Ebre en total s’han detectat 
90 positius: 56 al Baix Ebre, 16 
al Montsià, 12 a la Ribera d’Ebre 
i 6 a la Terra Alta. Del total de 

positius, 5 han estat professional 
educatiu i 2 entre personal ex-
tern, per tant, els centres ebrencs 
han acumulat 83 positius entre 
l’alumnat. No tots els centres 
afectats per positius han tancat 
grups escolars.  Actualment hi ha 
20 grups escolars en quarantena 
(20 ja han estat desconfinats).  
Amb el balanç fins dimecres, a 
la Terra Alta s’han detectat 6 po-

sitius, 4 dels quals els darrers 10 
dies, en 3 centres educatius dels 
22 que hi ha en tota la comarca. 
Tots els positius han estat detec-
tats entre els alumnes. A la Ribera 
d’Ebre s’han detectat 12 positius 
en 3 centres educatius dels 32 
que hi ha en total, tots ells en-
tre l’alumnat. Al Montsià hi ha 16 
positius acumulats detectats en 
10 dels 48 centres educatius de 

la comarca, 3 dels quals pro-
fessionals educatius i 2 entre 
el personal extern. El Baix Ebre 
ha acumulat 56 positius de 23 
centres educatius, d’un total 
de 65. En aquesta comarca, 
dels 56 positius, tan sols 2 cor-
responen a professionals. 14 
dels centres afectats per posi-
tius de coronavirus correspo-
nen a la ciutat de Tortosa.

COVID 19
El brot de Padesa ja suma 318 positius i 
afecta 246 treballadors
El brot de Padesa ja 

acumula 318 positius, dels 
quals 246 són treballadors i 
72 són contactes estrets.      
Els casos s’han detectat per 
mostres ordinàries (86 casos), 
cribratge a treballadors (160 
casos) i contactes estrets (72 
casos). La majoria es concen-
tren a Tortosa, Amposta i Ro-
quetes on el Procicat va activar 
dimarts mesures especials. En 
aquestes xifres no s’inclouen 
les proves que dilluns i dimarts 
es van fer als treballadors que 
havien donat negatiu en el cri-

bratge anterior. Aquests em-
pleats no aniran a treballar fins 
que no tinguin un resultat ne-
gatiu ni els seus fills aniran a 
l’escola. Segons Salut, a l’Ebre 
hi ha 11 brots actius dels 71 que 
s’han declarat fins ara amb un 
total de 290 casos.
La Regió Sanitària i el Servei de 
vigilància epidemiològica man-
tenen reunions amb l’empresa 
per tal de prendre diferents 
mesures i fer seguiment set-
manal de l’estat de la situació. 
En cap moment, s’ha decidit el 
tancament de la planta. 

LA SETMANA PASSADA ERA DE 424
Terres de l’Ebre: el risc de rebrot baixa 
considerablement i es queda en 302
La regió de les Terres de 

La regió de les Terres de 
l’Ebre acumula, des de l’inici 
de la pandèmia, 1.870 casos 
confirmats per PCR (20 més 
que en el balanç del dia 
anterior) i 1.889 si es tenen 
en compte la resta de proves.          
En aquesta regió han mort 65 
persones (igual que en l’últim 
balanç). El risc de rebrot bai-
xa en 24 hores 67 punts i ara 
és de 302. La setmana anterior 
era de 424. 
Per altra banda, la taxa de con-
firmats per PCR en els dar-
rers set dies és de 136,02 per 
100.000 habitants. 

L’Rt baixa i està en l’1,03, men-
tre que la setmana anterior es-
tava en l’1,96. Segons l’últim 
balanç, hi ha 10 pacients in-
gressats, un a l’UCI.

Tortosa
Tortosa registra un risc de re-
brot de 832, uns 263 punts 
menys en un sol dia després 
d’un cap de setmana on s’ha-
via disparat. La setmana ante-
rior estava en 1.468. La veloci-
tat de contagi segueix baixant 
i està en l’1,01, per sota que 
en l’interval anterior (2,48). La 
taxa de confirmats per PCR 
està en 352,46. D’altra banda, 

el nombre de persones hos-
pitalitzades augmenta en dues 
respecte dimarts i ara en són 9, 

mentre que a la Unitat de Cu-
res Intensives només n’hi ha 
una (una menys que ahir). 
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*LES MESURES ANUN-
CIADES PEL PROCICAT, 
D’APLICACIÓ DES DE LA 
PUBLICACIÓ AL DOGC, DE 
DIMARTS, demanen a la 
ciutadania que es mantinga a 
casa seua durant els pròxims 
15 dies, i que no surtI si no és 
indispensable. Pel que fa als 
comerços, han de garantir una 
distància mínima de 1,5 metres 
entre les persones i l’afora-
ment ve determinat per 2,5 
metres quadrats per persona. 
A l’hostaleria, l’aforament es 
limita al 50%, tant a l’interior 
com a l’exterior, i no es podrà 
utilitzar el servei de barra. Els 
actes religiosos, cerimònies 
fúnebres i similars també han 
de limitar l’aforament al 50%.

*COMERCIANTS I RESTAU-
RADORS, PREOCUPATS 
perquè es recomana a la 
gent que es quede a casa i, 
mentrestant, els negocis han 
d’estar igualment oberts.

*LA POLICIA LOCAL DE 
TORTOSA DENUNCIA 78 IN-
COMPLIMENTS EN DOS DIES 
PER NO RESPECTAR LES 
MESURES DE PREVENCIÓ DE 
LA COVID. La  majoria de les 
infraccions són per l’ús inade-
quat de les mascaretes però 
també n’hi ha per reunions de 
més de sis persones.

*TORTOSA PROHIBEIX 
CIRCULAR AMB BICI I 
PATINETS ELÈCTRICS PER 
LES VORERES. L’oposició 
demana millorar els carrils bici 
i connectar-los.

*ARRANQUEN LES OBRES 
PENDENTS PER ACABAR 
LA PLAÇA DAVANT LA 
CATEDRAL, després de mesos 
aturades perquè la primera 
constructora hi va renunciar.

*MOVEM TORTOSA RE-
CLAMA NO RENOVAR EL 
CONTRACTE A L’EMPRESA 
EL CORRALET  i inicia una 
campanya ciutadana per a 
recollir “testimonis i exemples 
de presumptes males praxis en 
la prestació del servei públic”.
*S’INICIA LA FASE DE VOTA-
CIÓ DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 2020, AMB 
65 PROPOSTES VÀLIDES. Els 
vots es poden efectuar a la 
web www.participa.tortosa.
cat fins al 25 d’octubre.

MÉS NOTÍCIES

Tortosa ajorna les activitats públiques dels 
pròxims dies, per les restriccions del Procicat
Les activitats culturals i de 
lleure previstes per aquesta 
setmana i la vinent a Tortosa 
han quedat ajornades fins a 
una nova data. És una de les 
mesures complementàries 
que l’Ajuntament ha previst, 
davant l’anunci fet dilluns 
passat pel Procicat per apli-
car mesures més restrictives a 
Tortosa, Amposta i Roquetes. 

D’aquesta manera, la Generali-
tat vol contribuir a tallar les ca-
denes de contagis, atès l’elevat 
índex de rebrot existent a hores 
d’ara en estos municipis.
Per reforçar aquest objectiu, 
l’Ajuntament de Tortosa ha de-
cidit desprogramar les activi-
tats que havien de tindre lloc 
aquest cap de setmana a la 
ciutat, coincidint amb les Jor-

nades Europees del Patrimo-
ni. Unes activitats en les quals 
també s’incloïa el lliurament 
dels diplomes que reconeixen 
els set tresors del patrimoni 
tortosí, triats en el marc de la 
Capital de la Cultura Catalana 
Tortosa 2021, així com tam-
bé una edició especial d’A Cel 
Obert. 
De la mateixa manera, a partir 

de dilluns passat a la tarda es 
van començar a tancar tem-
poralment els parcs infantils 
del municipi. 
Aquesta mesura s’aplica 
coincidint amb l’inici dels 
cribratges massius que els 
departaments de Salut i 
d’Ensenyament van iniciar 
dilluns a col·legis de Tortosa, 
amb fins a 7.000 proves PCR.

JUSTÍCIA ASSUMIRÀ LA RETIRADA
Ester Capella demana que l’executiu espanyol 
no posi traves per treure el monòlit de l’Ebre
El Departament de 

Justícia assumirà el cost 
i l’execució del projecte 
per retirar el monument 
franquista de l’Ebre a 
Tortosa.           
La consellera de Justícia, Es-
ter Capella, ha assegurat que 
el Departament “vol, pot i sap 
com fer-ho” després que el 
govern espanyol s’hagi tornat 
a desentendre de la propietat 
del monòlit. Capella ha recri-
minat a l’executiu espanyol la 
seva inacció per fer complir la 
llei de memòria històrica i ha 
tornat a demanar que “no po-
sin traves i no impedeixin” que 
el monument es tregui del riu. 
“Ells han desistit”, ha dit en una 
entrevista a Catalunya Ràdio. 
L’Ajuntament de Tortosa ja té 
tots els informes per descata-
logar-lo, sense objeccions dels 
organismes estatals.
La consellera de Justícia, Ester 
Capella, ha lamentat que l’in-
forme de la CHE per descata-
logar el monument franquista 
de Tortosa hagi arribat “vuit 
mesos més tard” que el plena-
ri de l’Ajuntament de Tortosa 
prengués l’acord. El monu-
ment està considerat oficial-
ment com a Bé Integrant del 
Patrimoni Cultural Català, des 

del Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM) de 2007. 
Està previst que al pròxim ple 
de Tortosa s’aprovi la descata-
logació definitiva i Capella s’ha 
compromès, llavors, a iniciar 
la petició de permisos i a lici-
tar les obres per treure’l del riu 
Ebre. Sense voler fixar una data 
aproximada sobre quan es po-
dria executar, s’ha compromès 
que sigui “el més ràpid pos-
sible” però complint amb els 
terminis que estableix la llei de 
licitació i contractació. 
D’altra banda, el Síndic ha re-
cordat l’imperatiu legal de pro-
moure la retirada del monu-
ment, assegurant que d’acord 
amb la Llei de la memòria 
històrica, les administracions 
tenen l’obligació de retirar els 
símbols franquistes.
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, ha insistit el monu-
ment es podria treure del riu 
sense que l’Ajuntament el re-
tiri del catàleg patrimonial de 
POUM de la ciutat. “Sempre 
hem dit que si hi ha una nor-
ma de la Generalitat i el Go-
vern de l’Estat que digui que 
s’ha de treure, ho compliríem”. 
Sobre la possible data de reti-
rada, l’alcaldessa ha remès que 
es pregunti al Govern, “que és 

qui ha dit que el vol retirar”. 
“L’Ajuntament no té compe-
tències i no podem invertir res 
en el monument. Hem reiterat 
que no ens pertoca i que no ho 
podem fer”.
Per la seua part, Esquerra Re-
publicana-Tortosa Sí espera 
que l’Estat no faci retardar més 
la retirada: “demanem a l’Estat 
més celeritat per autoritzar els 
treballs de retirada del monu-
ment del mig del riu de la que 

ha practicat per a realitzar l’in-
forme que permetrà la desca-
talogació del monòlit”. Amb tot 
plegat, el debat de la ciutada-
nia a les xarxes ja està obert, 
entre els partidaris de retirar 
el monòlit i els que no ho són 
i recorden que va fer-se una 
consulta amb uns resultats. Així 
mateix, hi ha gent que creu que 
fer aquesta inversió,  per traure 
el monument, no hauria de ser 
una prioritat amb la crisi actual.  

El Departament de 
Justícia assumirà el 
cost i l’execució del 
projecte per retirar el 
monument franquista 
de l’Ebre a Tortosa.

La consellera Ester 
Capella ha recriminat 
a l’executiu espanyol 
“la seva inacció per 
fer complir la llei de 
memòria històrica”.

Meritxell Roigé diu 
que la retirada depèn 
dels governs espanyol 
i català i les seves lleis. 
L’Ajuntament no té 
competències.

El debat a les xarxes 
ja està obert, entre els 
partidaris de retirar el 
monòlit i els que no ho 
són i recorden que va 
fer-se una consulta.
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*PROCICAT ESTABLEIX 
MESURES PREVENTIVES 
A AMPOSTA. Es recomana 
la ciutadania evitar desplaça-
ments innecessaris i es mar-
quen aforaments a comerç, 
restauració, activitats culturals 
i esportives i cerimònies.

*OBERTA LA CONVOCATÒ-
RIA DELS PREMIS A L’EX-
CEL·LÈNCIA ALS ESTUDIS 
PER AL CURS 2019 - 2020. 
L’Ajuntament d’Amposta des-
tina 50.000 euros a aquestes 
beques dirigides a estudiants 
de cicles formatius de grau 
superior, graus i màsters uni-
versitaris i estudis superiors 
de música i dansa.

*LES JORNADES DE 
LLETRES EBRENQUES 
ARRIBEN A LA QUINZENA 
EDICIÓ ADAPTANT-SE AL 
CONTEXT DE COVID-19 
AMB ACTIVITATS DE PETIT 
FORMAT. Les jornades tin-
dran lloc del 14 al 17 d’octubre 
a la Biblioteca Comarcal 
Sebastià J. Arbó.

MÉS NOTÍCIESAMPOSTA
S’estrena un nou 
equipament esportiu

Aquesta setmana es posa 
en funcionament, a 

Amposta, el nou equipament 
esportiu que donarà servei 
a entitats esportives, Centre 
de Tecnificació Esportiva  i 
Institut de Tecnificació.      
El nou pavelló ha suposat una 
inversió de 2,5 milions d’euros, 
1,3 milions d’euros dels quals 
seran  subvencionats per la 
Generalitat. El nou pavelló té 

instal·lades unes graderies re-
tràctils per ampliar la capacitat 
de públic. 
També disposa de 6 vestidors, 
dos dels quals donen conne-
xió a la sala d’esgrima. A més, 
es tracta d’un edifici sostenible 
que s’autoabasteix d’energia 
gràcies a les plaques fotovol-
tàiques instal.lades al sostre i a 
l’aerotèrmia per a la calefacció 
i aigua calenta. 

CENTRE DE DIA
Tancament temporal 
per un positiu

El Centre de Dia de la 
residència de Gent Gran 

va tancar dimecres de forma 
temporal després de detectar-
se un positiu de covid en una 
visita mèdica en una de les 
persones usuàries.   
Ara es faran les proves a totes 
les persones usuàries i les tre-
balladores i treballadors que 
han sigut contacte estret amb 
aquesta persona positiva. Men-
tre el centre romangui tancat, 
durant 14 dies, les 30 famílies 

dels usuaris i usuàries rebran su-
port a domicili per part de tres 
treballadores auxiliars del Cen-
tre de Dia amb una hora diària a 
casa per fer supervisió, higienes 
i acompanyament personal. Pel 
que fa a la residència de Gent 
Gran, davant la situació de risc i 
les mesures extraordinàries de-
cretades al municipi, la direcció 
ha decidit mantenir les visites 
programades dels i les familiars, 
però s’han suspès les sortides 
de les persones usuàries.
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L’AJUNTAMENT 
FA EFECTIVA LA 
COMPRA DEL 
SOLAR ANNEX A 
LA SCER 
El solar annex a la Sala de la 
Societat Cultural Esportiva i 
Recreativa ja és de titula-
ritat pública. La setmana 
passada, l’Ajuntament va 
finalitzar la compra del 
terreny situat al número 20 
del carrer Països Catalans, 
entre la sala de la Societat i 
un supermercat. 
D’aquesta manera, el con-
sistori amplia el seu patri-
moni públic, amb la intenció 
de, en un futur, donar-li un 
ús cultural.  

COMERCIANTS 
AGRUPATS 
EN UNA 
PLATAFORMA EN 
LÍNIA 
La regidoria de Comerç 
està treballant en la posada 
en marxa d’una market-
place, una plataforma de 
promoció i venda en línia, 
adreçada als comerciants 
locals que vulguin expandir 
el seu negoci. Les botigues 
i comerços que s’adhereixin 
a la proposta tindran la 
possibilitat d’oferir i promo-
cionar els seus productes a 
través d’un portal web, amb 
l’objectiu de complementar 
la seva tasca comercial ha-
bitual i alhora donar sortida 
al comerç local a través del 
món digital.

LLAR D’INFANTS  
Fins avui divendres, els 
alumnes de primer cicle 
d’educació infantil dels 
centres de la comarca del 
Baix Ebre, entre ells la Llar 
d’Infants Xerinola, poden 
sol·licitar els ajuts per l’ 
assistència al centre. 
Un ajut que atorga anual-
ment el Consell Comarcal.

L’ajut es calcula en funció 
de la quota mensual.

L’AMETLLA 
DE MAR

EL PERELLÓ
Nova edició de la Rovellonada, la festa 
de les tapes, del 9 al 25 d’octubre
Del 9 al 25 d’octubre, tindrà 

lloc la Rovellonada del 
Perelló, en la que es podran 
degustar tapes de bolets als 
diferents bars i restaurants 
que participen des del 9 fins 
al 25 d’octubre.            
Amb les mesures preventives 
per l’època, el municipi del Baix 
Ebre organitza una nova Festa 
de les tapes de bolets. 
Més de dues setmanes per de-
gustar les tapes que els bars i 
restaurants del municipi han 
preparat per a l’ocasió amb els 
bolets com a protagonistes. 

Els bars restaurants i restau-
rants són: Bar la Plaça, L’Ambi-
gú Gastrobar, Restaurant Cen-
salls, Bar Canyís, Bar Restaurant 
Moré, Can Subirats i Can Itur-
rieta.
Com en les darreres edicions, 
participant de la festa, s’acce-
dirà al sorteig de 7 sopars per 
a dos persones, amb el Tapò-
drom. 
Tot plegat, serà la setena edició 
de la Festa de les Tapes i Bolets 
del Perelló. 
El tret de sortida ha de ser avui 
divendres. (Més info a la plana 9)

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
S’obre la segona convocatòria dels ajuts als 
sectors econòmics afectats per la COVID-19
L’Ajuntament de Deltebre 

ha obert una nova 
convocatòria d’ajuts als 
sectors econòmics del 
municipi per tal de pal·liar els 
efectes que la COVID-19 està 
causant en el dia a dia de les 
famílies de Deltebre.          
En aquest sentit, i fins al dia 15 
de novembre, les empreses, co-
merços i autònoms que no es 
van presentar a la primera con-
vocatòria, tindran l’oportunitat 
de sol·licitar el seu ajut a l’Espai 
de Reactivació Socioeconòmica 
de l’Ajuntament de Deltebre.
L’alcalde, Lluís Soler, ha destacat 
que “en un context com l’actual 

hem d’estar al costat de la ciu-
tadania i al costat del sectors 
econòmics del municipi per tal 
d’ajudar-los i que ningú es que-
di enrere”. Soler ha afirmat que 
“amb aquesta segona convo-
catòria volem obrir la possibi-
litat a què noves empreses es 
puguin beneficiar dels ajuts de 
l’Ajuntament de Deltebre”. En la 
primera convocatòria dels ajuts 
es van atorgar més de 80.000€ 
entre 160 empreses, comerços i 
autònoms, amb una mitjana de 
500€ d’ajut. Totes les persones 
interessades en aquesta segona 
convocatòria es poden dirigir 
a l’Espai de Reactivació Socio-

econòmica de l’Ajuntament de 
Deltebre. 

Es pot demanar cita prèvia al te-
lèfon 622015070.

Comencen les obres d’adequació de l’antic traçat
del Carrilet per convertir-lo en Via Verda

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha iniciat les obres d’ade-
quació d’un tram de 6,9 qui-
lòmetres de l’antic traçat del 
Carrilet com a Via Verda. Una 
actuació que té un cost de 
426.863 euros i que compta 
amb una subvenció de 176.390 
euros del fons Feder; una sub-
venció de 209.196 euros del 

departament d’Empresa, a tra-
vés del Pla de Foment de Tu-
risme i una aportació de 41.276 
euros per part del Consell. El 
traçat de la Via Verda del Car-
rilet transcorre paral·lel al camí 
de servei del canal de l’esquer-
ra de l’Ebre. Aquesta Via Verda 
quedarà connectada amb al-
tres rutes cicloturístiques.
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REMODELACIÓ DE L’ESPAI DEL BARRANC 
DELS PIXADORS

Amb la plantada de 9 ametllers finalitza la remodelació de l’espai 
del Barranc dels Pixadors.

L’ALDEA
10 PUNTS D’ACCÉS 
WIFI GRATUÏT 

Camarles i Lligallos dispo-
sen de 10 punts d’accés wifi 
gratuït instal·lats en diferents 
espais i equipaments públics 
del municipi. Tota la ciuta-
dania, a través de qualsevol 
dispositiu mòbil o tablet, 
podrà connectar-se gratuï-
tament a la zona de cober-
tura d’aquests punts. Amb 
el desplegament d’aquesta 
xarxa lliure d’accés a internet, 
es facilita a la població la 
cerca d’informació i l’ús social 
de la xarxa de manera ràpida 
i còmoda.

CAMARLES

BENIFALLET
La secció local de Benifallet 
de la Lliga Contra el Càncer 
tindrà una paradeta solidària 
davant del Casal Municipal, 
els dies 17 i 18 d’octubre de les 
11 a les 13.30 hores. “Pots ad-
quirir una mascareta solidària 
i una bosseta per guardar-la”. 
Així mateix, a Aldover, la 
delegació de la Lliga contra 
el Càncer també s’ha afegit  
a la campanya  de la masca-
reta solidària. “Tothom qui 
vulgui col·laborar comprant-la 
només cal que es posi en 
contacte en qualsevol dels 
membres de la Delegació”. 

XERTA 
Fins avui divendres 9 d’octu-
bre es pot presentar la sol·li-
citud d’ajut per l’assistència a 
llar d’infants del curs 2020/21, 
que concedeix el Consell 
Comarcal del Baix Ebre.

URV 
El Departament de Psicologia 
de la URV, dones, solters, 
adolescents i joves són les 
persones que viuen pitjor el 
confinament. “La confiança 
en el sistema de salut, con-
sultar els canals oficials i no 
exposar-se a les notícies fal-
ses ajuden a adaptar-se millor 
a les mesures de contenció de 
la COVID-19”.

PREMIS PETJADES 
L’Associació d’Amics i 
Amigues de l’Ebre i el grup 
impulsor de memòria històri-
ca DEMD-Ebre (Departament 
d’Educació i Memorial Demo-
cràtic) han lliurat els premis 
corresponents a la primera 
edició del Premi Petjades; 
un concurs de relats curts 
adreçat al món educatiu, que 
promou la recuperació de la 
memòria històrica. En la pri-
mera edició s’han presentat 
més de 80 relats en tres idi-
omes i d’estudiants de quart 
d’ESO i primer de Batxillerat 
i pertanyents a 7 centres 
d’educació secundària.

MÉS 
NOTÍCIES

BAIX EBRE AVANT

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre, a través del projecte 
Baix Ebre Avant, posa en 
marxa aquesta tardor un 
programa d’assessorament 
integral dirigit a microe-
mpreses i pimes. Es tracta 
d’un programa d’assessora-
ment professional i individu-
alitzat. També aquest mes 
d’octubre, Baix Ebre Avant 
començarà dos cicles de 
seminaris: un sobre trans-
formació digital i indústria 
4.0 adreçat a la indústria 
manufacturera i un altre per 
professionalitzar les empre-
ses del Baix Ebre.

CONSELL

 

ROQUETES 
ADQUIREIX 400 
POLSERES DEL 
PROJECTE EMMA 
La directora de l’empresa Ho-
matic vending, Eugenia Corti-
jo, ha fet entrega a l’alcalde de 

Roquetes, Paco Gas, i a la regi-
dora de Qualitat de Vida i Polí-
tica de Dones de l’Ajuntament 
de Roquetes, Cinta Garcia, d’un 
lot de 400 polseres solidàries 
del projecte Emma, que inves-
tiga el càncer de mama. Al preu 
d’un euro, ja es porten venudes 
prop de 10.000 unitats.

 “PACTE PER L’EBRE” PER RETORNAR DE FORMA 
PROGRAMADA ELS CABALS DEL RIU GESTIONATS PEL CAT

PDE

La Plataforma en 
Defensa de l’Ebre va 
informar que preveu 

convocar mobilitzacions 
per al 2021

La Plataforma en Defensa de 
l’Ebre (PDE) va reclamar un 
“Pacte per l’Ebre” per retornar, 
de manera programada i con-
sensuada, els cabals del riu ges-
tionats pel Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT). Ho va acordar 
en l’assemblea informativa que 
es va celebrar aquest dissabte a 
Tortosa. També va aprovar de-
manar a les administracions que 
liderin les al·legacions contra el 
Pla Hidrològic de Conca per sal-
vaguardar el delta. En paral·lel, 
l’entitat va denunciar que les Ter-
res de l’Ebre no són “prioritàries” 
pels governs català i espanyol, ja 
que fa dinou anys que esperen 
la redacció del Pla Integral de 
Protecció del delta. A més, des 
de la PDE avisen que l’any 2021 
serà “conflictiu” per l’aprovació 
del Pla Hidrològic i ja preveuen 
convocar mobilitzacions. El por-
taveu de la PDE, Manolo Tomàs, 
va explicar que insten el CAT, la 
Generalitat i els polítics ebrencs 

a acordar un pacte per l’Ebre, tal 
com es va fer amb el riu Ter, per 
retornar els cabals que es trans-
vasen cap al Camp de Tarragona.
Durant l’assemblea també es va 
denunciar l’expansió de la xarxa 
del Consorci d’Aigües de Tar-
ragona a la Conca de Barberà 
i la Baixa Segarra, les darreres 

actuacions a la barra del Trabu-
cador -que no solucionen la 
problemàtica-, i es va demanar 
recuperar la Comissió de la Sos-
tenibilitat de les Terres de l’Ebre, 
entre altres punts debatuts. 
A la foto (ebredigital.cat), Mano-
lo Tomàs. Canal TE va transme-
tre l’assemblea en directe.
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*LA PLATAFORMA DE 
LA CARRETERA DE LA 
VERGONYA ha informat que 
realitzarà una roda de premsa 
dimecres vinent, a la dele-
gació de govern a Tortosa. 
“Fa deu mesos que esperem 
una resposta de les adminis-
tracions. Donada la situació 
de pandèmia, va ser al mes 
de març de 2020 quan vam 
realitzar les nostres darreres 
accions públiques. Mesos des-
prés la situació és la mateixa. 
Cap resposta. Cap reunió”.

*ORÍGENS. Un concurs virtu-
al d’aparadors amb la Unió de 
Comerç Rapitenc, dos murals 
que homenatgen les mares i 
les iaies marineres i pageses 
pintat per RocBlackblock, un 
llibre sobre el cant tradicional 
amb text de Miquel Reverté 
i un concert de l’Agrupació 
Musical Rapitenca són les 
activitats que ha preparat 
l’organització d’Orígens per 
mantindre a la memòria una 
edició que no es podrà fer per 
la pandèmia.

BREUSMURALS
Homenatge als Orígens 
mariners i pagesos 

En homenatge als orígens 
rapitencs, el grafiter, Roc 

Blackblock, pinta dos murals 
que visibilitzen el paper de 
les dones vinculades al món 
de la mar i de la pagesia, el 
qual sempre s’ha mantingut 
a l’ombra del treball dels 
homes.      
Les imatges que s’han il·lustrat 
en els murals corresponen a 

dues fotografies originals del 
poble. En elles apareixen do-
nes de la Ràpita fent feines 
d’adobar xarxes i birbant lluent 
a un arrossar del delta. 
El regidor d’identitat, Rafa Ba-
lagué, destaca que “les feines 
que es mostren cal reivindi-
car-les perquè eren pròpies de 
les dones i, sovint, fer-les era 
una obligació”. (larapita.cat)

IRTA
Es demana compromís 
institucional

L’Institut de Recerca 
i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA) ha 
posat sobre la taula de les 
administracions del territori 
un pla estratègic de recerca 
que serveixi per canalitzar 
el coneixement que generen 
els seus investigadors en la 
línia d’aconseguir un delta de 
l’Ebre més sostenible.  
Els responsables de l’organis-
me han presentat el document 

als representants institucionals  
per aconseguir un compromís 
conjunt que permeti abordar 
globalment i de forma coordi-
nada les amenaces, els reptes 
i les oportunitats, ambientals i 
productives, a les quals ha de 
fer front l’espai. Entre els as-
pectes que aborda el pla figuren 
pràctiques per millorar la sos-
tenibilitat del conreu de l’arròs 
o la producció aqüícola de les 
badies.

la ràpita
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Aquesta setmana s’ha sig-
nat a l’Ajuntament d’Alcanar 
un protocol entre les Policies 
d’Alcanar, Vinaròs i Ulldecona 
per a millorar la col·laboració, 
tot i que ja la tenien prèvia-
ment. Per aquest motiu s’ha 
creat una mesa de col·labo-
ració operativa entre els tres  
cossos policials amb reunions 

que seran periòdiques. S’actu-
arà de forma conjunta pel que 
fa a la protecció de víctimes de 
violència domèstica i de gène-
re i en la prevenció de la segu-
retat ciutadana. 
Aquest acord és fruit de la re-
unió celebrada el 22 de setem-
bre entre els alcaldes de les 
tres poblacions.

ALCANAR

FORMAT ON-LINE 
PER LA FIRA DE 
L’OLI

Manel Crespo, regidor de Fires 
de l’ajuntament de Santa 
Bàrbara, explicava que el 
tècnic de promoció econòmica 
ha estat rebent trucades dels 
diferents comerços i empreses 
que habitualment exposen 

a la Fira de l’Oli, per saber si 
finalment aquest any es por-
taria a terme o no l’esdeveni-
ment. En una carta adreçada 
als mateixos comerços des de 
la regidoria, s’explicava que 
“en els temps on la incertesa i 
l’angoixa, estan sent el pa de 
cada dia, s’han vist obligats 
a suspendre aquesta edició”. 
Tot i això en declaracions a la 
Plana Ràdio, Crespo explicava 
que hi haurà fira però que 
serà en un format virtual “la 
fira de l’oli presencial no es 
farà, tindrem una modalitat 
que s’ha posat de moda, la 
fira virtual, ara estem acabant 
de decidir com es farà tècnica-
ment”. (La Plana Ràdio)

SANTA BÀRBARA
’ÀGORA’ 
Tot i les dificultats del 
moment i l’haver-se hagut 
d’adaptar a un format més 
reduït, Àgora, la fira de 
l’economia social i coope-
rativa que impulsa l’Ateneu 
Cooperatiu Terres de l’Ebre, 
va tancar ahir portes amb un 
balanç molt positiu. “Ha estat 
un èxit de participació, el dia 
ha sigut fantàstic pel que fa a 
la meteorologia, hi hagut un 
bon ambient de l’economia 
social, moltes famílies han 
passat pel conta contes… Es-
tem molt satisfets de com ha 
anat tot. Ha sigut una festa 
de l’economia social”, han dit 
des de l’organització.

ULLDECONA

ATUR I 
COTITZACIONS
Per comarques, la que més 
cotitzants ha mantingut és 
la Ribera d’Ebre, que n’ha 
perdut un 1,8%. Al Montsià 
han disminuït un 3%; un 3,5% 
a la Terra Alta i la caiguda al 
Baix Ebre ha estat del 6,4%. 
La diferència entre comarques 
s’explica pel sector en el qual 
fonamenten la seva econo-
mia, amb més afectació entre 
les que depenen més del 
turisme. Per municipis, Flix ha 
estat l’únic que ha incremen-
tat el nombre de cotitzants. A 
l’altre extrem hi ha l’Ampolla 
(-16,5%) i l’Ametlla de Mar i 
Deltebre (-10%). Pel que fa 
al nombre total d’aturats, el 
descens al segon trimestre 
ha estat del 28% a les Terres 
de l’Ebre, en relació amb el 
mateix període del 2019. Un 
descens “històric” que deixa 
la taxa d’atur en el 9,2%.

ALCANAR 
L’Ajuntament i l’empresa 
Sorea han signat un conveni 
de col·laboració que pretén 
combatre la pobresa energè-
tica i la vulnerabilitat econò-
mica. L’empresa que gestiona 
el subministrament d’aigua 
destinarà 5.000 euros.

LA GALERA 
La Galera, participarà una 
edició més,  de les Jornades 
Europees de Patrimoni, a 
través d’una visita guiada 
gratuïta a la torre medieval. 
Des d’avui i fins demà. Horari: 
d’11 a 12. Inscripcions:  terraco-
ta@galera.cat  / 977 71 83 39

ALCANAR 
“El Cap de setmana iber és 
una oportunitat única per a 
descobrir o redescobrir el nos-
tre passat, explicat de primera 
mà per experts en la temàtica. 
Enguany a Alcanar s’ha cele-
brat entre el 2 i el 4 d’octubre. 
Tot i la situació a causa de la 
pandèmia, la resposta de la 
ciutadania ha estat positiva i 
respectuosa”.

MÉS 
NOTÍCIES

PREVENCIÓ 
D’INCENDIS
S’han executat les actuaci-
ons de millora de la captació 
d’aigua en infraestructures 
per a la prevenció d’incendis 
a la forest de Valldebous 
(Dipòsit de la Cisterneta) al 
terme la Sénia dintre de les 
subvencions destinades al 
finançament d’actuacions 
de prevenció local d’incendis 
forestals. 
Les actuacions han tingut un 
cost de 9.247,36 €, subvenci-
onat en un 95% per la Dipu-
tació de Tarragona. Import 
concedit per la Diputació de 
Tarragona: 8.784,99 €. 

LA SÉNIA

 
SANT JAUME: 
‘ARRÒS AMB 
LLETRES’ 

Es el dotzè concurs literari de 
prosa, ‘Arròs amb Lletres’. I el 
setè premi d’autor/a local. Així 
mateix, es convoca al premi al 

millor conte o narració temàtica 
lliure. Els treballs s’han d’enviar 
per correu electrònic a: 
bibiblioteca@santjaume.cat.
El Premi Autor/a local està do-
tat amb 300€. El  Premi al mi-
llor conte o narració, amb 600. 
L’entrega de treballs serà del 6 
al 20 de novembre. Lliurament 
de premis: 18 de desembre.

LES TERRES DE L’EBRE PERDEN TURISTES 
DURANT L’ESTIU PERÒ HAN TINGUT 
MÉS VISITANTS

TURISME
SIGNATURA D’UN PROTOCOL ENTRE 
LES POLICIES D’ALCANAR, ULLDECONA 
I VINARÒS

Les Terres de l’Ebre han estat 
una de les zones de Catalunya 
amb més “resiliència turística” 
aquest estiu, és a dir, que han 
mantingut més visitants respec-
te el 2019, tot i el descens. És 
una de les conclusions de l’es-
tudi ‘Resiliència de la demanda 
turística’ elaborat per la càtedra 
d’Economia Local i Regional 
de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) que s’ha presentat aquest 
dimarts. També s’ha fet públic 
el butlletí de la conjuntura local 
de les Terres de l’Ebre del segon 
trimestre, que exposa que la 
caiguda de les cotitzacions a la 
zona ha estat del 4,6%, per sota 
de la mitjana catalana del 5,5%, 
en relació al mateix període de 
l’any anterior. El sector que més 
ha caigut a l’Ebre ha estat el de 
l’hostaleria, amb un descens del 
18,2%. El director de la càtedra, 
Juan Antonio Duro ha destacat 
que la caiguda de l’activitat ha 
vingut donada pel descens del 

sector serveis, sobretot l’oci i 
el turisme que “pràcticament 
van estar tancats fins la segona 
quinzena de juny”. En canvi, el 
nombre de treballadors en el 
sector de la construcció va re-
duir la intensitat de la caiguda 
després del sotrac del primer 
trimestre –inici del confina-
ment-. 
La indústria també va frenar el 
ritme de descens. 
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SENTÈNCIA 
L’Audiència de Tarragona ha 
condemnat a 3 anys i tres me-
sos d’internament psiquiàtric 
un jove acusat de la mort d’un 
home a qui va deixar en coma 
d’un cop de puny a Tortosa el 
2016. Divendres les parts van 
tancar un pacte atès que, en 
el moment dels fets, l’acusat 
tenia les capacitats greu-
ment afectades. El noi patia 
d’esquizofrènia paranoide i de 
retard mental lleu, i té reco-
negut un grau de discapacitat 
del 69%. La fiscalia, que de-
manava 12 anys de presó per 
homicidi, va rebaixar la petició 
a 3 anys i tres mesos per un 
delicte de lesions en concurs 
amb un homicidi imprudent, 
amb l’eximent incompleta 
d’alienació mental. L’home 
haurà de pagar 120.000 euros 
a la germana de la víctima. 

AJUTS 
El Parc Natural dels Ports 
ha atorgat més de 181.000 
euros a ajuts per promoure la 
conservació dels valors cultu-
rals i naturals d’aquest espai 
natural protegit. En concret, 
el Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha finançat 
tretze actuacions promogudes 
per ens locals, propietaris i 
entitats del territori de l’àmbit 
del parc natural, de dinou sol-
licituds rebudes. Les actuaci-
ons subvencionades són molt 
diverses i contemplen des de 
millores per a la integració 
paisatgística d’edificacions, 
reconstruccions dels marges 
de pedra seca o bé la recupe-
ració d’hàbitats per a la fauna 
salvatge. 

AGRICULTURA 
El Departament d’Agricultura 
acorda amb les organitzacions 
agràries efectuar la bestreta 
dels ajuts directes dissociats 
de la PAC de 2020 S’anticipa 
el 70% d’aquests ajuts la 
setmana del 9 de novembre, 
amb una aportació de liquidi-
tat a les explotacions de més 
de 165M€, i la resta s’abonarà 
a principis de desembre.

MÉS 
NOTÍCIES

El Senat aprova la moció per protegir els productors  
d’arròs de les importacions del  Vietnam
La Comissió d’Agricultura 

del Senat va aprovar 
la moció d’Esquerra 
Republicana on  es demanen 
diferents accions per corregir 
els efectes que pot provocar 
l’Acord de lliure comerç 
de la Unió Europea amb el 
Vietnam sobre els productors 
i els preus de l’arròs. 
La moció, que l’únic vot con-
trari que va rebre va ser el del 
partit socialista, va incorporar 

esmenes d’addició d’altres grups. 
El senador republicà Josep Rufà 
va destacar que “cal activar me-
sures de control i correcció da-
vant un Acord que va entrar en 
vigor aquest mes d’agost i que 
pot representar una amenaça 
per al manteniment del conreu 
de l’arròs i la viabilitat de les ex-
plotacions del Delta de l’Ebre i 
l’Albufera”. En aquest sentit va 
apuntar que el govern vietnamita 
esperava augmentar les exporta-

cions d’arròs a Europa en un 20% 
aquest any, i fins a un  44% l’any 
2030. Rufà que va recordar les 
grans destrosses provocades pel 
temporal Glòria als arrossaires 
del Delta es va mostrar conven-
çut que “l’aprovació d’aquesta 
moció pot ser una assegurança 
per als agricultors i les coopera-
tives d’arròs”. La moció d’Esquer-
ra Republicana que s’ha aprovat 
demana al govern espanyol ela-
borar un informe mensual sobre 

l’evolució del mercat global, 
europeu i intern de l’arròs; a 
més d’un estudi semestral de 
l’impacte i les repercussions 
que representen els Acords 
de la Unió Europea amb Vi-
etnam, Cambodja i Myanmar 
sobre les explotacions i els 
preus dels productors d’aquí. 
Per últim es demana la creació 
d’una Mesa de seguiment amb 
institucions i organitzacions 
agràries.

terres de l’ebre
QUE SIGUI ABANS DE FINALS D’ANY
Tomàs demana al conseller Calvet que gasti 
els 6 ME destinats a protegir el Delta
La Federació de l’Ebre 

d’Esquerra ha donat 
a conèixer les diferents 
iniciatives parlamentàries 
i accions en defensa de la 
protecció  del Delta de l’Ebre, 
que està portant a terme des 
de diferents institucions.            
El secretari d’organització de la 
Federació i alcalde d’Ampos-
ta, Adam Tomàs, ha manifes-
tat que” hi ha molta feina a fer 
en la protecció del Delta i en 
aquests moments hi ha diners 
per tirar-la endavant”; és per 
això que ha demanat “al Depar-
tament de Territori del conse-
ller Calvet que es fiqui les piles 
perquè té dos mesos per tirar 
endavant accions per valor de 6 
ME, que ens han d’ajudar a pro-
tegir el Delta”. “No volem que 
se’ns posin més excuses, per-
què hi ha feina per a fer en la 
protecció del Delta, i hi ha 6 M€ 
per a fer-la, i  el que no tolera-
rem és que no es puguin gas-
tar aquests diners”. Ha afirmat 
Tomàs, abans de recordar que 
els alcaldes republicans estant 
presents a la Taula de Consens 
pel Delta i al Front Institucional. 

Front des d’on es treballen pro-
postes conjuntes amb la Pla-
taforma en Defensa de l’Ebre, i 
on l’Ajuntament d’Amposta ha 
contractat dos tècnics ambien-
tals per redactar les al·legacions 
als EPTI i al Pla de Conca que 
faran arribar als ajuntaments, 
per poder presentar-les. Nor-
ma Pujol, secretari general de 
la Federació i diputada al Con-
grés , ha fet saber que en l’àmbit 
europeu la Federació de l’Ebre 
d’Esquerra està col·laborant 
amb la Plataforma en l’organit-
zació d’una jornada sobre deltes 
europeus; i a les Corts Esquerra 
esmenarà el Projecte de Llei de 
canvi climàtic i Transició ener-
gètica per introduir-hi la gestió 
dels sediments en l’apartat que 
fa referència a “la planificació i 

gestió de l’aigua”. 
Esquerra demana afegir a l’Ar-
ticle 17 la següent esmena: 
“Considerar i incloure en la pla-
nificació els impactes derivats 
de la retenció de sediments als 
embassaments i les solucions 
per a la seva mobilització, amb 
el doble objectiu de mantenir 
la capacitat de regulació dels 
embassaments i de restaurar el 
transport de sediments als sis-
temes costaners per a frenar la 
regressió de les platges i la sub-
sidència dels deltes.”
Pujol ha advertit que “si no hi ha 
una restauració de sediments 
a la costa, els deltes desapa-
reixeran, d’aquí la importància 
d’incorporar per Llei que en la 
planificació hídrica es tingui en 
compte la gestió i mobilització 

dels sediments retinguts”. 
Irene Fornós, diputada al Parla-
ment ha fet saber que la setma-
na passada el Grup Republicà va 
registrar la demanda de creació 
d’una “Comissió d’Estudi per a 
la Protecció del Delta de l’Ebre 
davant les amenaces de la re-
gressió, la subsidència, la minva 
de cabals del riu i les conse-
qüències del canvi climàtic”. Per 
a la diputada això permetrà por-
tar al Parlament la problemàti-
ca i la vulnerabilitat del Delta. 
“La Comissió comptarà amb la 
presència de tècnics, científics 
i altres agents del territori que 
ajudaran a valorar totes les ac-
tuacions per a la protecció del 
Delta, entre les quals el Pla que 
ha de presentar abans de final 
d’any el govern espanyol”.

Esquerra esmenarà la 

Llei del canvi climàtic 

per introduir la gestió 

dels sediments
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El tercer capitol del ‘Caçador de Gambusins‘ fou 
gravat a la costa calera, amb Joan Rovira. 

ribera/terra alta

RIBERA D’EBRE
’LA PARADA’ 
La central nuclear d’Ascó II ha 
començat la 26a recàrrega de 
combustible amb la descon-
nexió de la xarxa elèctrica. 
ls treballs comencen amb 
el reforç de les mesures de 
prevenció per evitar la propa-
gació de la covid-19, tal com ja 
es va fer la primavera passada 
amb la recàrrega de la unitat 
I. S’incorporen gairebé 900 
treballadors per les tasques 
de la recàrrega i es contempla 
l’execució de 8.000 ordres 
de feina i 20 modificacions 
del disseny amb l’objectiu de 
preparar la planta pel pròxim 
cicle i per una operació a llarg 
termini segura i fiable.

ASCÓ

BATEA
El Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta ha convocat una roda 
de premsa avui divendres 
9 d’octubre a les 13 hores a 
l’Alberg Municipal de Batea 
(Plaça de la Constitució, 13) 
per valorar la campanya de la 
verema 2020 a la Terra Alta. 
La situació derivada del co-
vid-19, juntament amb altres 
factors, ha fet que enguany 
hagi estat una campanya 
atípica. Per encarar-la, el 
Consell Comarcal i la Unió 
de Pagesos han treballat 
de forma conjunta i, des del 
principi, van activar dues 
borses de treball destinades 
als temporers de la verema 
que garantien totes les me-
sures de seguretat exigides.

HORTA 
L’Ajuntament ha informat 
que els dies 18, 21 i 22 de de-
sembre hi haurà ITV Agrícola 
(de 8.30 h a 12.30 h). Ja es 
pot trucar per demanar hora 
a l’Ajuntament ( 977435005).

RIBA-ROJA 
D’EBRE
La nova Pista d’Estiu s’es-
trenarà demà dissabte 10 
d’octubre amb un musical 
solidari amb la lluita contra 
el càncer. L’aforament està 
limitat per la COVID i cal fer 
inscripció prèvia a les oficines 
municipals.

ARXIVADA LA 
CAUSA CONTRA 
MOLINÉ
El Jutjat de Primera Instàn-
cia i Instrucció de Falset ha 
decretat el sobreseïment 
provisional de la causa contra 
l’alcalde de Móra la Nova, 
Francesc Xavier Moliné, 
pels fets de l’1 d’Octubre al 
municipi. La jutgessa titular 
de Falset va citar a Moliné el 
juny de l’any passat com a 
investigat per l’organització 
del referèndum del 2017, però 
no li va atribuir cap delicte en 
concret. (ebredigital.cat)

MÉS 
NOTÍCIES

MOSTRA DE 
TEATRE AMATEUR 
DE LA TERRA ALTA
Els dies 16, 17 i 18 d’octubre 
tindrà lloc la I Mostra de teatre 
amateur de la Terra Alta, amb 
3 obres, a la Sala de Teatre de 
la Societat Unió Gandesana. 
Les entrades: lafarsagandesa@
gmail.com o a la sala de ball de 
la SUG, de forma anticipada, 
demà dissabte d’11 a 13h i de 
17 a 20h. Les obres: divendres  
16 (22 h): Homes! -la Farsa de 
Gandesa-. Dissabte 17 (20h): 
El Eunuco -La Pirindola de 
Vilalba- i diumenge 18 (18h), 
Descansa en pau (si pots) - 
Tempo Teatre de Sant Jaume-.

GANDESA

 
PRIMERA EDICIÓ 
DELS MARIDATGES 
DE VEREMA 

El Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre, amb el suport de 
la Denominació d’Origen Tar-
ragona, ha impulsat la primera 

edició dels Maridatges de Vere-
ma, una iniciativa que tindrà lloc 
del 9 d’octubre al 24 d’aquest 
mes i que comptarà amb la 
participació de sis restaurants 
de la comarca que prepararan 
un menú degustació especial 
que anirà acompanyat dels vins 
de 6 cellers de la DO Tarrago-
na de la comarca.En concret, 

participen en aquesta inicia-
tiva que neix amb la voluntat 
de mantenir-se en el calendari 
d’esdeveniments anuals el res-
taurant Molí de Xim de Miravet 
i el Celler Pedrola de Miravet 
(9 d’octubre); el restaurant La 
Mercè de Garcia (amb la cuina 
del Pas de l’Ase) i el celler Molí 
de Rué de Vinebre (10 d’octu-

bre); Lo Sindicat de Ginestar i 
Biopaumerà de Rasquera (16 
d’octubre); La Flixeria de Flix 
i Lafarineravins de Rasquera 
(17 d’octubre); La Beerreria 
de Móra d’Ebre i la Coopera-
tiva de Benissanet (23 d’octu-
bre) i la Taverna la Llesqueria 
de Tivissa i el Celler Suñer de 
Ginestar (24 d’octubre).

innovació tecnològica, la rein-
dustrialització i el desenvolu-
pament de l’agricultura”. 
“Volem que aquestes jorna-
des siguin el tret de sortida 
del procés de redacció del 
pla estratègic de reactivació 
econòmica de la comarca, que 
començarem en breu i que 
el farem amb la col·laboració 
dels experts sectorials i els 
diversos agents econòmics, 
socials i culturals i instituci-
ons de la nostra comarca”, 
comenta per la seva banda 
Gemma Carim, presidenta del 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre.

‘REPENSEM LA 
RIBERA D’EBRE’

Des d’ahir 8 d’octubre i fins 
el 3 de novembre, el Consell 
Comarcal i el Centre d’Es-
tudis de la Ribera d’Ebre 
(CERE) han programat sis 
conferències virtuals en el 
marc del primer cicle ‘Re-
pensem la Ribera d’Ebre’. 
En paraules del president 
del CERE, Josep Cid, “el cicle 
naix amb la voluntat de 
posar sobre la taula el futur 
de la comarca i abordar 
temes com la nova ruralitat, 
la captació de talent, la 

L’objectiu del conveni és tallar 
la cadena de transmissió del 
virus compartint les dades de 
les persones diagnosticades 
de la #covid19 i dels seus con-
tactes. El conveni té vigèn-
cia mentre duri l’emergència 
sanitària. Aquesta setmana 
s’està acabant de perfilar la 
signatura del conveni de coo-
peració interadministrativa 

entre l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre, el Departament de 
Salut i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut) amb l’objec-
tiu principal de coordinar els 
serveis públics per millorar 
la capacitat de seguiment de 
les persones afectades i per 
assolir una resposta més efi-
caç en termes assistencials i 
socials.

MÓRA D’EBRE
GEMMA CARIM, CONDECORADA PEL 
COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

TURISME
L’AJUNTAMENT SIGNA UN CONVENI 
AMB SALUT PÚBLICA I EL CATSALUT 
PER MILLORAR LA COORDINACIÓ 
DURANT LA PANDÈMIA

El cos de Mossos d’Esquadra 
celebra, anualment, el Dia de 
les Esquadres, durant el qual 
es reconeixen tant l’actuació 
destacada de membres del 
Cos, com la d’altres repre-
sentants públics de la societat 
civil. Durant l’acte celebrat, a 
porta tancada, al Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre, la 
Regió Policial de les Terres de 
l’Ebre ha reconegut la tasca 
de la presidenta del Consell 

Comarcal de la Ribera d’Ebre i 
alcaldessa de Vinebre, Gemma 
Carim.
El reconeixement vol conde-
corar Carim pel seu servei a la 
ciutadania, la seva disposició i 
facilitat de coordinació en els 
diferents assumptes amb els 
que s’ha col·laborat amb el cos 
policial, i molt especialment, 
durant el desplegament de 
l’incendi de la Ribera d’Ebre del 
juny del 2019.
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ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
MUNICIPIS 
L’ACM reforça la resposta 
municipalista a la COVID-19 
i per a la reactivació socio-
econòmica amb un impuls a 
la formació, els serveis als 
municipis i el suport a tots 
els pobles i ciutats

Lluís Soler, president de 
l’ACM: “els fons de re-
construcció europeus han 
d’arribar als pobles i ciutats 
per garantir una sortida 
equitativa i equilibrada de la 
crisi”.  

PSC DE L’EBRE 
El Pla estratègic de les 
Terres de l’Ebre redactat per 
la URV, amb la col·laboració 
dels agents socials i econò-
mics de les Terres de l’Ebre,  
“és el full de ruta necessari 
per al desenvolupament 
econòmic del territori en els 
pròxims anys, és una eina 
imprescindible per generar 
nova activitat econòmica 
i dinamitzar la creació de 
treball al nostre territori”. 
Segons Manel de la Vega, 
“reclamem  la reactivació 
urgent, i si s’escau l’actualit-
zació, del Pla estratègic de 
les Terres de l’Ebre davant 
l’abandonament total de 
l’obra de Govern de la Gene-
ralitat a les Terres de l’Ebre 
que arrosseguem des de fa 
anys”.

MOVEM TE  
Movem Terres de l’Ebre re-
clama mesures concretes per 
protegir el Delta en les seues 
al·legacions al pla de conca. 
Es demanen, entre d’altres, 
“cabals ecològics adaptats 
als efectes del canvi climàtic, 
materialitzar el pla de mobi-
lització de sediments, no au-
toritzar més transvasaments 
i planificar la reducció del 
minitransvasament a Tarra-
gona”. Movem TE presenta 
unes al·legacions que s’han 
enviat a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

MÉS 
NOTÍCIES

terres de l’ebre

El CAP Baix Ebre recupera les especialitats 
d’anestesiologia, oftalmologia i aparell digestiu
El Centre d’Atenció Primària 
(CAP) Baix Ebre ha recuperat les 
especialitats d’anestesiologia, 
oftalmologia i aparell digestiu 
des de dilluns passat. Aquestes 
s’havien trasllat al CAP de Ro-
quetes el passat mes de març. A 
més, des del setembre, les con-
sultes de tractament del dolor 
estan ubicades a l’Hospital de 

Tortosa Verge de la Cinta. 
Dilluns també va entrar en funci-
onament el nou espai de l’Aten-
ció a la Salut Sexual i Repro-
ductiva, després de les obres. 
Pel que fa al CAP Roquetes, les 
urgències d’adults i pediàtriques 
es van atendre al CAP Baix Ebre 
el dilluns i dimarts a la tarda, per 
necessitats del servei.

CAPS I CONSULTORIS
Reordenació de 
l’atenció sanitària
Des d’aquest dilluns, 

la Regió Sanitària, 
conjuntament amb l’Atenció 
Primària de l’ICS Terres de 
l’Ebre està reordenant l’atenció 
als CAP i Consultoris Locals 
(CL).             
Aquests horaris d’atenció es 
mantenen sempre garantint la 
seguretat dels professionals i 
usuaris i sempre que les dades 
epidemiològiques ho permetin. 
Així mateix, es recorda a tots els 
usuaris que les visites han de ser 
amb cita prèvia. “La col.laboració 
de la ciutadania segueix sent fo-

namental per mantenir un ordre 
i que no hi hagin aglomeracions. 
Hi ha 4 vies per poder concertar 
la visita i s’han de seguir utilitzant. 
Això és clau, adaptant l’assistèn-
cia a la gent gran que així ho ne-
cessite”. Les 11 àrees bàsiques 
segueixen treballant per a la re-
ordenació dels centres davant de 
la situació actual i en prevenció, 
per exemple, del període de les 
vacunes de grip que compor-
taran aquesta reestructuració”. 
Durant la reobertura han hagut 
diversos nous nomenaments de 
direcció a centres ebrencs. 

A JUDICI
Per penjar a Facebook un vídeo de la seva parella 
tenint relacions sexuals amb una altra dona 
Una dona s’enfronta a 

l’expulsió de l’estat 
espanyol durant 14 anys per 
haver penjat a Facebook 
un vídeo on es veu la seva 
parella mantenint relacions 
amb una altra dona.          
Els fets van passar el 5 d’octu-
bre del 2018 en un carrer del 
nucli històric de Tortosa. Se-
gons relata la fiscalia, cap a dos 
quarts de deu del matí la pro-
cessada va sospitar que el seu 
home podria estar a l’habitació 
de l’arrendatària de l’immoble 
amb la qual convivien. Després 
de sorprendre’ls mantenint re-
lacions sexuals i amb l’ànim de 
vulnerar la seva intimitat, va or-

denar a la filla menor que gra-
vés l’escena amb el mòbil. La 
dona va accedir al perfil privat 
de Facebook de la seva parella i 
va publicar-hi un vídeo sense el 
seu consentiment. En concret, 
va pujar un fragment d’imatges 
amb una durada d’un minut i 
mig en el qual s’observaven al 
llit d’una habitació l’home i la 
dona, als quals es reconeixia 
plenament. Ell apareixia amb la 
part superior destapada, men-
tre ella intentava cobrir-se la 
cara amb una manta per evitar 
que la gravessin, si bé l’acusa-
da li ho impedia mentre repetia 
“que li faci vergonya a la fresca 
aquesta. Ho ensenyaré a tot el 

Facebook” o es dirigia a la seva 
parella i li deia “per què m’has 
posat a aquesta dona a casa, si 
era la teva amant”. El perfil pri-
vat de l’home on es va publicar 
el vídeo tenia uns 140 segui-
dors i la publicació va tenir una 
gran difusió entre els coneguts 
dels afectats. Les imatges van 
estar penjades a la xarxa du-
rant prop de dues hores i mitja, 
fins que l’acusada les va esbor-
rar. A més, la dona va obligar 
la inquilina -i alhora amant de 
l’home- a abandonar l’habi-
tatge sense que se’n pogués 
endur la maleta amb les seves 
pertinences.  L’home va decla-
rar en seu judicial que, com a 

conseqüència de la difusió del 
vídeo, tenia “temor de sortir al 
carrer i trobar-se amb les seves 
amistats”, i que això li produïa 
un estat d’angoixa. Igualment, 
l’altra afectada va patir la ma-
teixa simptomatologia. La fis-
calia demana 6 anys de presó 
per a la dona per dos supo-
sats delictes de difusió i reve-
lació de secrets -3 anys i mig 
per cada perjudicat-, i la pena 
d’1 any i mig de presó per un 
delicte d’apropiació indeguda. 
Tot i això, proposa substituir la 
pena per l’expulsió del territori 
espanyol i la prohibició de tor-
nar a l’estat durant 14 anys. La 
processada és hondurenya.

DELTEBRE
Integració de persones 
nouvingudes
Una dotzena de persones 

nouvingudes de Deltebre 
han cursat el mòdul sobre 
coneixements de la societat 
catalana i el seu marc jurídic, 
que ha impartit el Servei de 
Primera Acollida del Consell 
Comarcal del Baix Ebre durant 
el mes de setembre a les 
instal·lacions d’EbreTerra.             
Es tracta d’un curs que forma 
part dels continguts formatius 
que s’ofereixen a les persones 
nouvingudes, per facilitar la seva 
integració i minimitzar els obs-
tacles que impedeixen la seva 

autonomia i la igualtat d’opor-
tunitats a causa d’una manca de 
competències lingüístiques bà-
siques o el desconeixement de 
la societat i l’ordenament jurídic.
Aquesta formació també s’im-
partirà durant els mesos d’oc-
tubre i novembre a Roquetes i a 
Camarles. Concretament, a Ro-
quetes començarà el 13 i s’allar-
garà fins al 28 d’octubre en dues 
sessions setmanals d’una hora i 
mitja de durada cadascuna. En 
el cas de Camarles, la formació 
s’impartirà entre el 4 de novem-
bre i el 2 de desembre.
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de viatjar cap a una època i tre-
pitjar un terreny. La Catalunya del 
segle XIV, si vull que la coneguin, 
la visquin i l’entenguin, m’haig 
d’assegurar que hi hagi tots els 
detalls perquè aquesta immersió 
sigui creïble, versemblant i plaent.
En aquesta documentació hi 
té un gran pes el fet que, al 
segle XIV molts jueus van ser 
expulsats del Regne de Fran-
ça i van anar cap a Catalu-
nya. Això t’ha permès inclou-
re personatges reals al llibre 
combinats amb altres que no 
ho són? 
Sí, la sort de trobar un personat-
ge real com el talmudista i rabí 
Nissim ben Rovèn, el Girondí, 
que és expulsat de França com 
altres jueus, et permet situar-lo a 
Besalú i després a Barcelona que 
és per on transcórrer la trama i és 
gràcies, en part, a fets reals que 
pots novel·lar moments històrics 
perquè el lector del segle XXI els 
pugui interpretar i entendre. La 
majoria dels que apareixen van 
existir, i només cal donar un cop 
d’ull al llistat de personatges que 
hi ha a l’inici de la novel·la. Però 
justament els dos principals, en 
Kim i l’Ester, com a tals, no van 
existir. Ara, els dos estan basats 
en personatges que haurien po-
gut existir. El personatge de l’Ester 
està construït a partir de les no-
ies que vaig descobrir que nas-
cudes als pobles del voltant de 
BCN, baixaven a ciutat a treballar, 
com és el seu cas, a l’Hospital de 
l’Almoina i els dissabtes ajudaven 
als jueus que no podien fer res 
perquè el sàbat els ho prohibia. I 
a partir d’aquest entrar i sortir de 
cases jueves es donava peu a les 
relacions, com la que compar-
teixen amb en Kim, jueu, des-
cendent dels Llombard que van 
aixecar el primer pont de Besalú. 
Un pont entre realitat i ficció, en-
tre cultures... tot suma en aquesta 
història.
T’agrada dissenyar rutes li-
teràries a partir de novel·les. 
Quins recorreguts i indrets 
ens recomanes per seguir ‘Pa-
raula de jueu’?
La ruta d’El pont dels jueus enca-
ra és vigent i encara la faig. I com 
que hi ha una part important de 
la trama que passa per Barcelona 
he pogut dissenyar l’itinerari de la 
Barcelona de Paraula de jueu que 

El 19 de març de 2007, Martí 
Gironell debutava com a 

novel·lista amb ‘El pont dels 
jueus’ (Columna), superant 
els 100.000 exemplars venuts 
i traduccions a diverses 
llengües. Tretze anys després, 
Gironell ens presenta la 
continuació d’aquella història 
amb ‘Paraula de jueu’ aquest 
dissabte 10 a la terrassa del 
Club Nàutic de Móra d’Ebre a 
les 12 h.

“Paraula del jueu”, una novel·la 
que ens parla de rivalitat entre la 
comunitat jueva i cristiana, d’intri-
gues, de passions, de misteris, i de 
la importància que segueix tenint 
la paraula en algunes cultures.

Han passat tretze anys des de 
la primera part de la novel·la, 
El Pont dels jueus (2007), però 
durant aquests anys no has 
estat precisament de braços 
plegats. L’any 2008 vas publi-
car “La venjança del bando-
ler”, que va guanyar el Pre-
mi Nèstor Luján de Novel·la 
Històrica, L’arqueòleg (2010); 
L’últim abat (2012), i El primer 
heroi (2014). El 2015 vas pu-
blicar Strappo i La força d’un 
Destí, que va ser Premi de les 
Lletres Catalanes Ramon Llull 
2018 i que fou el llibre més 
venut d’aquell Sant Jordi. 
Sí, però tenia molt clar que tard 
o d’hora apareixeria la continu-
ació d’El pont dels jueus. Des de 
l’any 2008 que vaig començar a 
treballar-hi. Això vol dir, docu-
mentar-me, entrevistar-me amb 
persones que coneixien els diver-
sos temes que necessitava saber 
per escriure sobre la societat del 
segle XIV, a Catalunya. Era una 
feina de formigueta, d’anar-ho 
coent a foc lent. No tenia cap 
pressa. I mentrestant, si trobava 
altres moments històrics i altres 
personatges que em cridaven 
l’atenció, també els documen-
tava i treballava per novel·lar-los 
abans que ningú me’ls prengués! 
Però la continuació només la po-
dia fer jo, per tant, a poc a poc i 
bona lletra! 
Es nota que hi ha una impor-
tant feina d’investigació i do-
cumentació.
Exacte! És que la documentació 
és bàsica per poder oferir les mà-
ximes garanties als lectors a l’hora 

MARTÍ GIRONELL
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arrenca a l’inici de Portaferrissa 
cantonada amb la Rambla- que 
és pel portal que entren a la ciutat 
en Kim Llombard i el Girondí, per 
després resseguir les seves passes 
cap al call jueu, això és la part de 
darrere del Palau de la Genera-
litat. Els carrers de St. Honorat, 
de l’Arc del Call, de Salomó ben 
Adret, la plaça Manel Ribé, el car-
rer de la Fruita, la plaça St. Jaume, 
la Casa de l’Ardiaca...i aturar-nos 
a llegir fragments que relacionen 
aquests indrets amb moments de 
la novel·la. Pel lector és com pas-
sejar per les pàgines del llibre.
“Paraula de jueu” ens mostra 
la situació que es vivia al se-
gle XIV, els problemes socials, 
polítics, culturals i religiosos, 
ens parla de la força de les 
conveccions, ens parla de com 
en aquells anys les paraules, 
dites o escrites, eren molt im-
portants, tenien força, poder i 
valor. Ara, com a periodista, 
com veus l’efecte que tenen, 
tant les paraules dites com 
escrites, en la nostra societat 
actual?
Aquesta reflexió és la que con-
vido a fer als lectors i lectores a 
partir de l’ús o del mal ús de les 
paraules que es va fer llavors i 
que es continua fent avui en dia. 
Aquells rumors que es van esten-
dre amb voluntat de ferir i deses-
tabilitzar, és el mateix que passa 
avui amb les conegudes “fake 
news”. La diferencia d’ahir amb 
avui, és que ara tenim maneres 
de contrastar els rumors interes-
sats per fer caure algú. Abans no 
tenien aquesta possibilitat i com 
que la paraula que provenia de 
les trones i els altars o que duien 
el segell reial eren considerades 
sagrades, i, per tant no en podies 
dubtar, tot allò que et diguessin 
des d’aquests estaments acabava 
calant i fent forat en una ciuta-
dania que no veia cap motiu per 
dubtar del seu veí jueu. Hem de 
tornar a posar les paraules i el 
seu valor en el centre de les nos-
tres vides. Hem de tenir cura de 
la manera com ens expressem 
perquè les paraules conserven un 
poder i una força que poden ge-
nerar vida o crear mort.
Per tant, “Paraula de jueu”, 
com indica el títol de la novel·
la, és un homenatge al poder 
que tenen les paraules, però 

també és una alerta a com es 
fan servir, s’utilitzen o s’inter-
preten.
Sí, és el que et deia abans. Que 
hàgim buidat de contingut les 
paraules o que no ens les creiem, 
és un desastre per una societat 
que es vanta de ser molt culta i 
respectuosa. Som el que som 
perquè parlem, enraonem, expli-
quem el que veiem, vivim, sen-
tim amb les paraules... si tenim 
problemes i crisis, parem-nos a 
pensar que potser hi són per com 
parlem, per com ens comuni-
quem.
A la teua novel·la el pont és 
vist com el nexe d’unió entre 
dos cultures. Avui, on posari-
es ponts i per què?
Els Ponts d’entesa i de diàleg 
sempre són necessaris perquè al 
llarg de la història s’ha demostrat 
que allà on hi ha comunitats i cul-
tures que resen, pensen, parlen, 
viuen i veuen
el món de manera diferent, sem-
pre n’hi ha una que s’autoatorga 
la Veritat i mira d’imposar-la a 
l’altre. Calen ponts entre jueus i 
palestins, entre blancs i negres, 
entre sunnites i xiïtes, entre inde-
pendentistes i unionistes...
Un dels personatges desta-
cats de la novel·la és el rabí 
Nissim Beb Rovèn que cus-
todia ‘El llibre de la creació’. 
Existeix avui una figura o 
personatge com el rabí Nis-
sim?
Trobo que el que representa és 
molt necessari que es doni avui en 
qualsevol àmbit. Perquè hi crec 
molt en l’equilibri que plantejo 
entre el seny, la calma, la reflexió, 
el coneixement que t’aporta algú 
com Rovèn i l’empenta, la il·lusió, 
la força, la convicció, la voluntat 
de Kim Llombard. És aquell bino-
mi d’experiència i maduresa que 
lliga amb joventut i empenta.
També introdueixes personat-
ges de la mitologia jueva com 
el Gòlem. Que faries tu amb 
un Gòlem?
La figura del Gòlem és un mite i 
és el fruit de combinar vint-i-du-
es paraules, una fórmula que no-
més estava a l’abast d’uns esco-
llits. I això em servia per il·lustrar 
el que dèiem abans del poder de 
les paraules. Els jueus tenen en El 
Llibre de la Creació un llibre que 
demostra que depèn de com uti-

litzis les paraules pots crear vida, 
el gòlem, és aquesta criatura 
que sorgeix de la paraula. Hi ha 
teories que diuen que els jueus 
eren perseguits perquè els volien 
prendre aquest llibre que atreso-
ra la Vida, en majúscules. Jo no, 
però algú amb males intencions 
seria molt perillós amb un exèrcit 
de gòlems!
També hi trobem una histò-
ria d’amor, poc ben vista per 
l’època, entre jueus i cristians.
I ben documentada! Vaig trobar 
que com la història d’en Kim i 
l’Ester, n’està ple de parelles mix-
tes entre jueus i cristianes i al re-
vés. Però que amb l’esclat de vio-
lència entre les dues comunitats, 
aquestes parelles també són les 
que van patir més. Amonestades, 
multades i executades a la plaça 
pública per escarmentar. Els pro-
tagonistes de Paraula de jueu, rei-
vindiquen que l’amor, el respecte, 
les conviccions i la voluntat po-
den ser prou fortes per mantenir 
intactes aquests vincles entre un 
home i una dona encara que tot 
l’entorn els vagi en contra.
La gastronomia, les seues 
olors i gustos, una part que 
gairebé sempre està present 
a les teues novel·les. Per què?
La gastronomia, la cuina, el men-
jar és un gran aliat pels que fem 
novel·la històrica. A través d’un 
plat, una recepta, uns postres... 
aconsegueixes que el lector con-
necti més fàcilment i ràpid amb 
aquella època. I mentre t’entre-
tens a explicar les olors, els gustos 
i els ingredients d’aquella menja 
que estan assaborint, els perso-
natges mantenen un diàleg que 
és important per la trama. Però 
amb aquest detall gastronòmic 
ja has aconseguit que els lectors 
es capbussin en aquell moment 
històric!
Final de la saga o trilogia?
A dia d’avui és un final de saga. 
Així com després del pont sem-
pre vaig tenir clara la continuació 
natural que és Paraula de jueu, en 
tant que volia saber com era la 
reconstrucció que se li encarrega 
a Pere Baró. Ara he tancat la no-
vel·la i no hi sé veure una tercera 
part. Però qui et diu que en una 
presentació, un club de lectura, 
se m’acosta algú que ha fet una 
lectura diferent i et descobreix un 
fil del qual tibar... 
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NECESSITAREM 
MIRACLES
208 dies després, el futbol 
ebrenc va començar a roda. 
Gairebé un miracle i en neces-
sitarem un altre perquè acabi 
la temporada. En la primera 
jornada, un partit per covid 
suspès, Amposta Camarles, i 
tres a tercera catalana zona 
Tarragona. Michel Viñas 
‘James Bond’ va desendollar 
la seva càmera i se’n va anar 
per aquests camps a Filmar. 
El portal futbol ebrenc va co-
mençar també la seva marxa 
amb tots els gols en directe 
(únic cas a Espanya). M’ajuda 
a posar cada gol el ‘puto amo’, 
Josep Carbonell d’Argentona, 
que porta 15 anys en un llit 
per Invalidesa. Gràcies josep. 
Jo, a Madrid, des de la meva 
trinxera escrivint per Mesebre 
i els caps de setmana coordi-
nant que arribi cada gol per al 
portal i vivint tota la setmana 
de prop el futbol comarcal. 
Molts jugadors van saltar al 
camp de futbol emocionats 
com si fos el primer partit 
de la seva vida. I, com no, els 
veterans Emili del R-Bítem i 
Aleix del Catalònia van marcar 
i el crac Ferri 6 gols...fins a una 
admiradora em va demanar el 
seu telèfon. Caldrà resar molt 
perquè cada jornada s’acabi 
i perquè el futbol no s’aturi. I 
des d’aquesta setmana resaré 
en la meva columna setma-
nal per posar el meu granet 
de sorra a que aquesta lliga 
s’acabi. La majoria del clubs 
no estan d’acord en començar 
tan aviat. Però és cert també 
que hi havia fam de futbol. 
Per decret llei s’ha de disputar 
aquesta Lliga. Com diria un 
poeta per co... Felicitats als 
jugadors que van jugar i als 
aficionats que van anar a 
veure’ls. La segona jornada 
ens espera plena d’emocions. 
Seguim al peu del canó.

CELMA

AGRAÏMENT A 
L’AMETLLA 
Ha passat la primera set-
mana. Les dificultats per la 
Covid han incrementat en 
determinats llocs del territori. 
Però, malgrat això, la il.lusió 
esportiva no s’ha frenat. Cap 
de setmana amb protocols 
rigorosos i amb interès de dur 
a terme la prevenció amb les 
màximes garanties de segure-
tat, dins de les possibilitats. I, 
en general,  bona afluència de 
públic als camps. Continuem 
tenint clar que la temporada 
serà atípica però que hem 
de seguir, sempre sent molt 
prudents de si pot desenvo-
lupar-se. 

Enmig de tot això, destacar 
l’acte de reconeixement que 
ens van fer a l’Ametlla, a 
l’equip de Minut 91. Va ser 
perquè, tot i l’època que 
vivim, seguim gravant partits 
i fent costat als nostres clubs. 
Va ser una sorpresa que no 
sabia, fent el llançament 
d’honor abans del partit. En 
nom del canareu Quique, del 
faldut Juan Carlos, de Joaquin 
i també per la meua part 
moltes gràcies. Això encoratja 
a seguir, amb totes les dificul-
tats que tenim i que tindrem 
per fer la nostra feina els caps 
de setmana.

També agrair el seguiment 
dels primers programes, per 
les audiències enregistrades 
i per les visualitzacions que 
han  rebut els reportatges a 
les xarxes.

I, per acabar, donar el màxim 
suport als clubs i als municipis 
que han decidit no tenir fut-
bol aquesta temporada. I als 
jugadors i entrenadors que, 
a la vegada, han decidit no 
començar o no seguir per les 
circumstàncies actuals. Sé que 
no és una decisió fàcil però 
s’ha de respectar i valorar. 

MICHEL PRIMERA CATALANA

Un gol d’Ion al primer 
temps va acabar decidint 

el derbi de la primera catalana 
entre Ascó i Gandesa (1-0).   
German Inglés, tècnic de l’Ascó, 
estava força satisfet amb el par-
tit del seu equip: “molt content 
en línies generals. Penso que 
vam ser superiors. Felicitar els 
jugadors perquè es va veure so-
bre el camp la idea que tenim i 
va ser gràcies al seu bon treball”. 
German afegia que “l’equip des 
de l’inici va atacar amb molt de 
sentit i va crear moltíssimes ar-
ribades per marcar més gols, a 
més del d’Ion. A la represa, po-
dia existir neguit per l’ajustat del 
marcador però llavors és quan 
l’equip més paciència va tenir i 
quan va saber llegir el partit. Tot 
i no fer el 2-0, no vam passar 
angúnies. També sabíem que el 
Gandesa portava baixes i que ha 
fet menys setmanes d’entrena-
ments i menys partits durant la 
pretemporada. I per això vam 
parlar de posar un ritme alt al 
partit i així es va fer”. 

Un gol d’Ion decanta el 
derbi Ascó-Gandesa

La Rapitenca va sumar un 
punt en la visita al camp 

del Viladecans, en la primera 
jornada del campionat (1-1).
Ramon Sancho, tècnic de la Ra-
pitenca, feia una bona valoració 
del partit: “vam començar molt 
bé, ben posats i avançant-nos 
en el marcador amb el gol de 
Valcàrcel. Amb el 0-1, l’equip 
va seguir ben posicionat i con-
trarrestant el joc més directe 
del Viladecans. Vam arribar al 
descans amb bones sensacions. 
No obstant, al descans vam ha-
ver de substituir a Ricardo i a la 
represa, d’entrada, no vam estar 
tan ben posats. El Viladecans va 
empatar i natros vam patir du-
rant una fase en què ells van 
apretar. Amb els minuts vam re-
accionar i el partit es va igualar, 

Empat al camp del 
Viladecans (1-1)

Javi Garcia tornava a Ascó, ara a 
la banqueta visitant, com a mis-
ter del Gandesa. El tècnic deia 
que “penso que vam fer un partit 
digne davant d’un Ascó que va 
jugar molt ben posat i que ens 
va crear dificultats. Vam inten-
tar aprofitar les nostres virtuts i 
durant la primera meitat enca-
ra vam crear ocasions. Però a la 
represa, amb els minuts, ja ens 
va ser molt complicat. Sabíem 
que teníem baixes però això no 
és excusa perquè els que van 
jugar van estar a un bon nivell. 
Hem de millorar. La pretempo-
rada ha estat atípica i això ens 
afectarà a tots els equips. Penso 
que tots els jugadors de la plan-
tilla són importants i l’aportació 
de tots plegats serà bàsica i més 
després de tant de temps de no 
competir”. Roger Cunyat (Nàstic 
juvenil) va debutar amb el Gan-
desa que també ha incorporat 
a un jugador dels planters que 
estava a prova: Ramon Planas. 
El Gandesa rebrà el Vista Alegre 
diumenge (16h).

i també va obrir-se. La darrera 
ocasió va ser nostra per a fer 
l’1-2. En qualsevol cas, valoro el 
punt i el treball de l’equip en un 
partit de desgast i en el que l’ac-
titud va ser molt bona”. 
Per la seua part, Raül Paje, tèc-
nic del Viladecans, deia que “tal 
com va anar tot el partit, creiem 
que vam ser superiors. Excepte 
la primera mitja hora, en què 
la Rapitenca ens va sorpren-
dre, fent el gol, durant la resta 
del partit i en la seua recta final 
vam pressionar i, amb una mica 
més d’encert, haguéssim pogut 
guanyar davant d’una Rapitenca 
que va fer el seu partit, treba-
llant bé i assolint un empat que 
va ser meritori”. La Rapitenca 
rebrà diumenge a les 12 hores 
a l’Ascó. 

UE RAPITENCA

PROPERA 
JORNADA

PRIMERA CATALANA

Rapitenca-Ascó diumenge 12h

Gandesa-Vista Alegre 16h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

Móra Nova-Tortosa 16.30h

DIUMENGE

Perelló-Aldeana 16.30h

Camarles-Ampolla 16.30h

La Sénia-Ulldecona 16.30h

R Bítem-Amposta 16.30h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

S Jaume-Flix  16h

Catalònia-Benissanet 16.30h

Amposta-S Bàrbara 17h

Alcanar-la Cava 20 h

DIUMENGE

Godall-Ametlla 16h

Corbera-Roquetenc 16.30h

J i Maria-Rapitenca 17h

Ebre Escola-Batea 17h

Olimpic, descansa

MINUT 91   
A CANAL TE
DIUMENGE 22.30 HORES

Intervindran: Valcàrcel 
(Rapitenca), Jesús Ferrando, 
Ambrós (M Nova),  Emili (Rem 
Bítem), Serrano (la Sénia), 
Rovira (Perelló),  Parra (Aldea-
na), Alberto López (Camarles), 
Marcos (Catalònia), Miquel 
Cervelló (Alcanar), Toni Sánc-
hez (Amposta B) i Juanjo Prats 
(la Cava). Convidats: Baltasar 
Capera (Ampolla) i Ito Galve 
(Santa Bàrbara).
Reportatges dels següents 
partits: Rapitenca-Ascó, 
Gandesa-Vista Alegre, Móra 
Nova-Tortosa, R Bítem-Am-
posta, la Sénia-Ulldecona, 
Perelló-Aldeana, Camar-
les-Ampolla, la Sénia-Ullde-
cona, Catalònia-Benissanet, 
Alcanar-la Cava i Amposta 
B-Santa Bàrbara.
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EL MÓRA LA 
NOVA REBRÀ EL 
TORTOSA
El Móra la Nova rebrà demà 
dissabte el Tortosa en el se-
gon partit de la lligueta. En el 
primer, els moranovencs van 
perdre a l’Ampolla. Segons el 
tècnic Ambrós, “tot i la derro-
ta, hem de traure conclusions 
positives d’un partit que és el 
punt de partida d’una tem-
porada complicada i en la que 
tots partim després de molt 
de temps sense competir, amb 
el que això suposa”. El Móra la 
Nova va tenir la baixa del por-
ter Marc que, amb molesties, 
va estar a la banqueta.  El ‘Ki-
ller’ Agustí, en aquest inici de 
lliga, és baixa. 

L’AMPOSTA TORNA 
A ENTRENAR
Després de la suspensió del 
partit, l’Amposta va tornar di-
marts als entrenaments i diu-
menge, si no hi ha res de nou, 
visitarà el R-Bítem. El Camar-
les va fer diumenge passat un 
amistós contra el Cambrils U 
juvenil.    

BARTOLO NO 
SEGUEIX  A 
L’ALDEANA
Bartlo no continua com a mis-
ter de l’equip aldeà. Parra és el 
nou entrenador (vegeu plana 
20).

EL TORTOSA 
FITXA A UN 
PORTER
Aleix Bel va debutar diu-
menge com a porter del CD 
Tortosa, en el partit contra el 
Perelló.

SEGONA CATALANA
El Perelló reacciona i 
empata a Tortosa
El Tortosa va cedir un empat 

en la primera jornada, 
contra el Perelló (1-1).  
Segons el tècnic, Guillermo Ca-
marero, “penso que a la primera 
meitat vam estar bé, vam fer el 
que havíem plantejat. L’equip va 
jugar ben posat defensivament i 
va combinar en l’aspecte ofen-
siu, creant diverses ocasions, a 
més del gol de Ferran”. El gol va 
arribar al minut 41 arran d’una 
molt bona jugada col.lectiva. 
A la represa, segons Guillermo, 
“l’equip va baixar intensitat. No 
és excusa però per circums-
tàncies no s’ha pogut entrenar 
durant la pretemporada com 
haguéssim volgut i això s’està 
acusant en aquest sentit. Ja no 
vam tenir tanta claredat amb la 
pilota i el Perelló va fer un pas 
avant i va créixer. No obstant, 
tot i no mantenir el ritme del pri-
mer temps, vam gaudir de l’oca-
sió per marcar el 2-0, al minut 

70. No vam decidir i el Perelló 
va empatar, tenint una ocasió 
posterior amb un tret al pal. Bé, 
hem de seguir. Satisfet de la pri-
mera meitat, no tant de la re-
presa. Crec que és un aspecte, el 
físic, en el que hem de millorar i 
ho farem. A diferència del Toha, 
aquest diumenge em va agradar 
l’actitud i el treball”. 
Antoni Teixidó, del Perelló, ma-
nifestava que “estic molt satis-
fet de l’equip i de l’empat que 
penso que va ser just. L’equip, 
conscient de la qualitat del rival, 
va treballar bé defensivament al 
primer temps. I a la represa, amb 
l’1-0, va reaccionar i ja va tenir 
més profunditat. Ells van poder 
fer el 2-0 però no van sentenci-
ar i nosaltres vam empatar amb 
el gol d’Edgar que, després, va 
enviar una pilota al pal. Un punt 
molt valuós al camp d’un gran 
equip. He de destacar la bona 
feina dels jugadors”. 

MÉS 
NOTÍCIESUna genialitat de Gito 

val el triomf ampollero
L’Ampolla va vèncer el Móra 

la Nova amb un gran gol 
de Gito (1-0).    
Gerard Capera, tècnic de l’Am-
polla: “sabíem del potencial 
del Móra la Nova al centre del 
camp. Per això vam buscar no 
deixar-lo jugar, exercint una 
pressió a la seua sortida de pilo-
ta i penso que vam fer-ho força 
bé. Això, a més, ens va permetre 
fer diverses recuperacions i po-
der crear un parell o 3 d’ocasi-
ons a més del gran gol de Gito. 
A la represa, ells van fer un pas 
avant però nosaltres vam seguir 
molt ben posats i, amb espais 
per davant, vam gaudir de dues 
o tres possibilitats clares per a 
sentenciar. Vam patir per l’ajus-
tat del marcador però el cert és 
que ells no van tenir cap opor-
tunitat empatar. Bona feina i 
victòria valuosa”. 
Ambrós, tècnic del Móra la 
Nova: “va ser un partit d’entra-

da molt igualat en el que sobre 
tot durant els primers 15/20 
minuts es va notar el temps 
que no es competia, amb im-
precisions i sense control del 
joc. Amb els minuts, penso que 
vam estar més ben posicionats 
jugant més a camp contrari, 
tot i que sense crear ocasions 
clares. Malgrat això, una acció 
aillada, amb una pilota a l’espai 
va comportar una gran jugada 
de Gito que va fer l’1-0. El gol 
va arribar potser quan més ben 
posats estàvem. La represa va 
ser molt intensa, amb molt de 
ritme. També, amb els minuts, 
més trencada, quan nosaltres 
vam fer un pas avant. Vam fer 
diverses aproximacions però no 
vam poder crear oportunitats 
molt clares, mentre ells, amb 
espais, van gaudir d’un parell de 
contres per sentenciar. Tal com 
va anar el partit, l’empat hagués 
estat el més just”. 

A L’ALDEA
La Sénia decideix a la 
primera meitat (0-2)
L’Aldeana va perdre contra 

la Sénia (0-2).
L’equip aldeà va tenir baixes i 
també es veu afectat per una 
pretemporada complicada. Ivan 
Bertomeu, segon entrenador 
aldeà: “no vam entrar en el par-
tit a la primera meitat. Vam es-
tar massa imprecisos i la Sénia, 
molt més posada, va saber apro-
fitar-ho. El 0-1 va arribar aviat i 
poc després ens vam quedar 
amb deu. Va ser complicat re-
accionar en un primer temps 
en què la Sénia va dominar i 
va crear alguna ocasió més, a 
banda dels gols”. A la represa, 
segons Bertomeu, “l’equip va 
traure orgull i va millorar. L’ob-
jectiu era poder entrar en el par-
tit i per això vam pressionar més 
amunt, assumint riscos, amb un 
home menys. La Sénia va baixar 
i nosaltres vam insistir, sent més 
intensos. No obstant, tot i la in-

sistència, excepte un parell de 
jugades, no vam tenir opcions 
per poder fer l’1-2 i entrar en el 
partit”. Els aldeans van reclamar 
un penal al minut 2 de la represa. 
L’àrbitre va xiular la falta fora de 
l’àrea. Les imatges mostren que 
va ser dins”. Serrano, mister se-
nienc: “a la primera meitat, crec 
que vam superar a l’Aldeana des 
de l’inici, independentment que 
ells es quedessin amb un juga-
dor menys. A la represa, el nos-
tre objectiu era continuar i evitar 
que l’Aldeana entrés en el partit 
però no vam saber fer-ho degut 
a l’orgull de l’Aldeana i la pèrdua 
d’atenció d’alguns jugadors de 
La Sénia que hagués pogut pro-
vocar un disgust imperdonable. 
Tot i això, 3 punts merescuts que 
ens permeten començar com 
volíem i que confirmen el treball 
fet durant 2 mesos”. Callarisa i 
Nico van marcar els gols.   

CONTRA EL R-BÍTEM
L’Ulldecona remunta, 
a la represa (3-2)
L’Ulldecona va remuntar a 

la represa i va superar el 
R-Bítem (3-2), en la primera 
jornada.  
Andreu Fibla, tècnic de l’Ullde-
cona, admetia que “ens va cos-
tar entrar en el partit. No vam 
estar bé en els primers minuts 
i això va propiciar incertesa. El 
R-Bítem va començar millor i, 
a més, va fer el 0-1. Poc a poc, 
però, vam entrar en el partit i 
vam anar trobant-nos més cò-
modes controlant el joc i jugant 
més a camp contrari. El gol de 
Regolf, a poc del descans, va fer 
justícia a la nostra millora en el 
partit”. A la represa, segons Fi-
bla, “vam seguir i els primers 15 
minuts van ser molt bons, tenint 
la pilota i arribant per bandes. 
Així va venir el 2-1, de Miquel, i, 
posteriormente, amb una altra 
acció de Miquel, el 3-1. Llavors 
vam baixar intensitat i el Bitem 

va marcar el 3-2 però vam saber 
conservar l’avantatge i sumar 
una victòria important en tots 
els aspectes”.  
Jordi Vallés, tècnic del R-Bítem, 
lamentava que “ens va faltar ser 
més contundents a les àrees i 
això ens va penalitzar. Vam co-
mençar bé, avançant-nos amb 
el gol d’Emili. Però poc abans 
del descans, l’Ulldecona va em-
patar. A la represa, als primers 
minuts, vam tenir l’opció per 
marcar. Però de l’1-2 vam pas-
sar al 2-1. Van ser uns minuts 
en què vam acusar el gol rebut 
i van estar poc contundents. I 
l’Ulldecona va marcar el tercer. 
Vam entrar en el partit amb el 
gol de Yassine, però no vam po-
der crear opcions per empatar, 
tot i intentar-ho. Les errades 
ens van penalitzar molt. Hem de 
treballar per millorar per poder 
ser més competitius”. 

1. La Sénia
2. Ulldecona
3. Ampolla
4. Perelló
5. Tortosa
6. Camarles
7. Amposta
8. Rem Bítem
9. Móra Nova
10. Aldeana

2
3
1
1
1
0
0
2
0
0

0
2
0
1
1
0
0
3
1
2

3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

equip                    GF       GC     PNTS

CONTRA EL MÓRA LA NOVA 
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ALEIX LIDERA EL 
CATALÒNIA, A 
ROQUETES (1-2)

3A CATALANA

L’OLIMPIC GUANYA A 
LA CAVA (1-2)

El Catalònia va guanyar al camp 
del Roquetenc (1-2). Dos genia-
litats d’Aleix van decidir. El 0-2 va 
ser des del mig del camp. El 0-1 
fou després d’una jugada genial 
de Cristian per banda. Sense la 
bota, el Romario de Masdenver-
ge va fer màgia amb el regat i la 
centrada. 
Del partit, David Vilanova, tècnic 
del Roquetenc, admetia que “no 
ens vam trobar gens còmodes, 
sobre tot al primer temps, quan 
vam estar massa precipitats quan 
teníem la pilota. El Catalònia va 
fer el 0-1 i va gaudir d’una contra 
per fer el segon gol. Nosaltres va 
anar a remolc. A la represa, vam 
intentar-ho i l’equip va reacci-
onar, però el gol d’Aleix des del 
centre del camp vam acusar-lo. 
Amb el 0-2 es va seguir intentant 
però més amb el cor que amb el 
cap, i, tot i fer l’1-2 de penal, no 
vam tenir opcions per empatar 
davant d’un Catalònia molt po-
sat en defensa i que va pressio-
nar molt a la zona ampla, inco-
modant el nostre joc”.
Chema, del Catalònia: “partit 
molt disputat, sent un derbi i més 

Juanjo Prats, director esportiu 
de la Cava: “l’Olímpic va comen-
çar millor el partit i va fer el 0-1 
a la sortida d’un córner. El gran 
gol d’Ivan Gonzalez fou un em-
pat que mereixiem abans del 
descans”. Però a la represa, se-
gons Prats, “l’equip no va poder 
reaccionar i va tenir una baixada, 
sense poder arribar amb clare-
dat. A més, l’Olimpic va aprofitar 
una indecisió nostra i va fer l’1-2. 
No vam poder entrar en el partit 
i ells, amb espais, van crear altres 
ocasions”. Prats acabava dient 
que “penso que si bé ells merei-
xien el tercer gol avançada la re-
presa, potser nosaltres mereixi-
em haver arribat al descans amb 
un avantatge de 2-1. Felicitar a 
l’Olímpic per la victòria i a seguir 
treballant per millorar”. Madero 
i Castro van marcar els gols de 
l’Olímpic. L’equip morenc va es-
tar dirigit des de la banqueta per 
Joan Miquel, segon entrenador, 
pels confinaments del tècnic 
Jordi Roca i del director espor-
tiu, Andreu Cano. 
L’Olímpic descansarà en la pro-
pera jornada, segona del campi-
onat. 

AMETLLA-J I MARIA, 
HAT TRIC DE MIGUEL

EL SANTA PERDONA I 
ACABA PATINT (2-1)

3-0: LA RAPITENCA B 
SUPERA EL CORBERA

FLIX I AMPOSTA B 
EMPATEN (1-1)

Ivan Romeu, tècnic de l’Amet-
lla: “a la primera meitat el Jesús 
i Maria va estar millor, va estar 
més posat, tenint una ocasió 
molt clara que va evitar Nelson. 
Potser un empat a zero o un 
minim avantatge seu al descans 
hagués estat més just. Però en 
temps afegit, Miguel va fer l’1-0. 
El gol ens va donar més confian-
ça i, a la segona part, vam estar 
millor i va ser clau també fer el 
2-0 aviat amb una acció que Mi-
guel va culminar. Ens van fer el 
2-1 però l’equip va seguir molt 
ferm, sent intens i sentenciant 
poc després amb el 3-1, de Sergi. 
Al final, amb espais i quan ells van 
baixar, Miguel va establir el 4-1. 
Victòria important encara que 
massa abultada”. David Garcia, 
del J i Maria: “a la primera mei-
tat nosaltres ens vam merèixer 
alguna cosa més. Vam estar més 
intensos, creant ocasions. Però 
en afegit va arribar l’1-0 en una 
de les poques locals. A la represa, 
vam sortir amb menys ritme i de 
seguida d’un error nostre va ve-
nir el 2-0. Vam fer 3 canvis per 
intentar entrar en el partt. Vam 
aconseguir-ho amb el 2-1 però 
poc després el 3-1 sentenciar”.

Ito Galve, del S Bàrbara: “l’equip 
va estar bé a la primera mei-
tat, dominant i creant diverses 
ocasions. Eric va fer l’1-0 però 
el problema fou que no es van 
aprofitar les oportunitats. A la 
represa vam seguir insistint i Eric 
va marcar el 2-0. No obstant, no 
vam ser efectius i al final vam 
acabar patint una vegada l’Al-
canar va establir el 2-1”. Miquel 
Cervelló, de l’Alcanar “domini 
fins el minut 40 del Santa Bàr-
bara, amb ocasions que va evitar 
Xavi, destacat. Nosaltres, molt 
desajustats en defensa amb la 
baixa de Deco que ens va deixar 
en el darrer instant. Hem de ser 
més intensos des del principi. 
Als darrers minuts de la primera 
meitat ja vam estar més posats. 
A la represa, vam estar més ben 
posicionats davant d’un equip 
que juga força bé. Quan més es-
tàvem dins del partit, va venir un 
córner que no vam defensar bé 
i el 2-0. Vam seguir a la nostra i 
Pichó va marcar el 2-1. Vam po-
sar més davanters i vam apretar, 
i, tot i que ells van contraatacar, 
natros vam estar vius fins el final. 
Triomf merescut del Santa. A se-
guir treballant, recuperant gent”. 

Carlos Rodriguez, del filial rapi-
tenc: “el Corbera ens va posar 
les coses difícils, tot i que el pes 
del partit i les ocasions van ser 
més nostres. Amb l’1-0, a la re-
presa, el Corbera es va quedar 
amb deu però fou llavors quan 
va crear ocasions per empatar. 
Potser va ser una fase en què ens 
vam acomodar i ells van insistir. 
Però vam reaccionar recupe-
rant el domini i acabant matant 
el partit amb dos gols més amb 
dues jugades de bona elaboració 
i culminació”. Robert Costa, del 
Corbera: “ens vam enfrontar a 
un equip, a hores d’ara, més ben 
preparat físicament que nosal-
tres i amb més plantilla. Natros 
només vam poder anar 11 i 2 ju-
venils. Però no és excusa perquè 
vam competir bé. A la primera 
meitat, la Rapitenca va dominar 
però sense ocasions. Natros vam 
estar força bé defensivament. A 
la represa, ells van fer l’1-0 i ens 
natros ens vam quedar amb deu. 
Malgrat això, vam crear fins a 3 
ocasions clares per empatar. 
Vam arriscar en defensa de 3 i 
a la contra, amb espais, ells van 
sentenciar. Ells van fer mèrits per 
guanyar però el 3-0 va ser inflat”.  

Lizaso, del Flix: “vam dominar du-
rant els primers 20 minuts quan 
Magí va fer l’1-0 i mereixiem al-
guna cosa més. D’un possible 
2-0 es va passar a l’1-1 i natros 
vam acusar-ho. A la represa, ens 
va costar molt arribar i ells van 
dominar tot i que amb poques 
opcions i els dos xuts que van fer 
els va evitar Marc. Ells físicament, 
a hores d’ara, estan força bé, per 
sobre de natros, que només hem 
fet 4 entrenaments. Dir que l’àr-
bitre va ser rigorós amb les ex-
pulsions del final. No calien. I ara 
ens quedem sense porter”. Toni 
Sánchez, de l’Amposta B: “ens va 
costar entrar en el partit i el Flix 
va estar millor tenint dues opci-
ons i a la tercera va fer l’1-0. Vam 
despertar i vam agafar el control 
del joc, empatant amb el gol de 
Batalla. La represa va ser un mo-
nòleg nostre, amb domini i oca-
sions, com un tret a la creueta. 
Ells ja no van arribar amb perill. 
A poc del final, l’àrbitre va expul-
sar un jugador de cada equip. Es 
va aturar el joc i va xiular el final 
quan faltaven uns minuts i na-
tros dominàvem i ells es queda-
ven sense porter. 1-1 no és injust 
però mereixíem algo més”.

EL BATEA GOLEJA EL 
SANT JAUME (9-2)
El Batea va golejar en la primera 
jornada el Sant Jaume (9-2). Fer-
ri va fer sis dels gols locals. José 
López, tècnic del Batea: “el par-
tit es va decidir aviat amb l’en-
cert de Ferri que va fer sis gols 
i va tenir altres ocasions. El Sant 
Jaume va lluitar però el nostre 
equip és superior i es va reflectir. 
El partit va ser molt correcte i va 
anar bé per agafar ritme ja que 
només hem fet 6 entrenaments”. 
López afegia que “segueixo dient 
que serà un any molt complicat. 
Natros vam tenir dues baixes per 
prevenció. I això passarà cada 
setmana, un dia afectarà a uns i 
un altre a d’altres”. Anton Flores, 
del Sant Jaume: “el partit no va 
tenir història. Ens vam enfrontar 
a un rival molt potent per a no-
saltres que tenim un equip amb 
limitacions i que, a més, hem fet 
pocs entrenaments en la pre-
temporada. Batea, Olímpic, La 
Cava o Santa Bàrbara, per a na-
tros,  són rivals molt forts i amb 
els que no podrem competir. 
Sabem que patirem molt, com 
l’any passat, tot i que esperem 
poder sumar punts en partits 
contra rivals menys potents que 
el del diumenge”.

Formació inicial de l’Olímpic, a la Cava. 

després de tant de temps sense 
competir i en un camp en el que 
ens vam haver d’adaptar i vam 
fer-ho. A la primera meitat vam 
estar molt ordenats en defensa, 
ben posicionats. A més, amb la 
pilota, no és que creéssim mol-
tes arribades, però a més del gol 
en vam fer un parell de clares. El 

partit el vam tenir prou contro-
lat. A la segona meitat vam con-
tinuar sòlids en defensa i amb 
més combinacions en atac, dins 
del possible. El 0-2 va arribar en 
l’acció genial d’Aleix, un tret de 
llarga distància, impressionant. 
El 0-2 va donar seguretat fins el 
penal, que ens va fer mal perquè 

l’equip va considerar que fou in-
just, faltant 15 minuts. Fou L’1-2. 
Ells van apretar bastant, tot i no 
crear opcions de perill. Valoro 
que l’equip no es va descompo-
sar i va tenir organització defen-
siva, sobre tot en accions a pilota 
aturada. Vam patir al final però 
contents del treball i el triomf”.
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PARRA, NOU MISTER

HANDBOL (23-26)

Bartolo no segueix com a tècnic de l’Aldeana

Triomf de l’Amposta a 
la pista del Mislata

Bartolo no seguirà, aques-
ta temporada, entrenant a la 
UE Aldeana. No és una decisió 
presa aquesta setmana, després 
del primer partit. Estava ja me-
ditada des de fa temps. 
El propi Bartolo ho explica dient 
que “a l’agost ja vaig comunicar 
a la directiva que, amb la situ-
ació que estem vivint, no esta-
va en disposició d’entrenar. No 
ho veia clar. L’exposició que el 
futbol suposa, em va fer pensar 
amb la família i amb els contac-
tes que tots tenim amb perso-
nes grans, que viuen a prop. No 
obstant, en aquell moment, da-
vant de la incertesa que existia 
sobre si començaria la tempo-
rada o no, vaig decidir esperar. I 
així vam acordar-ho amb la jun-
ta. Per això es van fer pocs en-
trenaments reals durant la pre-
temporada, considerant també 
que hi havia jugadors que no 
tenien clar si entrenarien i ju-
garien”. Bartolo afegia que “han 
anat passant les setmanes i la 
Federació ha decidit que s’ha de 
jugar i, per tant, la lliga ha co-
mençat. I, per aquest motiu, la 

setmana passada vaig confirmar 
la meua decisió de no seguir. 
Fou una decisió presa fa temps 
i que va estar meditada i que 
va ser complicada. Il.lusiona-
va enguany competir a Segona 
catalana amb clubs històrics del 
territori. No obstant, continuo 
pensant el mateix que a l’agost  
i la situació no crec que sigui 
la més idònia per afrontar un 
campionat en condicions nor-
mals. Potser hi haurà gent que 
no ho entendrà, però jo vull pri-
oritzar la salut meua i de la fa-
mília. I res té a veure amb temes 
deportius o pel primer partit que 
vam perdre contra la Sénia. Puc 
assegurar que ja ho havia co-

Bartolo  no seguirà entrenant a l’Aldeana. Parra (a la dreta)  és el nou mister. 

L’Amposta Lagrama va sumar la 
primera victòria, a la pista del 
Mislata (23-26). Les noies de 
Sasa Jovic van anar de menys 
a més arribant al minut 26 amb 
una diferència de 8 gols (8-15). 
A partir d’aquí, decisions arbitrals 
van fer que el Mislata s’apropés 
al marcador. Al descans, 11 a 
15. A la 2a part, com al final de 
la primera, exclusions dubtoses 
(6), 7 metres en contra (5) van 

comportar que al minut 11 les 
locals van empatar 17-17. Però 
l’Amposta, amb molt de treball, 
va reaccionar tornant a agafar un 
avantatge al marcador, amb un 
gran gol de Gemma Gàlvez des 
de la seua àrea. Es va conservar 
l’avantatge fins al final, amb el  
23 a 26 definitiu. El proper partit 
serà al pavelló d’Amposta, demà 
dissabte (19 hores), contra l’Elda 
Prestigio.

ROQUETES
Conveni Ajuntament i 
Club Voleibol

El regidor d’Esports de l’Ajun-
tament de Roquetes, Ivan 
Garcia i el president del Club 
Voleibol Roquetes, Joan Mu-
lero, han signat aquest dilluns 
5 d’octubre el nou conveni 
de col·laboració de l’exercici 
2020, amb el que l’Ajuntament 
atorga al Club Voleibol Roque-
tes una subvenció de 9.000 €.
Joan Mulero ha destacat l’in-
crement dels equips base del 
club, a més de la creació de 

tres equips sèniors, un d’ells 
novament femení, així com el 
primer equip del Club Voleibol 
Roquetes que està jugant a la 
categoria de primera nacional.

Resultats darrera jornada: 
Infantil femení-Torredembar-
ra 3-2. Cadet femení-Escola 
Elisabeth 3-0. Juvenil feme-
ní-Esc. Elisabeth 3-0. Sènior fe-
mení-Cunit 1-3. Sènior masculí 
B-Martorell 1-3.

municat amb antelació i que no 
canviava d’opinió, tot i que s’ha 
insistit perquè pugués seguir”. 
Bartolo acabava dient que “faré 
costat a l’Aldeana i si puc ajudar 
amb alguna cosa, allí estaré. I li 
desitjo tot el millor, lamentant 
el fet de no continuar per la si-
tuació que estem passant. Més 
endavant em plantejaré tornar 
a entrenar, quan passi tot això. 
Però, mentre dure la pandèmia, 
tinc clar que no entrenaré”. 
Parra és el nou entrenador de 
l’Aldeana, i ja debutarà diumen-
ge al Perelló. 
El nou tècnic deia que “dijous 
de la setmana passada em vam 

* L’Amposta ha fitxat a l’inter-
nacional dominicà Adrian Sal-
cedo, que estava al Cibao FC. 
Adrian, que ja va estar a l’Am-
posta, coincidirà amb el tam-
bé dominicà Cristo Reynoso.

* Sergi Quintana, que va ser 
president de l’Ametlla de Mar, 
ha decidit tornar a jugar. Ho fa 
amb el Sant Jaume amb qui 
va debutar de titular a Batea. 
Sergi feia 3 anys que no juga-
va, des que va fer-ho amb el 
filial de l’Ametlla quan ell ja 
era president. El calero Genís 
també ha fitxat amb el Sant 
Jaume.

* Joan Marc Solsona (Ampo-
lla) i Albert Lucas (Rapitenca) 
són nous jugadors del Santa 
Bàrbara. 

* Àlex Pérez i Aleix Zaragoza 
estaven entrenant amb l’Am-
polla a l’espera de rebre la bai-
xa del Jesús i Maria. Tots dos 
ja han fitxat amb el conjunt 
ampollero. Àlex va debutar i 
Aleix està lesionat.

* Ivan Vallés, de l’Ulldecona, 
es va lesionar en el darrer par-
tit de la pretemporada. Té una 
lesió al menisc. L’Ulldecona ha 
fitxat a Xavi Cardona (exRapi-
tenca), Paul i Deco, que torna 
després d’haver-se compro-
més amb l’Alcanar. I s’espera 
una altre fitxatge.

* L’Ampolla ha demanat al Re-
molins-Bítem jugar en dissab-
te el partit de la jornada 3, al 
camp ampollero. I el Perelló 
ha demanat al R Bítem canviar 
l’ordre del partit (JORNADA 5) 
per així poder jugar a la sego-
na volta de la lligueta a casa, 
en el partit de Sant Antoni.

* Malestar al Flix per l’expul-
sió al darrer instant del porter 
Marc Andreu. L’Amposta B la-
mentava que l’àrbitre va xiular 
el final quan encara faltaven 
uns minuts.

* El faldut Aleix Garcia va fit-
xar dilluns, quan es tancava 
el mercat, amb el Dinamo de 
Bucarest.

* Diumenge, al descans del 
Jesús i Maria-Rapitenca B, es 
farà un reconeixement a Jo-
sep Maria Torres, amb el des-
cobriment d’una placa. Torres 
és un històric del club, entre-
nador i creador de l’escola de 
futbol base. El Govern muni-
cipal ha decidit que el camp 
durà el seu nom.  

BREUS
L’Amposta fitxa 
a Adrian Salcedo

plantejar de poder agafar el pri-
mer equip de l’Aldeana. Va ser 
una sorpresa. Vaig demanar po-
der parlar amb Bartolo, amb qui 
tinc molta amistat. Una vegada 
ell em va explicar els motius,  els 
quals entenc, vaig haver de de-
cidir. No ha estat fàcil perquè jo 
tampoc veig del tot clar poder 
tirar avant una temporada amb 
normalitat, amb tot el que està 
succeint. Però també em va fer 
il.lusió i, a la vegada, tinc bona 
relació amb la directiva. I per 
això vaig fer el pas i he accep-
tat aquest nou repte. Un repte 
que afronto, malgrat la situació, 
amb moltes ganes”.

Bartolo: “la decisió 
estava presa de l’agost.
Vaig seguir per la 
incertesa de si 
començava o no la lliga. 
Però ara mantinc que, 
amb la pandèmia, no 
veig clar continuar”
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· Hi ha 2 jugadors importants al nostre fut-
bol que potser es prenguin un any sabàtic. 
No dic si és per covid o no, això no impor-
ta, des d’aquí una gran abraçada a tots dos.
· Juanjo Rovira té un nou càrrec. L’han 
contractat de la Lliga Professional perquè 
es compleixin tots els requisits abans i du-
rant un partit. Dissabte va estar al Wanda 
de l’At. Madrid. Ja porta 4 partits. Em va 
dir d’esmorzar junts dissabte però tal com 
està la situació, vam deixar-ho per un altre 
moment. Mil gràcies Juanjo per ser com 
ets.
· Teixidó i els seus 11 gladiadors, amb una 
banqueta amb juvenils, va empatar al 

camp d’un Tortosa on tots poden ser titu-
lars. El míster és un amant de la tàctica.
· A Alcanar hi ha molta il·lusió, és un dels 
equips més joves 23.6 d’edat, menys un tots 
de poble, i ningú cobra. Dissabte van de-
butar 5 juvenils que ho eren la temporada 
passada. Miquel, el tècnic, afirma que s’han 
d’adaptar a la categoria i que està segur que 
donaran guerra.
· Per què tots els equips de 4a catalana de 
Catalunya tenen calendari i no la nostra 
zona? Els equips ja havien començat la pre-
temporada. Havien de començar el 18 i ara 
començaran un mes més tard.
· Amposta, Tortosa, Perelló i La Sénia se-
ran els que passaran a la fase d’ascens. O hi 
haurà un cinquè equip que prendrà un lloc 
a un d’aquests quatre equips?

TOP SECRET

Formació de l’Ametlla, dissabte.

La Sénia, després del partit a l’Aldea.

Celebracions al vestidor de l’Ampolla, diumenge després del partit.

L‘ANÀLISI DE JOAQUIN CELMA

Ulldecona. R Bítem.

Formació del Catalònia, dissabte. Formació del Jesús i Maria, a l’Ametlla (Facebook J i M).

Formació de l’Ametlla, dissabte.
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• Figues (2 o 3 per cap)
• Formatge Roquefort (o blau)
• Mel
• Anous

Netegem les figues i les eixuguem amb compte. 
Amb un ganivet els hi fem uns talls en forma de 
creu de tal manera que ens  quedin  marcats els 
quarts però sense arribar a separar-los. Els obrim 
una mica com si es tractés de fer la forma d’una 
flor i amb un ratllador fem els encenalls del for-
matge Roquefort (o blau). Amb compte n’agafem 
un grapadet i el posarem dins del centre de cada 
figa. A continuació hi posem mitja anou coronant 
la figa (damunt del  roquefort) i ho reguem amb 
un rajolinet de mel i servim. 

FIGUES AMB ENCENALLS
DE ROQUEFORT, MEL 
I ANOUS
INGREDIENTS (4 PERSONES):  

PREPARACIÓ:

FIGUES

A les acaballes de l’estiu les figues estan en el seu punt òptim de maduració i és quan són més dolces,
aromàtiques i tenen la millor textura. Avui us presentem 2 receptes a base de figues

jugant amb el contrast dolç – salat. Fàcil, ràpid i deliciós!

CARPACCIO DE FIGUES
AMB ENCENALLS 
DE PERNIL IBÈRIC.
• Figues
• Encenalls de pernil ibèric
• Oli d’oliva verge extra

Netegeu les figues i les eixugueu amb compte. 
Amb un ganivet esmolat feu a làmines les figues 
i que siguin  lo més finetes possible però sense 
que s’arribin a trencar i ens queden totes homo-
gènies. Disposeu les làmines en capes en un plat 
i damunt distribuïu els encenalls de pernil ibèric. 
Un consell: val la pena que el pernil sigui del bo. 
Malgrat que és bastant més car, penseu que la 
quantitat que necessitem és petita, i, un dia és 
un dia! Ho amanim amb un rajolí d’oli d’oliva 
verge extra i servim.
Suggeriments: En comptes de pernil ibèric 
també el podríem fer amb encenalls de foie mi 
cuit o encenalls d’algun formatge vell.

INGREDIENTS (4 PERSONES):  

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

A casa pots tenir 
alguna guerra territo-
rial perquè necessites 
reafirmar-te i crear 
el teu espai, el més 
personal possible. 
Temps d’expandir 
la ment i aprendre 
coses noves.

aquari
21/01 al 19/02

Estàs una mica 
impacient i pots 
parlar sense pensar. 
Equilibra les paraules, 
poden tenir un efecte 
devastador. Podries 
conèixer un nou 
amor que es troba 
entre els teus veïns.  

sagitari
23/11 al 21/12

Poses atenció al 
descans i a la salut 
en general doncs 
vols sentir-te millor. 
Si has guanyat algun 
quilo, et prendràs se-
riosament començar 
una dieta i fer més 
exercici.

escorpí
24/10 al 22/11

Et pots entossudir 
amb les teves idees 
i això provocaria 
alguna discussió amb 
la parella. Afluixa 
una mica si vols 
estar més tranquil. 
Sospeses treballar 
des de casa.

balança
24/09 al 23/10

Si darrerament has 
estat ocupat en 
assumptes materials 
o laborals, ara vols 
connectar-te amb 
el teu món interior 
i t’interesses per 
la meditació o els 
temes alternatius.

àries
21/03 al 20/04

El futur segueix 
essent un assumpte 
que et neguiteja. 
Parla amb algú de 
les teves cabòries, 
no et quedis amb 
tota l’angoixa. Es pot 
donar alguna millora 
al sector laboral.

cranc
22/06 al 23/07

Amb Venus per 
Casa III, gaudeixes 
de la bona lectura 
o de formar-te per 
lliure. Millores la teva 
comunicació, doncs 
vols fer-te entendre. 
Penses en augmentar 
la família.

verge
24/08 al 23/09

Augment de l’atrac-
tiu personal. Ets més 
conscient del teu 
poder i magnetisme. 
Si normalment ets 
caut amb els diners, 
en aquests dies 
podries tirar la casa 
per la finestra.

taure
21/04 al 21/05

Un assumpte amorós 
et treu el son. Atrac-
ció per una persona 
compromesa. L’amor 
viu un moment 
una mica tens. Et 
mostres força rebel i 
no permets que t’im-
posin altres idees.

peixos
20/02 al 20/03

Tens fe en que 
les coses que ara 
no funcionin, es 
posaran bé. Confies 
en el teu sisè sentit i 
et llences a la piscina 
en un assumpte 
sentimental. Cal im-
plementar l’estalvi.

lleó
24/07 al 23/08

Pots viure una 
millora del sector 
econòmic o si 
més no, una certa 
seguretat propera. Si 
tens algun projecte 
ambiciós entre mans, 
sembla que és temps 
d’espera. Paciència.

bessons
02/05 al 21/06

Aprofites el temps 
lliure per aprendre 
coses. Ara mateix 
la teva curiositat és 
molt acusada. Amb 
la parella es poden 
donar diferències 
sobre com gestionar 
l’economia.

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

TORTOSA

877 075 973

NOVEDAD

RELAX, LATINAS

TORTOSA

635 290 606
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LucíaLucía

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

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
ESPERIT SANT, Tu que m’aclareixes tot, 
que il·lumines tots els camins perquè jo 

arribi al meu ideal. Tu que em dónes el do 
diví de perdonar i oblidar el mal que em 
fan i que en tots els instants estàs amb 
mi, jo vull en aquest curt diàleg agrair-te 
per tot i confirmar una vegada més que 

mai més em vull separar de tu, per major 
que sigui la il·lusió material. Desitjo 

estar amb tu i tots els meus estimats en 
la gràcia perpetua. Gràcies per la teva 
misericòrdia vers a mi i els meus. (la 

persona haurà de resar aquesta oració 
tres dies seguits sense dir l’encàrrec, 
dintre de tres dies serà aconseguida 

la gràcia per més difícil que sigui). A.C.

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de 

publicitat
No t’ho pensis més!

977 

279

290

comercial@mesebre.cat

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat
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“...EL PROJECTE 
EMMA HA ARRIBAT 
A LES TERRES 
DE L’EBRE PER A 
QUEDAR-SE COM 
UN PROJECTE 
D’INTEGRACIÓ DE 
TOTA LA SOCIETAT 
EBRENCA EN 
UN MATEIX 
OBJECTIU...”

creu que la política municipal ha 
de servir per a fer una societat 
millor”.
Actualment Bel està molt vincu-
lat al projecte Emma, un acrò-
nim d’Ebre i mama, un projecte 
iniciat per la Fundació Dr. Ferran 
per a la recerca en càncer de 
mama, i impulsat pel grup de re-
cerca en patologia oncològica 
i bioinformàtica de la Gerència 
Territorial de les Terres de l’Ebre 
de l’Institut Català de la Salut.

Ets una de les persones im-
plicades i compromesa amb 
aquest projecte. Per què? 
Estic implicat en aquest pro-
jecte per una qüestió circums-
tancial perquè una molt bona 
amiga meva, Maria José Rallo, 
directora de l’hospital verge de 
la cinta, em va passar infor-
mació sobre aquest projecte 
a principis d’any per veure si 
es podria fer alguna cosa a la 
ciutat d’Amposta per recollir 
fons. Al mateix temps, en un 
període molt curt de temps, he 
tingut dos pèrdues importants 
a la meva família, la mort de la 
meva Mare (per una fibrosi pul-
monar) i la sogra (per un càn-
cer limfàtic), i estes van ser les 
motivacions per adonar-me 
que havia de fer alguna cosa 

Ramon Bel va nàixer 
l’any 1971. Fill de pare 

tortosí i mare de Pena-roja 
de Tastavins, s’ha criat a 
Amposta, on des de l’any 
2015 ha estat regidor de 
Mitjans de Comunicació 
i Festes de la capital del 
Montsià, actualment 
és regidor de Festes i 
responsable d’Amposta ràdio 
(emissora municipal). Està 
casat amb Rosa i té un fill, 
l’Arnau, de 6 anys.

Una de les seues passions són 
els mitjans de comunicació, i 
es nota a l’hora de comunicar 
qualsevol acte, incidència o 
esdeveniment del seu munici-
pi, sent dels primers a difondre 
la notícia a tots els mitjans de 
comunicació del seu abast, un 
llegat, que de ben segur té molt 
a veure amb la seua llarga tra-
jectòria com a comunicador en 
diferents mitjans, i que natros, 
com a companys, agraïm.
Bel també és una persona molt 
vinculada al teixit associatiu per-
què com ell diu: “Sóc dels que 

RAMON BEL
REGIDOR DE FESTES
AJUNTAMENT D’AMPOSTA

més per poder ajudar a la gent.
Personalment el projecte 
Emma va més enllà del projec-
te d’investigació del càncer de 
mama, crec que el projecte ha 
arribat a les Terres de l’Ebre per 
a quedar-se com un projecte 
d’integració de tota la socie-
tat ebrenca en un mateix ob-
jectiu, l’objectiu de sentir-nos 
importants, l’objectiu de saber 
que a les Terres de l’Ebre hi ha 
gent amb talent, de saber que 
es fan coses importants des de 
les Terres de l’Ebre per a tot el 
món. 

Per desenvolupar el pro-
jecte Emma es necessiten 
150.000 €, i aquí esteu 
fent una bona feina com és 
l’emissió de loteria solidària, 
la venda del torró solidari 
ebrenc per este Nadal... 
Jo quan vaig entrar a formar 
part del projecte Emma (com 
a persona que intenta dinamit-
zar i fer activitats per recollir 
fons), vaig tenir clar que era 
necessari fer-nos molt visibles 
i sobretot tenir marxandatge 
al carrer per a poder assolir 
l’objectiu econòmic, a hores 
d’ara tenim la polsera solidària, 
la flamenca solidària, el tor-
ró solidari, la loteria solidària i 

ben aviat tindrem moltíssimes 
altres coses d’empreses del 
territori que també se sumen 
en aquest projecte. Entre altres 
coses també una Gala solidària 
de cara a Nadal.
És una manera també de veure 
com la societat i el món em-
presarial de les Terres de l’Ebre, 
junts podem ser molt forts.

Canviant de tema, i ara com 
a regidor de Festes d’Am-
posta. Després de més de 
cinc anys, quins serien els mi-
llors i els pitjors records? 
Com sempre els millors re-
cords són aquells que no obli-
daràs mai a la vida, amb la re-
gidoria de festes hem fet coses 
molt potents i xules amb l’ob-
jectiu de situar la nostra ciutat 
a nivell de país com un referent 
cultural i d’activitat festiva, crec 
que ho hem aconseguit, i ara 
l’objectiu és seguir treballant 
per a poder tenir coses impor-
tants a la nostra ciutat, per al 
nostre territori.
Els pitjors records no obstant 
és tota la situació Covid-19, 
veure com no pots realitzar 
cap de les teues idees, veure 
que no pots realitzar cap acti-
vitat, ni exteriorment ni interi-
orment, al mateix temps veure 

com no pots ajudar a empre-
ses del sector cultural i festiu 
que estan, a hores d’ara, en 
una situació límit. M’ho he pas-
sat realment malament, molt 
malament, mirant d’ajudar a 
totes elles, i, finalment, hem 
fet el que hem pogut, això ens 
ha de fer pensar en quin model 
de ciutat, quin model de terri-
tori, quin model de país volem, 
si volem aquell país, territori, 
ciutats, pobles on la cultura és 
el dia a dia del nostre viure, o 
solament volem la cultura per 
quan ens faci falta.

A més, i com a curiositat, és 
el regidor que més matrimo-
nis civils ha oficiat al nostre 
territori.
Des que vaig entrar de regidor, 
vaig trobar com una vàlvula 
d’escapament poder realitzar 
allò que tant m’agrada com és 
la comunicació, i les bodes en 
formen part. Entre les millors 
bodes que he realitzat, evi-
dentment, està la de la meva 
estimada germana (Reyes) que 
a més a més va ser la prime-
ra de totes les bodes, també 
poder celebrar el 50 aniversari 
de la boda dels meus pares, les 
noces d’or, un dia únic i irrepe-
tible. A hores d’ara ja en porto 
128! No obstant la pandèmia 
ha frenat moltes bodes que 
l’any vinent es realitzaran.

“...LA SOCIETAT 
I EL MÓN 
EMPRESARIAL DE 
LES TERRES DE 
L’EBRE, JUNTS 
PODEM SER MOLT 
FORTS.”


