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Les mesures per frenar la covid han d’entrar en vigor i s’allargaran 15 dies. La resolució 
publicada al DOGC inclourà una disposició en la qual es deixarà en suspens, fins que 

el TSJC es pronunciï avui, els tres aspectes que afecten els drets fonamentals. La resta de 
continguts de la resolució entrarà en vigor aquesta mateixa matinada. Plana 3
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EDITORIAL

Les ciències del 
comportament són clau. “El 

nostre èxit depèn del fet que 
la gent estigui informada, 
desitjosa i amb la capacitat 
de complir les mesures de 
salut pública”, va dir, ja a 
l’abril, Hans Henri P. Kluge, 
director regional de l’OMS per 
a Europa. Però sembla que 
a l‘hora d‘informar i crear el 
desitg per complir les mesures 
de salut pública, no ho hem 
sabut fer.
Al cenyit límit entre norma i re-
comanació, entre punició i res-
ponsabilitat individual, fins i tot 
entre civisme i moral, la ciència 
del comportament, en aquests 
moments, té bastant a dir. En 
països de llarga tradició bre-
gant amb epidèmies, aquesta 
ciència és una aliada però, en 
altres països no funciona si no 
és per la via de la sanció perquè 
l’adquisició d’hàbits i actituds 
coresponsables envers el nostre 
entorn és complicada. Cada día 
ens trobem amb imatges com la 
del senyor que esbronca a l’ado-
lescent per no portar màscareta 
(que ell porta amb el nas fora); 
el pare i la mare que miren amb 
recel aquests nens ‘desemmas-
carats’ al costat de la seva filla 
(però que en una terrassa obli-
den que han de mantenir més 
d’un metre de distància); la se-
nyora estricta amb les normes 
(però que recicla la màscareta 
quirúrgica). No és tan fàcil fer-
ho bé, ni aconseguir que es faci, 
i tampoc ho és la complexitat 
de mesurar el comportament 
humà. Llavors, què? Hem tin-
gut en compte les ciències del 
comportament a l’hora d’aplicar 
mesures? Es tracta d’una disci-
plina, a cavall entre la psicologia 
i l’economia, alimentada pels 
treballs de premis Nobel d’Eco-
nomia com Daniel Kahneman i 

Richard Thaler, que estudia per 
què les persones fem el que fem 
i com evitar-ho o promoure-ho? 
En el cas d’aquesta pandèmia 
l’OMS reconeix que les ciències 
del comportament són clau, no 
obstant això, a Espanya no s’ha 
fet suficient recerca en aquesta 
disciplina per a dissenyar la mi-
llor comunicació de missatges al 
públic, només cal veure els mis-
satges rebuts per part de Govern 
o Sanitat sobre les restriccions 
o estat d’alarma... Això fa que 
la gent perdi la paciència. I és 
perquè segons Pedro Rey Biel, 
expert en economia del com-
portament a ESADE, “A Espanya 
no s’ha fet suficient recerca per 
a definir la millor comunicació 
al públic,i gual que en les cam-
panyes de publicitat, un dels 
problemes és trobar el missatge 
exacte en cada cas, i val la pena 
invertir diners a trobar-ho”. Però 
els diners no ho son tot perquè 
també es tracta de promoure 
unes mesures que tenen un cost 
personal (les màscares moles-
ten, és difícil mantenir la distàn-
cia...), també cal consolidar els 
hàbits, sobretot quan el pic de 
la pandèmia ha passat i els ciu-
tadans no senten el risc com a 
immediat, potser aquesta és una 
de les més costoses, perquè ens 
fa oblidar el passat recent i ens 
genera una falsa sensació de 

Hem oblidat la ciència del comportament?

seguretat. Les ciències del com-
portament haurien de donar 
idees sobre com aconseguir els 
objectius, identificant la mira-
da de factors que, sovint sense 
que ens adonem, influeixen en 
les nostres decisions. En la teoria 
econòmica tradicional, aquests 
fils de marioneta invisibles que 
tiren de nosaltres en un sentit o 
un altre estan fets de diners: són 
els impostos o les multes. Però, 
com hem dit, “els diners no ho 
son tot”,i un exemple seria amb 
els donants de sang, aquí, els 
diners no funcionen, és més, si 
els pagues destrueixes la seva 
motivació principal, que és el bé 
que se senten en fer una cosa 
bona pels altres. Us sona l’acrò-
nim FEAST? És una mena de re-
cepta, en termes generals, que 
hauria de guiar el missatge sobre 
el comportament dels ciutadans 
durant la pandèmia, segons Cass 
R. Sunstein, director del departa-
ment d’Economia del Compor-
tament i Polítiques Públiques de 
l’Universitat d’Harvard (els EUA). 
FEAST, traduïble com a festa o 
banquet; EAST era ja un acrònim 
conegut en l’àrea: E per a fàcil 
en anglès (easy); A d’atractiu; S 
de social; i T de temps. EAST va 
ser encunyat fa uns anys per in-
vestigadors britànics, pioners en 
les ciències del comportament. 
El que vol dir és que per als ciu-

tadans ha de ser fàcil seguir les 
indicacions —poder comprar 
màscares a tot arreu i molt ba-
rates—; que els cartells amb 
missatges han de ser atractius; 
que el comportament promogut 
ha de ser reforçat socialment; i 
que cal pensar bé el moment 
que es llança la campanya. Per 
tant, es va afegir a l’acrònim la F 
de fun, divertit, alguna cosa que 
sovint es passa per alt, però que 
és important per als humans. Un 
article d’opinió per a Bloom-
berg recorda un experiment de 
la Universitat de Stanford per a 
promoure el consum de ver-
dura: les etiquetes informatives 
sobre beneficis per a la salut van 
aconseguir un augment del 14% 
en el consum, enfront del 24% 
atribuïble a missatges que em-
fatitzaven el plaer i la diversió. 
Està clar que una pandèmia no 
és divertida, però els dirigents 
poden transmetre optimisme, 
sensació d’unitat i esperança, 
i incloure somriures en lloc de 
desesperança, empipament, di-
visió i por. Fem referència als 
estímuls que conscientment se 
situen en el nostre l’entorn o en 
els missatges als ciutadans per a 
guiar les seves decisions. Alguns 
són trucs coneguts —les llami-
nadures al costat de la caixa en 
el supermercat o la casella mar-
cada per defecte en el formula-
ri—. Uns altres són menys obvis i 
deriven de recerca experimental 
orientada no a vendre un pro-
ducte, sinó a millorar l’educació 
o la salut de la població. Al repte 
de la higiene, l’etiqueta respira-
tòria, el rentat de mans i la dis-
tància social podria afegir-se el 
d’aconseguir que els ciutadans 
s’instal·lin una app de rastreig, si 
finalment la mesura tira enda-
vant, però aquesta mesura. no 
serà fàcil sense una bona i clara 
campanya informativa.
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VACUNACIÓ
La vacunació començà ahir 
en 25 espais comunitaris 
de les Terres de l’Ebre, 
dels 635 de tot Catalunya, 
on els equips d’atenció 
primària vacunaran seguint 
totes les normes de segure-
tat respecte la Covid-19. La 
consellera de Salut, Alba 
Vergés, ha remarcat que la 
vacunació de la grip cobra 
enguany més rellevància 
amb l’actual context del 
nou coronavirus SARS-
CoV-2 i de la malaltia 
que causa, la COVID-19. 
“Vacunar-se de la grip 
és la millor estratègia de 
prevenció, i ara és més 
fonamental que mai, junta-
ment amb altres eines que 
hem de seguir emprant: la 
distància de seguretat, la 
higiene de mans i l’ús de 
mascareta”.

GRUPS 
ESCOLARS 
CONFINATS
Segons les dades facili-
tades pel Departament 
d’Educació des del dimarts 
han augmentat en 17 els 
grups escolars confinats a 
les Terres de l’Ebre. La ma-
joria dels grups en quaran-
tena se situen al Baix Ebre, 
i, d’aquests, la majoria a 
Tortosa. 

PADESA
El cribratge realitzat a 365 
treballadors de PADESA la 
passada setmana detecta 
30 positius asimptomàtics 
dels quals 16 són infecció 
passada. Un cop fetes les 
serologies s’han detectat 
que tan sols 14 persones 
tenen malaltia activa. La 
xifra acumulada del brot 
arriba als 348.

AJUTS
El Govern modificarà el 
codi civil per ajudar amb 
els lloguers dels negocis 
d’establiments tancats per 
la pandèmia.

MÉS 
NOTÍCIES

El risc de rebrot puja 7 punts a les Terres de l’Ebre 
on se sumen 47 nous positius 
La regió sanitària de les Terres 
de l’Ebre acumula, des de l’ini-
ci de la pandèmia, 2.060 casos 
confirmats per PCR, 47 més 
que en el balanç del dia ante-
rior, i 2.258 casos confirmats 
acumulats. En aquesta regió 
han mort 66 persones, les ma-
teixes que en l’últim balanç. El 
risc de rebrot puja 7 punts i ara 

és de 385,29. La setmana anterior 
era de 330,97. Per altra banda, la 
taxa de confirmats per PCR en 
els darrers set dies és de 178,35 
per cada 100.000 habitants. 
Segons les dades, confirma-
des pel departament de Salut, 
la taxa de reproducció del virus 
continua pujant, fins a situar-se 
en l’1,17, mentre que la setmana 

anterior era d’1,07. Segons l’úl-
tim balanç, hi ha 12 persones in-
gressades, dos menys que ahir, 
tres de les quals a l’UCI.
Tortosa registra un risc de rebrot 
de de 936,72, 18,5 punts més 
que en l’últim balanç. La set-
mana anterior era de 897,31. La 
velocitat de propagació també 
puja, en concret passa d’1,03 a 

1,10, i se situa per damunt de 
l’interval de la setmana an-
terior que era d’1,05. La taxa 
de confirmats per PCR està 
en 465,10 per cada 100.000 
habitants. En total, a Tortosa, 
s’han detectat des de l’inici de 
la pandèmia 702 positius, 646 
dels quals a través de prova 
PCR.

‘UN PAL DURÍSSIM’
Rebuig del sector de la restauració
a les restriccions establertes pel Govern
Indignació en el sector de 

la restauració davant les 
mesures de restricció que han 
d’entrar en vigor decretades 
pel Govern.             
Hi ha propietaris, dels que van 
poder tornar a obrir portes des-
prés de l’Estat d’alarma, que 
parlen de “ruïna”. Per la seua 
part, l’Associació d’Empresaris 
d’Hostaleria de la Província de 
Tarragona (AEHT) ha valorat ne-
gativament la decisió del Govern 
de tancar quinze dies els bars i 
restaurants del país. El president 
de l’entitat, Francesc Pintado, 
ha apuntat en declaracions a 

l’ACN que pel sector es tracta 
d’un “pal duríssim” i ha advertit 
que “moltes famílies ho patiran 
en primera persona”, en refe-
rència a possibles nous ERTO 
que plantegin les empreses. “La 
mesura és desproporcionada”. 
Per Pintado “el sector havia fet 
els deures” en els últims mesos i 
ha indicat que hi ha “altres situa-
cions com centres comercials o 
el transport públic que aglutinen 
gent amb poca distància”. Pinta-
do espera a “veure com es dis-
tribueixen els 40 MEUR anunci-
ats” per l’executiu. “De moment 
les ajudes han estat tant petites 

que gairebé han estat inexis-
tents”. Altres sectors econòmics 
amb els que ha pogut parlar 
Més Ebre també són alarmistes 
amb les noves mesures i veuen 
el futur amb incertesa. No obs-

Protesta de restauradors aquest dimecres a Barcelona. Foto: Albert Garcia.

tant, també hi ha propietaris de 
negocis que veuen molt com-
plicat fer front a la situació però 
que també entenen que algun 
acció s’ha de fer per frenar el 
virus.

A FALTA DE LA RATIFICACIÓ DEL TRIBUNAL
Les mesures per frenar la Covid-19 han 
d’entrar en vigor i  s’allargaran 15 dies
El Govern de la Generalitat 

ha anunciat aquest 
dimecres més restriccions a 
Catalunya, que han d’entrar  
per frenar l’expansió del 
coronavirus.           
S’ha aprovat el tancament de 
bars i restaurants durant 15 dies, 
la reducció dels aforaments a 
comerços i el tancament de 
parcs i jardins al vespre.
Abans d’anunciar públicament 
la mesura, l’executiu català ha 
explicat el tancament de la res-
tauració en una reunió amb el 
sector. El vicepresident del Go-
vern amb funcions de president, 
Pere Aragonès, ha explicat que 

“és una mesura dolorosa, però 
necessària“.
Mesures a comerços i activi-
tats culturals: 
Restriccions del 30 % a l’afora-
ment als comerços; els serveis 
que impliquen contacte físic 
(que no siguin mèdics) hau-
ran de tancar. L’excepció són 
les perruqueries, que sí podran 
obrir; Suspensió de congressos, 
convencions i fires, el tanca-
ment de sales de jocs i bingos.
Limitació al 30 % de l’aforament 
als mercats ambulants. Es de-
mana la virtualitat a totes les 
universitats. Els parcs i jardins 
tancaran a les 20 h. Les zones 

comunes als centres comercials 
estaran tancades.
A les activitats culturals es limita 
l’horari fins a les 23 h de la nit, es 
limita l’aforament al 50 % i l’as-
sistència a concerts i especta-
cles sempre s’haurà de fer amb 
reserva prèvia i seient preassig-
nat.
Mesures a gimnasos i activi-
tats esportives: els gimnasos 
podran obrir amb un aforament 
del 50 %; s’anul·len totes les 
competicions esportives que no 
siguin de l’àmbit professional.
El Govern ha indicat als agents 
socials i econòmics que les no-
ves restriccions aniran acompa-

nyades de mesures de compen-
sació econòmica. Aragonès ha 
destacat que és urgent “actuar 
per evitar el confinament total” 
i avisa que “la tardor serà com-
plicada“. 

El Govern ha dit als 
agents socials i 
econòmics que les 
restriccions aniran 
acompanyades de 
mesures de compensació 
econòmica.
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Calvo afirma que el govern espanyol no té cap 
objecció a la retirada del monument de Tortosa
La diputada republicana Ca-
rolina Telechea ha demanat al 
govern espanyol que “no posi 
traves” a la retirada del mo-
nument franquista de Tortosa 
perquè “aquest monument ha 
de caure, com també cauran 
els feixistes que malgrat can-
viar de nom defensen al dic-
tador. Contra el feixisme ni 

un pas enrere!”. Així ha finalitzat 
Telechea la interpel·lació que ha 
fet a la ministra Calvo durant la 
sessió de control al govern; i 
que ha començat recordant-li 
que “fa tretze anys que es va 
aprovar la llei de desmemòria 
històrica, una llei amb moltes 
carències que obligava l’Estat a 
retirar tota la simbologia fran-

quista dels carrers, però tretze 
anys després, ni PP ni PSOE han 
demostrat gens d’interès a es-
borrar les restes del franquisme”. 
D’altra banda, la vicepresidenta 
primera del govern espanyol, 
Carmen Calvo, ha afirmat que 
l’executiu de Pedro Sánchez no 
té cap objecció a la retirada del 
monument franquista de Torto-

sa i ha defensat que el “retard 
en anys” en treure’l “no pot 
ser responsabilitat en abso-
lut de l’administració general 
de l’Estat”. En resposta a una 
pregunta de la diputada Ca-
rolina Telechea, Calvo ha re-
marcat que totes les adminis-
tracions tenen la “facultat de 
retirar simbologia franquista”.

CRIBRATGES A 
LES ESCOLES
Salut detecta 41 positius 
durant la primera setmana 
de cribratges a les escoles 
de Tortosa. Fins dimarts, 
ja s’havien fet 1.880 PCR 
a l’Escola Remolins, l’Ins-
titut Cristòfol Despuig, 
el Col·legi Consolació i el 
Col·legi Sagrada Família. Les 
proves s’allargaran fins el 26 
d’octubre.  El Departament 
d’Educació va informar que 
pel que fa als grups escolars 
confinats cal assenyalar que 
hi ha hagut un acumulat 
de 82 grups escolars en 
confinament. D’aquests, 
actualment n’hi ha 23 que ja 
s’han desconfinat. Segons la 
informació de dimarts pas-
sat, a Tortosa, des de l’inici, 
s’han confinat 50 grups, més 
1 del Verge de la Cinta que 
correspon a l’EMD Campre-
dó. D’aquests, els 8 primers 
ja estan desconfinats. Dels 
42 restants “en tenim 26 
fruit dels cribratges massius 
a centres educatius distribu-
ïts en 13 del Col·legi Sagrada 
Família, 5 del Col·legi Conso-
lació, 5 de l’Institut Cristòfol 
Despuig i 3 de l’Escola de 
Remolins”.

RETIRADA DEL 
CABLEJAT AERI A 
LA PLAÇA DE LA 
CINTA
La setmana passada va 
començar l’actuació per 
soterrar el cablejat aeri exis-
tent a la plaça de la Cinta i 
la retirada del cablejat que 
està enganxat a la façana 
del temple, al damunt de la 
porta de l’Olivera. 
L’Ajuntament tenia previst 
fer una actuació a la zona 
per adequar la línia elèctrica 
que passava per baix de la 
plaça. De manera conjun-
ta, l’Ajuntament i Endesa 
també duen a terme el 
soterrament del cablejat que 
estava situat a la façana de 
la catedral, amb la qual cosa 
es millorarà la imatge de tot 
l’entorn. 

MÉS 
NOTÍCIES

HORTA DE PIMPÍ
La Policia Local localitza una plantació de 
marihuana en uns terrenys pròxims al riu Ebre
Les tasques de vigilància i 

investigació que la Policia 
Local de Tortosa va iniciar 
arran de l’incendi que el 
26 de setembre va cremar 
una zona de canyissar, a la 
partida de l’Horta de Pimpí, 
a tocar del riu Ebre, van 
permetre localitzar una 
plantació de marihuana en 
una finca pròxima.             
El dia següent a l’incendi, quan 
els agents controlaven la zona, 
van ser alertats per l’olor i hi 
van descobrir un total de 29 
plantes de cànnabis, que esta-

ven amagades entre mig d’al-
tres plantes de cultiu d’horta. 
Havien assolit una alçada 
aproximada d’1,8 metres i te-
nien cabdells a les puntes. 
El pes brut, segons la informa-
ció facilitada per l’Ajuntament 
tortosí d’aquestes plantes era 
de 40 quilos.
Un cop localitzada la plan-
tació, els agents de la Policia 
Local van iniciar diligències 
policials per identificar la per-
sona responsable del cultiu, a 
la qual atribueixen un delicte 
contra la salut pública.

DOS DETINGUTS COM A PRESSUMPTES AUTORS
Els Bombers donen per controlat l’incendi a la 
zona de Coll Redó de Tortosa
Els Bombers de la 

Generalitat van donar 
per controlat, a dos quarts 
de dotze del migdia d’ahir 
dijous, l’incendi forestal 
originat aquest dimecres a la 
zona de Coll Redó, al terme 
municipal de Tortosa.          
Els efectius van centrar els es-
forços a mantenir el perímetre 
tancat durant la nit de dime-
cres. Segons van apuntar, a 
l’incendi ja no hi havia flama 
però quedaven punts calents 
que calia remullar. Segons els 
Agents Rurals, la superfície 
afectada és de 2,43 hectàrees. 
La desena de dotacions terres-

tres que hi treballaven es van 
mantenir actives durant tot el 
dia d’ahir amb la previsió de 
poder anar retirant-se esgra-
onadament. La imatge és dels 
bombers i les flames són de 
dimecres la tarde, de l’incendi 
de vegetació forestal. Durant 
l’incendi, foren desallotjades 
18 persones de diversos habi-
tatges. La Policia Local també 
va ajudar en l’extinció. 
D’altra banda, ahir dijous per 
la nit, des de l’Ajuntament de 
Tortosa es comunicava que 
“dos persones han sigut detin-
gudes pels Mossos d’Esquadra, 
com a presumptes responsa-

bles de l’incendi que dimecres 
va cremar unes 2,5 hectàrees 
a la zona del Coll Redó a Tor-

tosa. Els atribueixen un delicte 
d’incendi forestal per impru-
dència”.
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AMPOSTA

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 

Fins a 34 propostes passen a 
la fase de votació del procés 
de pressupostos participatius 
Tu fas Amposta! que serà 
del 13 de novembre al 13 
de desembre. Aquestes 34 
propostes són les que han 
superat la fase de validació, 
que ha tingut lloc els mesos 
d’agost i setembre i en què 
una comissió tècnica muni-
cipal ha revisat una a una 
la vuitantena de propostes 
presentades, n’ha valorat la 
seva viabilitat i n’ha calculat 
el cost econòmic aproximat.  

MÉS 
NOTÍCIES

POLITICA
Adam Tomàs: “el projecte de canviar 
l’enllumenat no és canviar faroles”
L’alcalde d’Amposta, Adam 

Tomàs, va aclarir, a les 
xarxes socials, un missatge 
de JuntsxAmposta en el que 
s’informava que l’enllumenat 
del nucli antic “ja hauria 
d’haver estat substituït per 
enllumenat LED. A hores 
d’ara no s’ha substituït ni el 
50% del municipi”.  
L’alcalde va contestar dient 
que “el projecte de canvi d’en-
llumenat d’Amposta s’inicia 
l’any 2017 amb un pressupost 
de 2.950.000 euros i es fa grà-

cies a una subvenció Europea 
que hem aconseguit i que 
suposarà  més de 1.200.000 
d’euros d’estalvi. El termini de 
finalització del projecte és  fi-
nals de 2021, malgrat podríem 
prorrogar-lo fins el 2023, per 
tant, no és cert que ja hauria 
d’estar substituït”. Tomàs afe-
gia que “el projecte de can-
vi d’enllumenat no és canviar 
faroles. Després de més de 30 
anys sense invertir en enllu-
menat,  es canvia cablejat que 
encara era dels anys 50 i que 

en algun cas passa a per dintre 
de cases particulars, s’agru-
pen quadres i és modernitza 
la instal·lació.  Aquestes obres, 
complexes en molts punts, 
poden ocasionar incidències 
en l’enllumenat públic que es 
van resolent al més aviat pos-
sible, i demanem disculpes 
per les molèsties que això pu-
gui ocasionar a la ciutadania, 
però allà on ja s’ha renovat les 
incidències són mínimes. Se-
guirem treballant per fer una 
Amposta millor”.

Davant les mesures 
aprovades pel Govern de 

la Generalitat, L’Ajuntament 
d’Amposta ha anunciat la 
suspensió el cobrament 
de les terrasses de bars i 
restaurants i les concessions 
administratives dels negocis 
afectats pel tancament 
anunciat pel govern de la 
Generalitat mentre aquests 
negocis no puguin realitzar 
la seva activitat.           
L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, ha assenyalat que “des de 
l’administració local farem tot 
allò que estigui a les nostres 
mans per mitigar els efectes 

d’aquesta mesura sobre el tei-
xit econòmic de la ciutat”. En 
aquest mateix sentit, Tomàs ha 
avançat que “ja ens hem po-
sat a estudiar obrir una segona 
convocatòria d’ajuts covid-19 
per al comerç i la restauració, 
de fins a un màxim de 500 eu-
ros per negoci”.
L’alcalde d’Amposta també ha 
volgut mostrar el seu respec-
te per les mesures anunciades 
pel govern de la Generalitat. 
“Entenem que es prenen amb 
criteris mèdics i per frenar els 
contagis”, ha dit, “però cal que 
aquestes mesures sanitàries 
vagin acompanyades de me-

sures econòmiques per aquells 
qui apliquen les reestriccions 
que realment puguin ajudar a 
uns sectors econòmics que ja 
van patir el tancament al mes 
de març i ara se’ls demana un 
cop més aquesta responsabili-

tat”. “Ens alineem amb les rei-
vindicacions del sector de la 
restauració perquè cal exigir al 
Govern de la Generalitat que 
no deixi morir uns negocis que 
són fonamentals per a la nostra 
economia”, referma l’alcalde.

L’Hospital i la Fussmont assumiran 
la paga extraordinària per la 

gestió covid-19 de les categories 
professionals que han quedat fora 

de la convocatòria
L’Hospital Comarcal d’Ampos-
ta i la Fussmont assumiran el 
pagament d’una paga extraor-
dinària per la gestió de la co-
vid-19 a aquelles treballadores 
i treballadors de l’Hospital i la 
residència de gent gran que 
van treballar entre l’1 de març 
i el 31 de maig les categories 
professionals dels quals han 
quedat fora dels supòsits de la 
convocatòria de la Generalitat. 
Així, es donarà una paga extra 

de 400 euros (en cas de ha-
ver treballat els tres mesos i si 
no serà proporcional al temps 
treballat) als i les professionals 
del Servei d’Atenció Domicili-
ària (SAD), del Transport Adap-
tat, de la cuina, la consergeria 
i el servei de neteja, seguint 
també els mateixos requisits 
de la Generalitat.
Aquesta paga extraordinària 
suposarà una aportació extra-
ordinària de 50.000 euros. 

MENTRE DURI EL TANCAMENT DE BARS I RESTAURANTS
L’Ajuntament suspèn el cobrament de les 
terrasses i de les concessions administratives
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JORNADES 
GASTRONÒMIQUES
Les Jornades Gastronòmi-
ques del Peix de la Llotja 
i l’Arrossejat a l’Ametlla 
de Mar han quedat suspe-
ses. No obstant, hi haurà 
restaurants del municipi 
que, per encàrrec, oferiran 
menús amb aquest peix 
i marisc de la Cala com a 
base dels seus plats. En-
guany tampoc s’ha celebrat 
la tradicional Diada de 
l’Arrossejat que donava tret 
de sortida a les Jornades, a 
causa de la situació actual.  

PRIMER PAS PER 
DESENVOLUPAR 
EL POLÍGON 
INDUSTRIAL 
Dilluns passat la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de 
Terres de l’Ebre va aprovar 
la consulta d’avaluació 
ambiental del Pla Parcial 
del sector industrial 21 del 
municipi. D’aquesta ma-
nera, es podrà començar a 
treballar amb la tramitació 
urbanística.  

L’AMETLLA DE 
MAR ÉS EL 8È 
POBLE AMB 
MÉS RENDA PER 
CÀPITA   
L’Ametlla de Mar, figura 
amb 20.437 € per càpita 
com el vuitè poble de més 
de 1.000 habitants amb 
més renda per càpita de les 
Terres de l’Ebre, segons les 
xifres, que ha fet públiques 
l’Agència Tributària, corres-
ponents a les declaracions 
de renda de l’any 2018. 
Evidentment, si aquestes 
xifres les comparem amb 
la resta de poblacions de 
l’àmbit provincial o de 
país, l’Ametlla baixa en el 
rànquing. 

A nivell de la província 
ocupa el lloc 57è de pobles 
amb més riquesa.
(La Cala Ràdio)

L’AMETLLA 
DE MAR

La Guàrdia Civil deté a l’Ametlla al presumpte 
autor del robatori d’un vehicle a Alacant
Agents de la Guàrdia Civil de 
l’Ametlla de Mar, han detingut 
el presumpte autor d’un delicte 
de sostracció de vehicles a mo-
tor i un altre contra la seguretat 
del trànsit, quan circulava amb 
un vehicle robat per la N-340 
al seu pas per aquesta localitat.
Amb motiu dels dispositius que 
s’estableixen en les principals 

vies de comunicació de Tarrago-
na, la nit de divendres passat, a la 
benzinera situada a l’entrada de 
la Cala, es va interceptar un vehi-
cle que havia aixecat les sospites 
dels agents. El conductor mos-
trava un alt grau de nerviosisme 
mentre intentava proveir el vehi-
cle. Una patrulla de servei va pro-
cedir a oferir-li ajuda, mostrant 

aquest una actitud més nerviosa 
si cal. Després se li va sol·licitar 
tant la seva documentació per-
sonal com la del vehicle, no mos-
trant cap d’elles, per la qual cosa 
se li va sol·licitar l’obertura del 
maleter, podent verificar que l’in-
dividu desconeixia el seu sistema 
d’obertura. En aquest instant va 
ser comprovada la titularitat de 

la mateixa, donant com a re-
sultat que el vehicle pertanyia 
a una flota de rènting. i havia 
estat sostret feia 2 mesos en la 
localitat de Pilar de la Horada-
da (Alacant), on s’havia perpe-
trat el robatori  en un habitatge 
i per a la fugida els autors van 
robar el vehicle als amos de la 
propietat.

EL PERELLÓ
Propietaris d’habitatges aïllats fan 
perímetres de protecció contra incendis 
Els Agents Rurals estan 

informant els propietaris 
de cases aïllades sobre 
l’obligació de mantenir un 
perímetre de protecció de 
25 metres al voltant de les 
edificacions com a mesura 
de protecció contra incendis 
forestals.             
La campanya d’autoprotecció 
es fa en col·laboració amb les 
corporacions municipals. Al 
terme municipal del Perelló, al 
Baix Ebre, els Rurals han infor-
mat 460 propietaris i redactat 
77 actes informatives. Fins al 

moment, 45 propietaris ja han 
fet perímetres de protecció en 
les seves propietats per reduir 

el risc d’incendi forestal.
A la imatge, una Agent Rural 
informant un propietari del 

Perelló sobre els perímetres 
d’autoprotecció en cas d’in-
cendi forestal. (ACN)

20 EDICIONS
‘Al Dia Terres de l’Ebre’, Menció de Qualitat en 
els Premis de Ràdio Associació de Catalunya
A causa de la situació 

provocada pel COVID19, 
la celebració dels 20 anys de 
premis i dels 90 anys de Ràdio 
Associació va haver de ser 
amb públic restringit, però 
amb participació rècord a la 
transmissió per internet.          
La gala es va fer al Liceu amb 
presentació dels Òscars (An-
dreu i Dalmau) i l’assistència de 
la presidenta Carme Forcadell, 
el president del Parlament Ro-
ger Torrent, i el vicepresident 
en funcions de la presidència 
del govern Pere Aragònès, en-
tre d’altres autoritats. Entre les 
dues Mencions de Qualitat de 

la Gala, en l’apartat de Millor 
Programa de Ràdio Local, cal 
destacar la que fou per al ma-
gazine informatiu “Al dia Terres 
de l’Ebre”, que conjuntament 
realitzen Ràdio Tortosa, Am-
posta Ràdio, La Cala Ràdio, La 
Plana Ràdio, Ràdio Joventut i 
amb Ràdio Delta a la capçalera 
del programa. La directora Leo-
nor Bertomeu va recollir el re-
coneixement i va fer un discurs 
explicant el projecte radiofònic 
que es du a terme al territori. 
“Es un reconeixement per a tots 
els que hi formem part d’aquest 
projecte”, va dir Bertomeu que 
va acabar destacant, en clau 

ebrenca,  la presència de Carme 
Forcadell a l’acte. ‘Al Dia Terres 

de l’Ebre’  va néixer al febrer de 
2009. 
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*PIMEC. La Comissió Exe-
cutiva de PIMEC Tarragona 
encoratja l’Administració Pú-
blica i la resta d’agents socials 
a seguir prenent decisions de 
manera conjunta i defensa 
més seguretat jurídica i ajuts 
al teixit productiu. 
“Si no millorem la gestió 
econòmica d’aquesta crisi i 
anem tots a una, no podrem 
evitar el tancament de més 
empreses”. Així ho ha dit el 
president de PIMEC Tarrago-
na, Jordi Ciuraneta.

*DELTEBRE. L’espai poli-
valent exterior del Centre 
Esportiu del Delta ja comen-
ça a prendre forma amb la 
instal·lació de l’herba artificial 
i permetrà la realització d’acti-
vitats a l’aire lliure.

*L’INSTITUT CATALÀ DE 
LES DONES  inicia una cam-
panya per sensibilitzar contra 
el masclisme i erradicar-lo. 
El lema “Diposita aquí el teu 
masclisme” s’enganxarà a les 
papereres dels carrers dels 
municipis col·laboradors.

SERVEIS AMBIENTALS
Reordenació dels 
consorcis comarcals

El Govern ha donat el 
vistiplau a la liquidació 

del Consorci de Serveis 
Agroalimentaris del Baix 
Ebre i Montsià (CODE) i, al 
mateix temps, ha ratificat 
l’acord pres per l’Institut per 
al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre (IDECE) 
de setembre del 2018, a 
través del qual la Generalitat 
hi estava representada.       

La liquidació d’aquest ens 
també comporta la creació del 
Consorci de Polítiques Ambi-
entals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE). 
L’objectiu establert és reor-
denar els consorcis comar-
cals de serveis ambientals a 
les comarques de les Terres 
de l’Ebre, aprofitar sinergies i 
apostar per la simplificació ad-
ministrativa. 

URV
Classes presencials, 
a distància

Apartir d’ahir dijous 15 
d’octubre les classes 

teòriques que es feien 
de manera presencial 
s’impartiran a distància fins 
al 30 d’octubre.    
Així ho recull la resolució que 
la rectora de la URV, María 
José Figueras, ha emès aquest 
dimarts. No queden afecta-
des per aquesta resolució ni 
les pràctiques, tant seminaris 
com laboratoris, que continua-
ran fent-se al campus, com les 
pràctiques externes. Tampoc hi 

ha canvis en l’activitat de re-
cerca.
Les activitats avaluatives pre-
vistes per aquests dies també 
s’hauran de fer de manera vir-
tual, però si no és possible po-
dran ser presencials en grups 
reduïts, assimilables a grups 
de laboratori o pràctiques. Els 
estudiants rebran la informació 
sobre els canvis en la planifica-
ció de la docència que com-
porta aquesta darrera resolució 
per part del professorat res-
ponsable de les assignatures.

baix ebre

www.ebrexperience.cat

MÉS NOTÍCIES
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PIMEC 
PIMEC s’oposa al tancament 
del sector de la restauració 
i demana que les mesures 
siguin més graduals. L’en-
titat recorda que els focus 
de contagis no s’estan 
produint principalment en 
l’àmbit laboral i demana que 
s’estableixin altres mesures 
i campanyes de conscienci-
ació per disminuir l’activitat 
social. La patronal avança 
que un 18,7% de les pimes i 
autònoms de Catalunya s’ha 
plantejat tancar definitiva-
ment l’empresa i alerta que 
aquesta xifra augmentarà 
davant les noves restriccions. 

L’AMPOLLA 
Fins al 31 d’octubre es poden 
demanar les subvencions 
per al manteniment i represa 
de les activitats comercials 
del municipi de l’Ampolla.  
Aquesta és la segona con-
vocatòria per a la concessió 
d’aquestes ajudes per fer 
front a la situació generada 
per la Covid-19. L’objectiu és 
contribuir a sufragar les des-
peses habituals relacionades 
amb l’activitat econòmica 
que s’han continuat pagant 
malgrat el tancament de 
l’establiment o la reducció 
de l’activitat arran de l’Estat 
d’Alarma, i ajudar a fer front 
a les despeses necessàries 
per a la reobertura d’establi-
ments comercials. La quantia 
màxima de la subvenció 
atorgada serà de 400 euros 
per sol·licitud i el pressupost 
màxim que es destinarà 
aquest any 2020 per a la con-
cessió d’aquestes ajudes serà 
de 60.000 euros.

ALFARA  
Els arqueòlegs de la URV 
excaven el jaciment dels 
Malladarets a Alfara i en 
destaquen la grandària. És 
la segona campanya que es 
du a terme en aquest poblat 
protohistòric descobert al 
2014 i situat als peus del cim 
del Penyaflor, al massís del 
Port.

MÉS 
NOTÍCIES

CAMARLES
Curs d’atenció 
sociosanitària
Un quinzena d’alumnes 

han començat aquesta 
setmana el curs d’atenció 
sociosanitària a persones 
dependents en institucions 
socials, que organitza el 
Consell Comarcal, a través de 
la societat Baix Ebre Innova 
i que es duu a terme al Viver 
d’Empreses de Camarles.             
L’oferta formativa forma part del
programa Formació d’Oferta en 
Àrees Prioritàries (FOAP) que 
ofereix a les persones treballa-
dores, preferentment en situa-
ció d’atur i demandants d’ocu-

pació, una formació d’acord 
amb el seu potencial i adaptada 
a les necessitats del mercat la-
boral. El president del Consell, 
Xavier Faura i el president de 
Baix Ebre Innova, Josep Antoni 
Navarro, han donat la benvin-
guda als alumnes participants. 
“Aquest curs permetrà formar 
persones treballadores en cen-
tres residencials i centres de 
dia, un perfil molt demandat 
actualment, especialment en el 
context de crisi sanitària per la 
pandèmia de la Covid-19”,
ha manifestat Faura.

BAIX EBRE
El Consell Comarcal adquireix un manuscrit del 
segle XVIII dels ‘Col·loquis’ de Despuig
El Consell Comarcal del 

Baix Ebre ha adquirit un 
manuscrit dels ‘Col·loquis 
de la insigne ciutat de 
Tortosa’ de Cristòfol Despuig, 
conservat per un particular, 
que data del segle XVIII i que, 
probablement, és la còpia 
més antiga que es conserva.          
Un document que s’incorpora-
rà al fons patrimonial de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Ebre, gesti-
onat pel Consell Comarcal. El 
president del Consell, Xavier 
Faura; el vicepresident i conse-
ller comarcal de Cultura, Jordi 
Jordan; el director de l’Arxiu, 
Albert Curto i el director dels 
serveis territorials de Cultura a 

les Terres de l’Ebre, Ferran Bla-
dé, han mostrat el document 
als mitjans de comunicació. “Es
tracta d’una peça emblemàti-
ca, un document que perme-
trà ampliar el fons de l’Arxiu”, 
ha manifestat el president del 
Consell Comarcal. “Fins ara 
només coneixíem l’existència 
d’un manuscrit dels Col·loquis 
de Despuig, la millor mostra 
de prosa en català del segle 
XVI, que es conserva a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barce-
lona i amb aquest document, 
Tortosa custodiarà una de les 
còpies manuscrites de l’obra de 
Despuig”, ha assenyalat el vice-
president  Jordi Jordan.

CONSELL COMARCAL
Servei d’atenció
diürna: ‘La Tribu’

Un total de 220 infants i 
adolescents, d’entre 3 i 

16 anys, participen aquest 
curs escolar en les activitats 
del servei d’atenció diürna, 

conegut com La Tribu, del 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
a Deltebre, Roquetes, l’Aldea, 
l’Ametlla, l’Ampolla, Camarles, 
el Perelló, Xerta i Aldover.             

El programa ‘A Place in the Sun’, de la cadena del 
Regne Unit ‘Channel 4’, enregistra imatges a l’Ampolla
Un equip del programa 

de televisió ‘A Place 
in the Sun’, que s’emet per 
la cadena televisiva del 
Regne Unit Channel 4, es 
va desplaçar aquest dilluns 
a l’Ampolla per gravar part 
d’un dels seus episodis al 
nostre municipi..             
El programa fa 21 anys que 

està en antena al Regne Unit, 
Bèlgica i Austràlia i compta amb 
una audiència de 5,4 milions 
d’espectadors per programa. 
Cada episodi tracta d’una família 
britànica que vol comprar una 
casa al seu lloc preferit d’Europa. 
En el cas del rodatge que s’està 
realitzant a les Terres de l’Ebre, 
els compradors han escollit la 

zona del Baix Ebre i del Mont-
sià, concretament els municipis 
de l’Aldea, Tortosa, Ventalles i 
l’Ampolla. Durant el programa, 
es mostraran imatges de carrers, 
places, platges i indrets d’interès 
turístic d’aquestes poblacions, 
esdevenint així una oportunitat 
per a la projecció turística inter-
nacional de la zona.
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AGRICULTURA 
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció (DARP) de la Generalitat 
de Catalunya ha convocat els 
ajuts als productors de flor 
tallada i planta ornamental 
que han vist impossibilitada 
la comercialització de la seva 
producció com a conseqüència 
de les limitacions imposades 
per l’estat d’alarma.  

SANT LLUC  A 
ULLDECONA  
La pandèmia de la covid-19 ha 
comportat l’anul·lació moltes 
activitats d’estiu i, atesa la 
situació epidemiològica del 
territori, també moltes de les 
previstes a la tardor, com és el 
cas de les Festes i Fira de Sant 
Lluc d’Ulldecona. Tot i això, 
l’Ajuntament, diverses enti-
tats, associacions i establi-
ments, han preparat diversos 
actes culturals, esportius, i de 
promoció comercial complint 
els protocols sectorials de 
cadascun d’aquests àmbits.
Així, els dies 17 i 18 d’octubre, 
una vintena de comerços del 
municipi sortiran al carrer 
per oferir els seus productes i 
d’aquesta manera mostrar el 
potencial del sector a Ullde-
cona. A banda, en quant a ac-
tivitats gastronòmiques, des 
de l’Àrea de Turisme i Comerç 
s’ha preparat actes diversos, 
tots amb places limitades i 
inscripció prèvia.  

PUJADA AL 
MONTSIÀ  
Tot i haver cancel·lat la 
pujada, tal i com se la coneix, 
des de l’organització han 
ideat una edició que permet 
fer les diferents curses per 
compte propi. Es podrà fer 
el recorregut de la cursa 
absoluta, les curses exprés 
llarga i curta i cursa cadet i 
marxa. Els inscrits tenen tres 
mesos per a poder participar. 
La inscripció costa cinc euros 
i inclou la mascareta “pujada 
al Montsià”. Els beneficis es 
destinaran a entitats que 
treballen contra la Covid-19.

MÉS 
NOTÍCIES

POBLE NOU
La plataforma per la millora de la carretera 
demana transparència a les administracions
Perquè la Diputació de 

Tarragona assumeixi la 
titularitat de la carretera de 
Poble Nou, que dona accés 
a zones del Delta com el 
Trabucador, cal que Territori 
aprovi el Pla Zonal, un tràmit 
pendent des de fa 11 anys.             
Segons ha informat l’Ajunta-
ment d’Amposta a la platafor-
ma ‘La carretera de la Vergo-
nya’, per canvis en els criteris 
tècnics, ja es va enviar a l’agost 
el document ambiental però 
l’entitat demana transparència 
per saber quin tipus de car-

retera es preveu fer i celeritat 
en els tràmits. El consistori 
s’ha compromès a adjudicar la 
redacció del projecte abans de 
final d’any però la plataforma 
lamenta que només se’ls in-
formi quan protesten i adver-
teixen que el trànsit no para 
de créixer a la via per l’aug-
ment del turisme al Delta. La 
Diputació ha preparat “tots els 
informes de secretaria i inter-
venció” per licitar la redacció 
del projecte de la carretera de 
Poble Nou i ha previst 100.000 
euros del pressupost per fer-

lo, adjudicar-lo enguany i “li-
citar l’obra tan aviat com es 
pugui”.
La plataforma que reivindica la 
millora de la carretera ha rebut 

aquesta informació just “quan 
han aixecat la veu per la inac-
ció de les administracions” els 
últims deu mesos.
(ACN)

LA RÀPITA
Protegir el Delta amb els fons europeus de 
recuperació destinats a preservar el litoral
El diputat Lluís Salvadó, la 

diputada Irene Fornós i 
l’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, han reclamat, al 
costat de l’inacabat Camí de 
guarda de la Badia dels Alfacs, 
que el govern espanyol pagui 
els projectes i actuacions 
per a protegir el Delta de 
l’Ebre amb els fons europeus 
de recuperació que pensa 
destinar a preservar el litoral.          
El diputat republicà ha afirmat 
que “fins ara sabíem que fer per 
a protegir el Delta de l’Ebre, en 
coneixíem quina era la diagno-
si i les solucions però no tení-
em els recursos econòmics”, 

aquest fet però ara pot canviar 
perquè, “amb els fons del pla 
de reactivació europea se’ns 
obre una finestra d’oportunitat 
històrica que hem de ser capa-
ços d’aprofitar per assegurar la 
protecció del Delta”. Salvadó ha 
destacat que amb l’objectiu de 
reparar els danys econòmics i 
socials causats per la pandèmia 
la Comissió Europea ha engegat 
un pla de recuperació creant el 
fons Next Generation EU amb 
un pressupost de  750.000 M€ 
per al període 2021-2024; i dels 
quals a l’Estat espanyol li’n cor-
responen 72.000 M€. El diputat 
ha recordat que “amb aquests 

diners el govern espanyol des-
plegarà l’anunciat Pla de Recu-
peració, Transformació i Resili-
ència del qual destinarà  8.640 
M€ a Infraestructures i Ecosis-
temes Resilients;  amb l’objectiu 

de preservar l’espai litoral i atu-
rar les conseqüències del canvi 
climàtic”. Segons Salvadó part 
d’aquests diners el govern els 
hauria de destinar a la protecció 
del Delta.

Experts defensen actuacions “flexibles” al Trabucador 
perquè l’entrada del mar no afecti la badia
Experts de diferents àmbits i el 
parc natural del delta defensen 
actuacions “flexibles” per refer 
la barra del Trabucador davant 
la possibilitat que l’entrada 
d’aigua marina arran d’un tren-
cament prolongat perjudiqui 
ecosistemes i activitats huma-
nes a l’interior de la badia dels 
Alfacs. Especialment vulnerable 

a la intrusió marina, recorden, és 
la població de nacres dels Alfacs, 
un dels últims reductes d’aques-
ta espècie en perill crític d’ex-
tinció. Tot i compartir part dels 
arguments del manifest publicat 
recentment per organitzacions 
ecologistes, demanant respec-
tar la dinàmica natural de l’espai 
sense intervencions, creuen que 

les recents actuacions d’emer-
gència permeten guanyar temps 
per prendre una solució més a 
llarg termini. La recent execu-
ció de les obres d’emergències 
per part de la Direcció General 
de la Costa i Medi Marí del Mi-
nisteri per a la Transició Ecolò-
gica –amb un cost de 700.000 
euros- per pal·liar els danys pro-

vocats pel temporal Gloria ha 
tornat a posar el focus sobre 
la fragilitat de l’espai. Però, so-
bretot, ha reobert el recurrent 
i etern debat sobre quin tipus 
d’actuacions o polítiques són 
necessàries perquè es rege-
neri l’istme així com preservar 
els ecosistemes i activitats del 
seu entorn. 
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La cultura no està en quaran-
tena. L’Ajuntament d’Alcanar 
va preparar una programació 
alternativa a les festes d’oc-
tubre destinada a tots els pú-
blics i adaptada a la covid-19  i 
que hauria d’haver tingut lloc 
durant els quatre dies festius, 
però el mal temps va impedir 
que es realitzessen dos dels es-
pectacles. 
Es tracta d’actes culturals, amb 
aforament limitat, situats en 
llocs que permeten garantir el 
distanciament social i les con-
dicions de seguretat davant la 
pandèmia. 

“Hem guardat les forces i 
l’energia per a les festes del Re-
mei de l’any vinent”, va expli-
car la regidora de Festes. “Ara, 
la cultura i l’entreteniment són 
més importants que mai. Per 
això, vam preparar especta-
cles per a tots els públics i en 
un format diferent per a evitar 
aglomeracions”. La programa-
ció va començar el divendres 9 
d’octubre, dia del Remei. L’acte 
de Quim Masferrer, de diumen-
ge, i el plat fort pels infants, de 
dilluns, foren ajornats. Pròxi-
mament s’informarà de les no-
ves dates dels espectacles.

ALCANAR

EL PP PUNTUALITZA “SI L’EQUIP DE 
GOVERN CREU QUE NO S’HA DE FER ARA 
LA NAU POLIVALENT, HI ESTAREM A 
FAVOR”       
        
        
        
        
        
       
La construcció de la nau polivalent segueix produint reaccions 
al municipi. El líder el PP volia puntualitzar a la Plana Ràdio la 
postura del seu equip. Martí diu que ells portaven al seu programa 
electoral la construcció de la  nau, per això li van donar suport, ara 
bé, afirmava que si l’equip de govern decideix fer-se enrere davant 
la situació actual, ells també hi estaran a favor. (La Plana Ràdio)

SANTA BÀRBARA
FIRA D’ARTESANIA 
DEL MOBLE I XIII 
FESTA DEL MOBLE 
- ONLINE 
Enguany, les difícils circums-
tàncies sanitàries que “estem 
vivint amb la Covid-19, ens 
obliguen a buscar noves fór-
mules. En aquest sentit, tenim 
el plaer de presentar-vos 
una Fira diferent, online, més 
apropiada als nous temps, i 
adaptada a una pandèmia que 
hem de vèncer. La web no 
pretén substituir el format de 
la Fira. Serà una fórmula de 
futur”.

www.firadelafustaimoble.org

LA SÉNIA

SANTA BÀRBARA
L’ajuntament de Santa 
Bàrbara va realitzar fa unes 
setmanes les proves per 
incorporar nous treballa-
dors a la brigada municipal, 
donat que actualment s’han 
de cobrir places de personal 
que està de baixa de llarga 
durada per malaltia. També 
s’ha actualitzat la borsa de 
treball de la brigada per si 
en algun moment determi-
nat és necessari fer noves 
incorporacions. La regidora 
Pla també ens recordava 
que té previst incrementar 
el personal de les oficines 
municipals “s’han incremen-
tat feines, molta gestió de 
papers... Hem de tenir un 
marge de treball digne per 
a tot per si hi ha personal 
que es posa malalt” afegia. 
Recordem que la brigada 
no només realitza feines de 
manteniment del municipi, 
neteja de la xarxa viaria, de 
les zones esportives o jar-
dins...Actualment personal 
de la brigada també s’encar-
rega d’obres menors com les 
que s’estan portant a terme 
a la Llar dels Jubilats.
(la Plana Ràdio)

SANT JAUME 
L’Institut Català de la Salut. 
Generalitat comunica que 
realitzarà vacunacions per a 
la grip a Sant Jaume d’Enve-
ja tots els divendres, del 16 
d’octubre al 30 de novem-
bre. De 10:00h a 14:00h, 
al pavelló poliesportiu. Cal 
demanar CITA PRÈVIA:
Call Center Salut: 

93 326 89 01

CAP Sant Jaume: 

977 46 84 82

WhastApp: 634 27 92 80

GODALL 
La Cooperativa va comuni-
car que ahir es donava per 
començada la campanya.
S’entraran olives del terra 
per la tarda de 16:00h a 
19:00h.

MÉS 
NOTÍCIES

II CURSAMARXA 
CONTRA EL 
CÀNCER DE MAMA
En commemoració al 19-O, 
Dia Mundial contra aquesta 
malaltia. Passes solidàries 
lliures per evitar aglomeraci-
ons de persones i respectant 
les mesures de seguretat.
La cursa-Marxa tindrà lloc 
diumenge 18 d’octubre de 
10:30h a 18:30h, al Passeig 
fluvial - Pont Lo Passador. 
Inscripcions fins el dia 17 a la 
Biblioteca Francesc Balagué 
o el mateix dia al lloc de sor-
tida, en benefici de la Lliga 
Contra el Cancer Comarques 
de Tarragona i l’Ebre.

SANT JAUME

 
TRES ROBATORIS 
EN INTERIOR 
DE DOMICILIS A 
ULLDECONA 

Aquest passat cap de setmana 
s’han denunciat tres robatoris 
en interior de domicili a Ull-

decona. Els tres delictes es van 
cometre mentre els seus propi-
etaris dormien a l’interior de les 
vivendes sense assabentar-se’n. 
Els lladres es van endur diners 
en efectiu en els tres casos.
Davant d’aquests nous roba-
toris, els Mossos continuen la 
investigació dels fets i els cos-
sos de seguretat segueixen re-

L’ AJUNTAMENT COL.LABORA 
AMB EL PROJECTE EMMA

ALCANAR
PROGRAMACIÓ ALTERNATIVA A LES 
FESTES D’OCTUBRE

L’Ajuntament d’Alcanar col·la-
bora amb l’equip del projecte 
Emma. “N’estem molt orgullo-
sos”. El projecte Emma és una 
iniciativa pionera a les Terres de 
l’Ebre per la recerca en la llui-
ta contra  el càncer de mama, 
impulsada pel grup de recerca 
en patologia oncològica de la 
Gerència territorial de l’Institut 

Català de la Salut.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, 
deia que “aquest grup està re-
alitzant grans avenços i estem 
100% compromesos amb la 
seva causa. De moment, hem 
fet una primera aportació de 
100 euros i hem adquirit 100 
pulseres per tal de fer-ne difu-
sió”.

copilant tota la informació ne-
cessària per tal d’identificar els 
possibles autors dels fets. Per 
això, demanen la col.laboració 
ciutadana fent una crida a co-
municar-ho a les autoritats per-
tinents si alguna persona ob-
serva qualsevol comportament, 
vehicles o fets sospitosos. De 
fet, les aportacions fetes per 

diversos testimonis estan sent 
determinants. Des del mes 
d’agost, Policia Local, Mossos 
i Guàrdia Civil, han establert 
controls conjunts de vigilàn-
cia. Els dispositius especials 
han permés detenir una per-
sona en aquest període de 
temps i identificar-ne altres 
amb antecedents penals.
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ELECCIÓ DEL 
CANDIDAT DEL 
PDECAT  
La Direcció Executiva Nacional 
del Partit Demòcrata ha 
aprovat l’obertura del procés 
de primàries per escollir el 
candidat a la presidència de la 
Generalitat de Catalunya. S’ha 
constituït el Comitè Electoral 
de primàries, presidit per 
Ferran Bel, secretari d’orga-
nització, i que comptarà amb 
el cap de l’assesoria jurídica i 
la responsable d’associats. 

INICI DE 
TEMPORADA DE 
CAÇA 
Aquest diumenge dia 11 d’oc-
tubre va començar el període 
de cacera menor, és a dir la 
cacera que permet cobrar 
peces, entre altres espècies, 
de conill, perdiu, tudó o tord. 
Aquest període s’allargarà fins 
al dia 7 de febrer. Els caçadors 
ja poden xafar els habituals 
llocs de caça.

ALCANAR: PUNT 
D’INFORMACIÓ 
LGTBI   
L’Ajuntament d’Alcanar i l’As-
sociació Mediterrània LGTBI 
han impulsat un nou projecte 
al municipi per la igualtat, la 
diversitat i la inclusió de les 
persones LGTBI. El servei serà 
una realitat a partir d’avui 
divendres 16 d’octubre, quan 
s’obrirà el punt d’informació 
LGTBI al Casal Jove. Mem-
bres de l’entitat hi seran una 
vegada al mes per a oferir 
suport i ajuda a totes aquelles 
persones que ho necessiten.

L’AMETLLA  
L’Ajuntament instal·larà un 
skatepark a la zona de Ribes 
Altes 2a Fase, concretament 
al costat del parc infantil, res-
ponent així a la demanda dels 
aficionats a aquesta pràctica 
i amb l’objectiu d’oferir un 
espai dedicat al jovent del 
municipi.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
Nicoleta Autu, nova 
regidora d’Esquerra
El portaveu del grup 

municipal d’Esquerra 
Republicana - Més Deltebre, 
Joan Alginet, ha fet saber 
que Nicoleta Autu rellevarà 
a Rafa Flores en el càrrec de 
regidor, al qual va renunciar-
hi durant el mes d’agost, per 
motius laborals i per la seva 
vinculació a la Federació 
Espanyola d’Atletisme.             
Nicoleta Autu és advocada i tre-
balla en el camp de l’assessora-
ment empresarial. Militant d’Es-
querra Republicana, va arribar a 
Catalunya l’any 2014, i fins ara 

havia estat la coordinadora del 
grup municipal.
El regidor Carlos Bel será el por-
taveu adjunt en substitució de 
Flores.

ENTRE AMPOSTA I MASDENVERGE
Ferran Bel insta al Congrés a planificar i 
executar un nou accés a l’AP7
El diputat al Congrés i 

secretari d’organització 
del Partit Demòcrata, Ferran 
Bel, va presentar una PNL 
(proposició no de llei) per 
tal “d’estudiar, planificar 
i executar amb la major 
celeritat possible un nou 
accés a la comarca del 
Montsià, entre els municipis 
d’Amposta i Masdenverge”.          
Bel va explicar que en el seu 
moment ja ho va presentar al 
Senat, però que “ara l’escena-
ri ha canviat; l’AP7 és una via 
d’alta capacitat gratuïta gesti-
onada per l’Estat”. “Demanem 
un avantprojecte i un estudi 
d’impacte ambiental per a que 

es pugui materialitzar aquest 
nou accés quan abans millor”, 
ha defensat el diputat, que ha 
posat en valor que “també seria 
beneficiós per al turisme inte-
rior”.“No estem parlant d’una 
gran infraestructura, es tracta 
de voluntat política, és una in-
versió necessària a nivell terri-
torial”, va dir Ferran Bel, que va 
demanar “el recolzament de la 
resta de partits polítics del ter-
ritori en un projecte necessari”.
D’altra banda, el diputat demò-
crata es va mostrar satisfet que 
el govern assumeixi les seues 
peticions pel que fa a la gestió 
dels romanents de tresoria dels 
ajuntaments. “Quan ho vam de-

fensar al mes de març ens deien 
que el que plantejavem no era 
possible, ara el govern ha deci-
dit aplicar-ho. Com a qualsevol 
família, els estalvis són per a 
quan els necessites, aquest any 

vinent serà un moment de difi-
cultat, els ajuntaments han de 
poder disposar lliurement dels 
seus estalvis i invertir-los en re-
activació econòmica i social”, 
va afegir.

FREGINALS
Accident d’un camió 
que va bolcar a l’AP-7

Un camió tràiler que 
transporta verdura va 

bolcar ahir dijous al marge de 
l’AP-7 a Freginals (avís 08.40h). 
El conductor no va quedar 
atrapat. Va haver-hi una fuita 

del vehicle que afectava el 
dipòsit de gasoil.         
Els Bombers van activar tres 
dotacions terrestres. Una hora 
més tard de rebre l’avís, es va 
reobrir el transit a l’AP-7.

Mor el conductor d’un cotxe en un xoc 
frontal a la T-340 a Deltebre, dissabte passat
El conductor d’un cotxe va 
morir la matinada de diumen-
ge a l’hospital després de patir 
un xoc frontal a Deltebre dis-
sabte al migdia. Segons el Ser-
vei Català de Trànsit (SCT), el 
sinistre va passar poc després 
de la una del migdia al quilò-
metre 4,9 de la T-340 i a causa 
de l’impacte van resultar ferits 

els dos conductors dels dos tu-
rismes, un greu i l’altre poc greu. 
Els dos afectats van ser evacuats 
a l’Hospital Verge de la Cinta, 
on la matinada de diumenge un 
d’ells ha acabat morint. Es tracta 
de Leocadio Ventura, de 82 anys 
i veí de Deltebre, persona força 
coneguda al municipi per haver 
estat jugador de la Cava i del Je-

sús i Maria i, a més, fou fundador 
de la Unió Esportiva Deltebre. 
També va ser regidor de l’Ajun-
tament deltebrenc (més infor-
mació a la plana 19). Arran de la 
incidència es van activar quatre 
patrulles dels Mossos d’Esqua-
dra, cinc dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, i l’helicòpter 
medicalitzat i dues ambulànci-

es del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). Els dos con-
ductors van quedar atrapats 
a l’interior dels vehicles i els 
bombers els van excarcerar. 
Amb la mort del conductor de 
Deltebre, són 87 les persones 
que han mort en accident de 
trànsit aquest any a la xarxa vi-
ària de Catalunya.
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www.ebrexperience.cat

+ 100 empreses
+ 200 experiències… 

i pujant!

Èxit absolut de la primera temporada

+ 4000 
seguidors

La presència d’autònoms i empreses a 

EbreXperience és gratuïta! Si sou una empresa o 

autònoms locals amb vinculacions directes amb 

el món del turisme ens volem posar al vostre 

costat. Registra’t de manera gratuïta!

Acaba la primera temporada d’ebreXperience, 

però el portal segueix viu. Apunta’t ja!
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Joan Rovira

Isabel Carrasco

Michel Viñas

Sergi Sales

www.ebrexperience.cat

Èxit absolut de la primera temporada

20 SORTEIGS + 3000 
participants

5.2
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El tercer capitol del ‘Caçador de Gambusins‘ fou 
gravat a la costa calera, amb Joan Rovira. 

ribera/terra alta

Com cada any des de 1978, 
l’Associació d’Aviadors de la 
República (ADAR) celebra 
les Jornades de la Memòria 
Històrica a  Gandesa. Aquest 
acte vol servir per homenat-
jar a totes aquelles persones 
dels municipis de les Terres 
de l’Ebre que van perdre la 
vida durant la Guerra Civil 

espanyola, especialment du-
rant la Batalla de l’Ebre, així 
com fer difusió de les darre-
res publicacions relacionades 
amb l’Aviació republicana i la 
Guerra Civil. Enguany, la situ-
ació del Covid-19 ha obligat a 
reduir considerablement els 
actes, quedant tot concentrat 
el dia 25.

GANDESA

LA TERRA ALTA ESQUIVA LES MALES 
PREVISIONS I CULL MÉS RAÏM QUE L’ANY 
PASSAT EN UNA VEREMA DESIGUAL

La campanya de verema a la Terra Alta es tanca amb alleugeriment 
i satisfacció. La producció ha superat fins i tot la de l’any passat, 
amb 36,5 milions de quilos de raïm registrat a la DO -800.000 més 
que l’any passat- però ha estat una collita desigual, amb molts pa-
gesos que “no han collit literalment res”. La campanya es tanca amb 
únic brot de covid i no ha calgut obrir l’alberg per aïllar temporers 
contagiats. A la imatge, representants d’Agricultura, Consell Comar-
cal, Unió de Pagesos i l’Ajuntament de Batea. (ACN)

BATEA
ZONA BLAVA 
L’Ajuntament de Móra d’Ebre 
vol afavorir la rotació en 
l’aparcament del poble i per 
aquest motiu ha acordat que 
la zona blava entri de nou 
en funcionament aquesta 
Setmana. Concretament, des 
d’ahir dijous 15 d’octubre les 
zones blaves d’estacionament 
regulat tornaran a estar en 
funcionament. La zona blava 
va deixar d’estar operativa 
pocs dies després de decre-
tar-se l’estat d’alarma, i com a 
mesura per evitar que els con-
ductors haguessin de sortir 
de casa per moure els vehicles 
estacionats i així complir 
estrictament el confinament.

MÓRA D’EBRE

GANDESA
S’ha cancel.lat la presentació 
d’avui del llibre “Acomiada’m 
d’ella”, d’Elena Solé.

MÓRA D’EBRE 
L’Ajuntament cedeix les aules 
del Bulevard al Centre de 
Formació d’Adults. S’ha signat 
un conveni amb Educació per 
la utilització de l’espai.

SUCCESSOS
Els Mossos detenen tres ho-
mes a Gandesa per un robatori 
amb força a una empresa. Els 
detinguts van fabricar-se una 
escala amb palets per poder 
extreure el material de l’em-
presa per damunt de la tanca.

PREMIS VINARI
Entre els vins guardonats en 
edició n’hi ha uns quants que 
tenen en la garnatxa la varie-
tat predominant. És el cas del 
Vinari d’Or als millors blancs 
joves (Lo Noi del Saxo blanc 
2019, del celler Bielsa Ruano) 
o el Vinari d’Or al millor blanc 
amb criança (Coca i Fitó d’Or 
2016, del celler Coca i Fitó), 
tots dos de la DO Terra Alta. El 
Premi Vinari al Millor Vi amb 
Solera 2020 se l’ha endut Clot 
d’Encís Ranci de Sant Josep 
Vins (DO Terra Alta).

ASCÓ
L’Ajuntament informa que 
s’obrirà el termini per presen-
tar la sol·licitud de les ajudes a 
persones autònomes i petites 
empreses afectades per la 
COVID-19 al municipi.

HORTA
La Diputació ha concedit una 
subvenció de 40.000 euros 
a l’Associació de Bombers 
Voluntaris d’Horta per a 
l’adquisició d’un vehicle per 
a l’extinció d’incendis. Una 
quantitat a la que s’afegirà 
una aportació de l’Ajuntament 
de 3.000€ per poder dotar el 
vehicle amb un kit d’extinció 
portàtil.

MÉS 
NOTÍCIES

XARXA    
DE CALOR
Les obres de construcció d’una 
xarxa de calor que permetrà 
escalfar diversos equipaments 
municipals a Tivissa ja estan 
llestes. El municipi és un 
dels 9 que formen part del 
projecte “Xarxa de Calor de 
Proximitat de la Diputació”, 
i el primer de les Terres de 
l’Ebre a posar-la en marxa. La 
iniciativa pretén incremen-
tar el consum de biomassa 
forestal per a usos tèrmics 
a la demarcació i, d’aquesta 
manera, impulsar un sistema 
d’abastiment energètic més 
econòmic i  sostenible.

TIVISSA

 
MURAL CONTRA 
LA MASSIFICACIÓ 
EÒLICA
El passat cap de setmana, de-
senes de persones van col.
laborar en la realització d’un 
mural amb el missatge PROU 
MASSIFICACIÓ EÒLICA A LA 
TERRA ALTA, ‘Terra Alta, terra 

digna’. L’acte fou organitzat per 
diferents veïnes del poble, sota 
el paraigües de l’associació So-
rolla’t. Fou clau la col.laboració 
voluntària de l’artista Jordi Cos-
ta de Gandesa. L’ajuntament de 
Bot va autoritzar la realització 
del projecte a l’estació de la 
Via Verda en un dels punts més 
concorreguts.

DOTZE DONES DE LA RIBERA D’EBRE ES 
FORMARAN COM A CUIDADORES DE 
PERSONES DEPENDENTS

CONSELL COMARCAL
JORNADES DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA DE GANDESA

El Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre ha iniciat una nova 
formació de cuidadors de per-
sones dependents, en el marc 
del Dispositiu d’Inserció Soci-
olaboral de la Ribera d’Ebre del 
Programa Ribera d’Ebre VIVA. Al 
curs hi participen 12 dones, to-
tes amb experiència en la cura 
a persones dependents o fent 
neteges a domicilis particulars, 
autodidactes i sense forma-
ció prèvia. Amb aquest curs, 
subvencionat pel Servei Pú-

blic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), en el marc dels Progra-
mes de suport al desenvolupa-
ment local, es pretén impulsar 
la professionalització d’aques-
tes dones tant en l’àmbit tècnic 
com pel que fa a competènci-
es bàsiques de castellà, català 
i matemàtiques per tal de do-
tar-les del coneixement neces-
sari que els permeti accedir a la 
formació reglada per treballar a 
centres residencials i d’atenció 
a domicili.
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XERTA: OBRES 
MUNICIPALS 
L’Agència Catalana de l’Aigua, 
a instàncies de l’Ajuntament, 
du a terme les obres de cons-
trucció de dos trams d’escolle-
ra de pedra per tal de reparar 
unes esllavissades importants 
que es van produir el passat 
mes de gener al camí de la Illa, 
a una zona on la corrent del 
riu provoca una forta erosió 
al terreny. Es preveu que les 
obres s’allarguin una setmana 
més. Mentre durin les obres 
el camí de la Illa romandrà 
tallat al trànsit. D’altra banda 
en les pròximes setmanes 
s’iniciaran les obres de repa-
ració de diferents camins del 
terme municipal afectats pel 
temporal Gloria, una actuació 
cofinançada per una subven-
ció atorgada a l’Ajuntament 
per part de la Diputació d’un 
import de 50.000€ la qual 
suposa el 80% del cost de 
l’actuació.  

BENIFALLET 
L’Ajuntament comunica a tots 
els interessats/des en la crema 
de restes de brancatge que 
des d’ahir dijous es pot passar 
per les oficines de l’Ajunta-
ment a buscar l’autorització.  

ALDOVER   
Des de l’Ajuntament, tre-
ballant de manera conjunta 
amb l’equip de primària 
d’Aldover i el Dept. de Salut, 
“hem aconseguit mantenir 
la plaça d’administratiu/va al 
nostre Consultori Municipal. 
La selecció de la persona 
escollida s’ha fet a través de 
la borsa de treball de l’ICS i 
se n’ha encarregat el mateix 
Departament”. 

RESERVES 
NATURAL   
La Generalitat declara l’Illa 
de Mar i l’Embut reserves 
naturals de fauna salvatge. Es 
tracta de dos aiguamolls recu-
perats sobre antics arrossars, 
situats a Deltebre i Amposta.

MÉS 
NOTÍCIES

terres de l’ebre
TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Al desembre, acabarà l’Estratègia de 
Protecció del Front Litoral del Delta
La Taula de Consens del 

Delta s’ha reunit aquest 
dimarts amb el Ministeri 
per la Transició Ecològica a 
Madrid.           
En la trobada es van repassar 
les actuacions fetes per part 
del Ministeri i s’ha anunciat 
que l’Estratègia de Protecció 
del Front Litoral del Delta es-
tarà acabada al desembre, un 
any després que se n’adjudi-
qués la redacció al CEDEX. La 
Taula va demanar que s’actuï 
sobre zones d’especial vulne-
rabilitat a través de la direcció 
general de la Costa i del Mar, 
i que s’incorpori la gestió de 

sediments fluvials per part de 
la direcció general de l’Aigua. 
El Ministeri ha acceptat des-
plegar un calendari d’acci-
ons, com a estratègia general 
d’adaptació del Delta al canvi 
climàtic. A la reunió hi va parti-
cipar el portaveu i el tècnic de 
la Taula de Consens, Xavi Cur-
to i Rafa Sánchez, el secretari 
d’Estat de Medi Ambient, Hugo 
Morán, el director general de 
l’Aigua, Teodoro Estrela, la di-
rectora general de la Costa i 
del Mar, Ana María Osorio, i el 
director general de Biodiver-
sitat, Boscos i Desertificació, 
Jorge Luis Marquínez. 

ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DE COMPANYS
“La retirada del monument feixista és el millor 
homenatge per als represaliats del franquisme”
La Federació de 

l’Ebre d’Esquerra ha 
commemorat el 80è aniversari 
de l’assassinat del president 
Lluis Companys, dipositant 
ofrenes florals al davant de 
les plaques d’homenatge i 
record als alcaldes republicans 
afusellats pel franquisme, 
Josep Rodríguez, de Tortosa i 
Vicent Soro, de Gandesa.             
Josep Rodríguez, nét de l’alcalde 
tortosí i president de la sectorial 
de memòria de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra, ha “reivindicat 
a tots els ebrencs represaliats i 
assassinats pel franquisme”; i ha 
“reclamat a l’Estat espanyol la 
reparació de totes les víctimes 
del franquisme i la nul·litat dels 
Consells Sumaríssims”.
Rodríquez que ha demanat 
“tancar ferides” i “la necessitat 
de veritat, justícia i reparació”; 
ha finalitzat la seva intervenció 
afirmant que “la retirada del mo-
nument feixista de Tortosa és el 
millor homenatge que es pot fer 
als represaliats del franquisme”.
La regidora i presidenta de la 
secció local d’Esquerra a Tor-
tosa, Maria Jesús Viña, ha lloat 
la trajectòria políticosocial de 
Lluís Companys al qui ha definit 
com“un símbol, un personat-

ge de referència que va lluitar 
sempre pels valors republicans 
d’igualtat, fraternitat i llibertat”. 
A la vegada ha denunciat que “el 
seu crim encara resta impune. 
França i Alemanya van demanar 
perdó, però Espanya encara no”. 
Xavier Faura, regidor de Tortosa 
i president del Consell Comar-
cal del Baix Ebre, ha tancat els 
parlaments recordant que “l’any 
2004 la vicepresidenta del go-
vern espanyol, la socialista Ma-
ria Teresa Fernández de la Vega, 
es va comprometre a aprovar 
una llei per anul·lar els judicis 
sumaríssims, però no s’ha fet”. 
“Tampoc tretze anys després de 
l’aprovació de la Llei de memò-
ria històrica, ni PP ni PSOE han 
mostrat cap interès per esbor-
rar les restes del franquisme”, 
ha dit posant com a exemple el 
monument franquista de Torto-
sa.“Monument que va ser po-
sat per l’Estat i que cap govern 
espanyol ha retirat malgrat que 
la llei l’obliga a treure la simbo-
logia franquista”. Ha dit abans 
de felicitar la consellera Ester 
Capella “per donar compliment 
a la legalitat”. El regidor ha re-
cordat que el govern municipal 
de JxCaT i PSC, disposa des de 
dimarts passat, de l’informe de 

la CHE pel qual poden desca-
talogar el monument franquista 
com a bé patrimonial, però en-
cara no s’ha convocat cap Ple 
per a fer-ho.
A Gandesa, acompanyats pel nét 
de Vicent Soro, alcalde repu-
blicà del municipi afusellat pel 
franquisme; els representants 
d’Esquerra Republicana de la 
comarca han fet l’ofrena floral al 
costat del monòlit on se’l recor-
da. Neus Sanromà, presidenta 
del Consell Comarcal de la Terra 
Alta, ha homenatjat “les perso-

nes que van ser represaliades i 
assassinades pel franquisme, per 
haver defensat els valors repu-
blicans d’igualtat, justícia i lliber-
tat”. Sanromà també ha volgut 
tenir unes paraules de record 
“pels presos polítics, els exiliats i 
tots aquells que segueixen patint 
la repressió de l’Estat espanyol”. 
Durant el dia, també van haver 
altres actes commemoratius. 
Les banderes a Ajuntaments, 
d’acord al decret de la Genera-
litat, onegaven ahir a mig pal en 
mostra de dol i en homenatge.
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VAIG DIR-HO EL 10 
DE SETEMBRE
El 10 de setembre vaig dir a 
a la meva editorial: “del 24 al 
27 d’aquest mes, la federació 
ens dirà que no hi ha futbol”. 
Per poc ho encerto del tot. El 
13 d’octubre es va comunicar 
que hi ha aturada per De-
cret. I, com també vaig dir, 
potser ens trobarem que fins 
al Gener no hi haurà futbol. 
Situació actual, competicions 
parades quinze dies. 

En la jornada 2, des de 1a 
catalana fins tercera, va ha-
ver un un total de 23 partits 
suspesos. Els clubs sabien 
que això podia passar i van 
jugar perquè la federació 
obligava. ¿Per què?. La 
Federació diu ara que no hi 
ha futbol perquè sanitat ho 
prohibeix i sí, en canvi,  des 
de Madrid es deixa jugar a la 
tercera divisió. Estem en un 
terreny desconegut mentre 
a Alemanya els polítics es-
colten els científics i fan cas 
i en els països escandinaus 
no tenen gairebé morts, aquí 
som com som i passa el que 
passa. Molta irresponsabi-
litat, sobre tot dels polítics. 
Ara parem dues setmanes, 
potser al gener en seran 
tres. Si se sabia que passa-
ria, perquè es va començar? 
La pregunta que ens farem 
d’aquí a tres setmanes serà 
com es recuperaran els 400 
partits setmanals que es 
suspendran, ja que comença-
rà el futbol base. És per això 
que penso que el futbol  s’ha 
d’aturar fins al gener. Vaig 
posar un titular, fa poques 
setmanes, coincidint amb 
l’inici de les lligues: “Comen-
ça el lio”. Ara el que dic és 
que el culebró continua. 
Malgrat tot, Michel i jo 
seguim en la trinxera del 
futbol ebrenc hi hagi tirs o 
bombes. 

CELMA

TOTHOM HO 
SABIA... 
Dues jornades i ha arribat 
la primera aturada de les 
competicions. Dimarts la tarda 
es va conèixer la notícia. I van 
començar les queixes. Malgrat 
tot el que està passant, hi 
havia molta il.lusió en la nova 
temporada. Crec també que 
esta il.lusió no deixava veure la 
dimensió real del conflicte que 
estem vivint.  En dos caps de 
setmana, he vist més públic als 
camps que en temporades an-
teriors. Hi havia gana. Però el 
risc d’una aturada existia, tot i 
que s’han disputat gairebé tots 
els partits en dos jornades. 
Molts lamenten que s’ature la 
competició, quan s’han pagat 
mutualitats i altres despe-
ses.  Alguns consideren que 
no és una casualitat. Bé, cal 
veure, abans de tot, que estem 
enmig d’una pandèmia i que 
novament està descontrolada. 
Per tant, crec que no es pot 
frivolitzar amb això. En qual-
sevol cas, pensava i penso que 
s’hagués hagut d’ajornar l’inici 
de la lliga. Fa dues setmanes 
era la meua opinió i també ho 
és ara. I vaig a fer una reflexió. 
Potser no serà popular. Fa tres 
dies que sento dir que tots sa-
bíem que passaria això. Pues si 
tothom ho sabia....per què els 
clubs no us vau unir i vau fer 
més força? Estic en un grup de 
what de Tercera catalana en el 
que uns quants equips dema-
naven fer una reunió i buscar 
unir esforços per parar l’inici de 
la lliga. Pel motiu que sigui, la 
reunió no va fer-se i pocs van 
aixecar la mà. Clubs de Segona 
catalana sí que van fer una 
reunió. Tampoc va servir. Hi 
ha equips que han començat 
contrariats. I uns pocs no han 
començat. Però una majoria 
volia jugar. Per tant, si es volia 
començar, s’havien d’assumir 
les condicions  actuals. Ara cal 
assumir-les i no val queixar-se. 

MICHEL FCF

DARRERA 
HORA
La Federació Catalana de 
Futbol va emetre un comuni-
cat ahir en el que afirmava el 
següent. “Totes les competici-
ons esportives de futbol i fut-
bol sala a Catalunya es dispu-
taran amb normalitat aquest 
cap de setmana, exceptuant 
que en les pròximes hores es 
publiquin al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya les 
mesures restrictives anunci-
ades. El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya no ha 
validat, a hores d’ara, les me-
sures proposades pel Comitè 
Tècnic del PROCICAT.
No obstant això, si finalment 
aquestes mesures entren en 
vigor, la Federació Catalana 
de Futbol comunicarà ofici-
alment l’ajornament de les 
competicions. Cal dir que l’FCF 
va realitzar aquesta setmana 
una defensa de l’esport fede-
rat i la baixa tassa d’afectació 
de la pandèmia en l’arrencada 
de les competicions del futbol 
i futbol sala catalans. 

Malgrat tot, acte seguit, 
el Govern va fer un altre 
comunicat, ahir la tarde: “El 
Govern té constància que el 
TSJC no resoldria avui dijous 
sobre la resolució anunciada 
amb les noves mesures. El 
Govern publicarà aquesta 
matinada de divendres (al 
voltant de les 01:00 hores) 
al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (DOGC) la 
resolució esmentada, amb 
entrada en vigor de manera 
immediata.  La resolució 
publicada al DOGC inclourà 
una disposició en el qual es 
deixarà en suspens, fins que 
el TSJC es pronunciï, els tres 
aspectes que afecten els drets 
fonamentals: la prohibició de 
reunions de més de sis perso-
nes, la suspensió de l’activitat 
presencial a les universitats 
i la limitació de l’aforament 
les activitats de culte.  Per 
tant, la resta de continguts de 
la resolució entrarà en vigor 
aquesta mateixa matinada.  
Totes les noves mesures es 
prenen amb urgència per 
fer front a l’increment de 
contagis de la COVID19 i ta-
llar-ne l’expansió al més aviat 
possible”. 

PRIMERA CATALANA

Abans de començar es va 
fer un minut en record als 

socis rapitencs que ens han 
deixat aquest passat estiu.   
La Rapitenca va jugar amb la 
segona equipació (la senyera) 
amb motiu de ser, tot i no ce-
lebrar-se, el cap de setmana 
d’Orígens al municipi, certamen 
que es promociona en aques-
ta segona samarreta. Del partit, 
dir que l’Ascó va ser dominador 
del joc al primer temps, avan-
çant-se amb un gol de Noño 
arran d’una falta, José Luis por-
ter local no va estar gaire afor-
tunat en l’acció. Malgrat anar a 
remolc, la Rapitenca, al primer 
acte, va gaudir de dues ocasions 
molt clares, una de Peque i una 
altra de Valcàrcel. A la represa, 
l’Ascó va seguir tenint el partit 
controlat, portant-lo per on vo-
lia amb un Xavi Jaime excepcio-
nal. Però els asconencs no van 
sentenciar i ja al final, un golàs 
del local Marc Lleixà, d’uns 30 
metres, va significar l’empat. La 
Rapitenca va salvar un punt i 
l’Ascó considera que en va per-
dre dos.
Ramon Sancho, tècnic de la Ra-
pitenca, deia que “l’Ascó, sobre 
tot al primer temps, va jugar 
més còmode. A natros ens va 
costar entrar en el partit, i so-
bre tot dominar el joc interior. 

La Rapitenca salva un 
punt contra l’Ascó (1-1)

No és cap excusa però la lesió 
de Pere no ens va anar bé, en 
aquest sentit. No vam poder 
tenir la pilota i això ens va pe-
nalitzar. Malgrat això, les dues 
opcions més clares a la prime-
ra part van ser nostres i el seu 
gol és arran d’un accident”. A la 
segona meitat, segons Sancho, 
“vam intentar tenir més la pilo-
ta però vam seguir sense po-
der tenir el control. L’Ascó va 
continuar jugant còmode; no 
obstant, tampoc ens va crear 
ocasions clares per sentenciar. 
Nosaltres no vam estar precisos 
però al final, a còpia d’orgull, 
vam empatar amb el gran gol de 
Marc. Vam salvar un punt que, 
tal com va anar el partit, va ser 
meritori”. German, de l’Ascó, la-
mentava l’empat a darrera hora: 
“penso que ens vam deixar dos 
punts en un partit en què vam 
tenir el control del joc però en 
el que ens va faltar decidir amb 
un segon gol que no va arribar, 
tot i fer diverses aproximacions. 
Tot i que no estem satisfets de 
l’empat, sí que ho estem del joc 
i l’actitud. L’equip està en línia 
ascendent. El que ens ha faltat 
en els dos partits disputats és 
poder matar-los i no haver d’ar-
ribar el final amb incertesa. Ens 
falta aprofitar  més les arribades 
que creem”. 

Amb l’aturada de les 
competicions, el programa 

esportiu de Canal TE, Minut 
91, no s’emetrà els dos propers 
diumenges.
Sí que es manté la Tertúlia de di-
lluns, a les 21.30 hores. El pro-
per dilluns ens visitaran Joel 

Minut 91, a Canal TE, 
en dilluns

(Gandesa B), Blai (Pinell), Guiu 
(Ginestar) i també intervindran 
Bartolo (exmister de l’Aldeana) i 
Eulogio (Fatarella).  D’altra ban-
da, cal aclarir que la informació 
esportiva de Més Ebre d’avui està 
basada, en molts casos, en opi-
nions del cap de setmana passat.
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MARCEL LIDERA 
LA GOLEJADA 
 (5-2)
El Camarles, en un derbi mar-
cat pel vent, es va emportar el 
derbi contra l’Ampolla (5-2). Als 
12 minuts, els locals guanyaven 
3-0. Abans del descans, l’Am-
polla va entrar en el partit amb 
dos gols, de Pau (golàs) i Joel 
(3-2). A la represa, els camar-
lencs van decidir amb dos gols 
més. Destacar els 4 gols del 
jugador del Camarles, Marcel 
Guiu.

Alberto López, tècnic del Ca-
marles: “victòria important 
en el nostre primer partit. Va 
ser un partit marcat pel vent i 
en el que aviat ens vam posar 
amb el 3-0. L’equip potser es 
va acomodar i l’Ampolla va en-
trar en situació amb el 3-2. A la 
represa, contra vent, l’equip es 
va adaptar i va decidir amb dos 
gols més arran de dues jugades 
per banda. El triomf anirà bé 
per agafar confiança i per se-
guir millorant”.

Baltasar Capera, segon entre-
nador de l’Ampolla, manifesta-
va que “no vam començar bé 
el partit i el Camarles, que sí 
va fer-ho, es va avançar amb 
el 3-0. L’equip va reaccionar i 
va entrar en el partit, amb dos 
gols. Però a la represa, tot i te-
nir el vent a favor, ens vam tro-
bar en què Simo va fer una ju-
gada per banda que fou el 4-2. 
Després va haver un penal a 
l’àrea local que no va ser xiulat i 
que hagués pogut ser el 4-3. Es 
va arriscar i en una altra acció 
de Simo per banda, el Camar-
les va sentenciar. En definitiva, 
un partit en què no vam estar 
bé i del que cal recuperar-se, 
ja pensant en el proper. Sobre 
tot es va penalitzar el mal ini-
ci; vam començar molt apàtics, 
rebent 3 gols. I això ens va fer 
anar a remolc”. 

SEGONA CATALANA
Primer triomf del 
Tortosa, a Móra la Nova
El Tortosa va guanyar 

a Móra la Nova. Es va 
avançar a amb el 0-2 (Galera 
i Aleix). A la represa , un golàs 
de Duran fou el 0-3. Però el 
M. Nova va reaccionar i va 
reduir distàncies amb el 2-3 
final.  
Ambrós, tècnic del Móra la 
Nova: “al primer temps ens va 
faltar més intensitat en el mo-
ment de la pressió al centre 
del camp i això va suposar que 
tinguéssim dificultats en un pa-
rell de jugades que van suposar 
els gols, perquè ells van poder 
desplaçar amb certa comodi-
tat. I en accions en què nosal-
tres no vam ser del tot contun-
dents, ells van ser efectius i van 
posar-se amb el 0-2. Al des-
cans vam parlar de que havíem 
de rectificar algunes qüestions 
i realment vam fer-ho. Tot i re-
bre aviat el 0-3, amb un gran 
gol, vam reaccionar amb l’1-3. 
L’equip es va posar dins del par-

tit i va jugar més a camp contra-
ri, marcant el 2-3 i fent sensa-
cions de poder empatar, tot i ja 
no disposar d’ocasions clares”.  
Guillermo Camarero, del Torto-
sa: “penso que la primera hora 
de partit va ser un monòleg 
nostre. Vam dominar totes les 
facetes del joc. Ells, excepte 
algun tret exterior,  no van fer 
perill. Vam treballar bé i no vam 
deixar espais perquè ells tin-
guessin el control de la pilota al 
centre del camp. Ofensivament 
vam tenir profunditat i a través 
de combinacions vam generar 
nombroses arribades. I a l’ini-
ci de la represa ens vam posar 
amb el 0-3. Però del minut 60 
fins el final va ser un altre partit. 
Anem guanyant minuts en què 
l’equip ja està a un bon nivell, 
però a partit del 60 vam baixar i 
no vam tenir el control del joc i 
al final vam patir per l’ajustat del 
marcador, amb el 2-3”. (més 
info a la plana 19). 

CAMARLES-
AMPOLLAVictòria del R-Bítem, 

contra l’Amposta (2-1)
El R Bítem va guanyar a 

l’Amposta (2-1). Marc i 
Sorolla, grans gols, van posar 
el 2-0. Al final, Joel va fer el 
2-1.     
Jordi Vallés, tècnic del R Bítem: 
“va fer molt de vent i compli-
cava jugar. Penso que ningú va 
voler arriscar i els dos equips 
buscàvem joc directe, i això va 
propiciar moltes segones juga-
des, i un joc molt intens. A la 
primera part, l’Amposta va arri-
bar més tot i que natros també 
vam tindre alguna opció clara. 
A la segona, en dos recupera-
cions, vam fer dos bons con-
traatacs i ens vam posar 2-0. A 
partir d’aquí l’Amposta va insistir 
i va tenir diverses arribades, so-
bre tot en accions a pilota atu-
rada. En afegit ens van fer el 2-1, 
i després va venir el penal que 
l’Amposta va fallar. Molt content 
del treball de tot l’equip”. Albert 
Bel, de l’Amposta: “en general, 
no vam estar excessivament 

bé. Va ser un partit amb dificul-
tats després de dues setmanes 
sense gairebé poder entrenar 
i sense competir i, a més, amb 
baixes. Però no ha de ser una 
excusa perquè en l’època ac-
tual tots ens hi podem trobar i 
cal adaptar-se. Vam acabar la 
pretemporada amb molt bones 
sensacions però comencem la 
lliga amb unes altres. Malgrat 
tot, al primer temps encara vam 
estar relativament bé i vam tenir 
més ocasions per obrir el mar-
cador. A la represa, amb el vent 
a favor, no vam saber llegir el 
partit. No vam jugar ben posats, 
sense control del joc i cometent 
errades que van suposar contres 
i els gols locals. Malgrat això, 
vam poder crear un parell d’op-
cions i Joel va fer el 2-1. En afe-
git vam disposar d’un penal que 
hagués suposat un punt que ha-
gués estat molt bo, tal com va 
anar. El R-Bítem va fer els seus 
mèrits per assolir la victòria”.

AL PERELLÓ
L’Aldeana guanya en 
el debut de Parra (0-1)
L’Aldeana va sumar la 

primera victòria, al camp 
del Perelló. Bona feina 
defensiva de l’equip aldeà 
davant d’un Perelló que no 
va estar a l’altura i que no 
va crear opcions clares. A la 
represa l’Aldeana va fallar 
un penal. A darrera hora, els 
locals van reclamar-ne un a 
l’àrea visitant que no va ser 
xiulat. Parra va debutar a la 
banqueta aldeana.
Teixidó, tècnic del Perelló, 
manifestava que “no vam estar 
bé i el partit es va anar com-
plicant. És cert que al segon 
temps va fer molt de vent i no 
va ajudar, però no és una jus-
tificació perquè, en general, 
vam estar espessos i sense ser 
l’equip que va empatar a Tor-
tosa. L’Aldeana va fer el seu 
partit i va defensar-se força 

bé, creant-nos dificultats. Està 
clar que haurem de reaccionar 
i millorar”. 
Eric es va lesionar diumenge 
durant la segona part del partit 
i s’afegeix a les baixes de Samu 
i Munta. 
Amb la limitació d’efectius de 
la plantilla, les baixes es poden 
acusar.
Parra, nou tècnic de l’Aldeana, 
valorava el “el treball de tots 
els jugadors. Van lluitar molt i 
van guanyar al camp d’un molt 
bon equip. L’actitud va ser molt 
bona i defensivament vam es-
tar molt centrats, sent contun-
dents com el partit, amb molt 
de vent, ho requeria. Hem de 
seguir. Queda molt”. 
Amb l’Aldeana ja va jugar Vi-
llarroya, Ionita i, a la segona 
part, també va fer-ho Luis Gar-
cia.

LA SÉNIA-ULLDECONA
Empat en el derbi del 
‘pantano’ (1-1)
La Sénia i Ulldecona van 

empatar (1-1). Regolf 
va fer el 0-1, aprofitant la 
pressió alta dels visitants i una 
pèrdua local. Però abans del 
descans, Gasparin va empatar, 
a la sortida d’un córner. A la 
represa, el partit va seguir 
igualat, fins el final. Empat es 
pt considerar just.  
Serrano, tècnic de la Sénia, deia 
que “en general, no estic satisfet 
del partit i aquesta setmana ho 
parlarem. Cal valorar que l’Ull-
decona ha fet incorporacions 
i que no és l’equip de fa dues 
setmanes, va tenir més ordre i 
possibilitats. Però per part nos-
tra no vam estar a l’altura. Pot-
ser si pensem que perquè la lliga 
passada anàvem quarts i perquè 
vam guanyar a l’Aldea ja ho te-
nim tot fet, estem equivocats. Si 
volem estar entre els quatre pri-

mers hem de millorar i estar més 
concentrats i buscar fer el que 
plantegem. Però no jugar com 
diumenge. I que conste que jo 
com a entrenador, assumeixo les 
responsabilitats i sóc el primer 
que m’equivoco. Per això n’hem 
de parlar perquè hem de rectifi-
car si volem aspirar a les prime-
res places de la lligueta”.
Andreu Fibla, tècnic de l’Ull-
decona, valorava “el treball de 
l’equip, que va estar ben coordi-
nat, tan en defensa com en atac. 
Penso que vam jugar amb  un 
ritme i intensitat dignes d’un par-
tit de 2a Catalana. I vam realitzar 
una bona pressió alta, fruit d’això 
el gol que va marcar Regolf. El 
partit, en general, va ser igualat i 
crec que l’empat es pot conside-
rar just. Un punt que ens permet 
seguir sumant i treballant per 
continuar millorant”. 

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

3
4
4
5
4
1
3
1
1
2

1
3
3
2
4
2
5
2
2
4

4
4
4
3
3
3
3
1
0
0

equip                    GF       GC     PNTS

PENAL FALLAT AL 95

 



18 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres 16 d’octubre / 2020

3A CATALANA

L’ALCANAR FA PATIR A 
LA CAVA (0-0)

Segon triomf del Santa. Toni Ca-
lafat va fer el 0-1. I el debutant 
Albert va marcar el 0-2. Al final, 
Víctor va reduir distàncies amb 
l’1-2. L’Amposta B va reclamar 
diverses decisions arbitrals.
Toni Sánchez, de l’Amposta B, 
deia diumenge a Minut 91 que 
“la veritat és vist el reportatge per 
la televisió penso que no vam 
merèixer la derrota perquè hi ha 
una sèrie de decisions per les 
que vam sortir molt perjudicats. 
El penal i el gol anul.lat a Versia-
no i el 0-1 que, amb les imatges 
de la tele, és en fora de joc. En 
qualsevol cas, el partit fou igua-
lat i, tot i que se’ns va complicar 
a la represa, vam estar vius fins 
els darrers minuts, tenint l’opció 
de poder empatar, amb un remat 
de Versiano amb el cap”. Joan 
Marc i Pau van ser substituïts per 
lesió en un filial que tenia baixes. 
Com també les tenia el Santa 
Bàrbara. Fins a sis. Ito, director 
esportiu del Santa, deia que “em 
va agradar l’Amposta per la seua 
proposta i penso que tal com va 
anar el partit un empat el va me-
reèixer. Per nosaltres va ser una 
victòria treballada i meritòria: ens 
vam enfrontar a un bon rival i, a 

Partit sense gols el que van dis-
putar l’Alcanar i La Cava. 
Miquel Cervelló, tècnic de l’Al-
canar: “vam buscar sorprendre 
a un rival d’entitat com ho és la 
Cava. Al primer temps vam es-
tar ben posats i vam treballar per 
incomodar el seu joc. A més, 
vam tenir fins a tres ocasions 
clares que va evitar el seu por-
ter. A la represa, la Cava va fer un 
pas avant. Té jugadors de qua-
litat  i van aparèixer. Nosaltres 
vam haver de córrer, molt però 
vam aguantar bé. Penso que per 
ocasions, una victòria nostra ha-
gués estat el més just”.
Juanjo Prats, director esportiu 
del CD la Cava: “l’Alcanar ens 
va sorprendre al primer temps, 
jugant amb intensitat i tenint 
ocasions que va evitar Figo. A 
la segona meitat, el partit es va 
igualar i en els darrers minuts 
nosaltres vam pressionar més 
amunt i vam insistir però sense 
poder marcar. Felicito a l’Alca-
nar pel partit i reconeixo que 
una victòria seua no hagués es-
tat injusta. Hem de seguir treba-
llant esperant que l’equip es vagi 
adaptant”.

PRIMER TRIOMF DEL 
JESÚS I MARIA

L’EBRE GUANYA I EL 
BATEA PROTESTA

EL FLIX S’EMPORTA 
ELS PUNTS 

VICTÒRIA CALERA, 
CONTRA EL GODALL

El Jesús i Maria va guanyar a la 
Rapitenca B, per 2-1. 
Borras amb un gran gol, i Iker Cid 
van marcar pels locals. Des del 
Jesús i Maria es considerava que 
“l’equip va sortir molt ben posat 
en una primera meitat bastant 
completa, ben col.locats i domi-
nant el joc. La Rapitenca va crear 
poques opcions. Ens vam avan-
çar amb un gol de falta de Borràs 
per l’escaire, després d’una altra 
que va anar a la creueta. I en una 
acció d’estratègia Iker va fer el 
2-0. A la represa, la Rapitenca va 
fer un pas avant, amb el vent a 
favor. Ells van apretar i van mar-
car el 2-1. I després van tenir una 
altra opció. Però l’equip va res-
pondre amb bon actitud”. Carlos 
Rodriguez, de la Rapitenca B: 
“ens va costar adaptar-nos i no 
vam fer un bon partit. Tot i això 
vam tenir les nostres opcions per 
empatar-lo. El partit es va decidir 
en accions a pilota aturada que 
ells van saber aprofitar per po-
sar-se amb el 2-0. A la represa 
vam reaccionar i vam marcar el 
2-1, però no vam poder empatar, 
tot i que l’equip va fer aproxima-
cions i sensacions de poder-lo 
assolir”. 

L’Ebre Escola va guanyar en el 
primer partit (3-1). Pepe Balart, 
tècnic de l’Ebre: “partit en què 
el vent va condicionar el joc dels 
dos equips. En general, natros 
vam jugar amb molta serietat, 
molt forts defensivament i a ni-
vell ofensiu vam crear més oca-
sions. Primera meitat contra vent 
vam estar ben col.locats i ens 
vam avançar amb el gol de Pep. 
Va haver una jugada clau amb 
un penal en contra no xiulat. I 
el Batea es va quedar amb deu. 
Segona part a favor de vent, no 
vam saber gestionar-ho del tot 
bé. Potser un xic precipitats, però 
vam poder sentenciar en dues 
jugades aprofitant els espais”. 
Jose López, del Batea: “ells van 
començar amb molta intensitat 
i vam buscar contrarrestar-ho. 
Arran d’una errada nostra ells van 
fer l’1-0. Després hi ha un penal 
molt clar a favor no xiulat. I l’ex-
pulsió a Paul quan ell havia estat 
agredit  abans. A la represa, vam 
posar defensa de 3. En un camp 
gran vam acusar la situació de 
partit i la limitats de jugadors i en 
el físic. Ells, molt intensos, són un 
bon equip i van sentenciar. A re-
cuperar gent i a millorar”. 

El Flix va decidir a la primera 
meitat i va guanyar a Sant Jau-
me (1-3). Anton Flores, del Sant 
Jaume: “durant la primera mit-
ja hora vam estar bé, tenint una 
opció molt clara que ells van 
traure sota pals. Però després 
vam cometre dues pèrdues al 
centre del camp que van com-
portar el 0-2. Vam passar una 
fase de desconcert i arran d’un 
desajust defensiu nostre va venir 
el 0-3. A la represa, vam reduir 
distàncies i vam millorar, sense 
rebre cap gol. És un pas avant 
per natros. Hem de seguir. No 
vam fer pretemporada i sabem 
que costarà adaptar a l’equip”. 
Lizaso, del  Flix: “el partit es va 
posar de cara amb el 0-3 en una 
primera meitat en què ells no 
ens van fer gaire perill. Vam tenir 
controlat el joc. A la represa ells 
van marcar l’1-3 amb un golàs 
des de  el centre del camp. Mal-
grat això, el partit el vam domi-
nar però ja va ser per fases. No 
vam aprofitar les possibilitats 
que vam crear i també cal dir 
que el S. Jaume no es va rendir, 
lluitant molt fins el final. En ge-
neral, bona imatge i 3 punts va-
luosos per al Flix”.  

L’Ametlla va guanyar el Godall 
(2-1). Ivan Romeu, de l’Ametlla: 
“vam plantejar de tenir el control 
del joc a través de la pilota però 
no vam estar fluids. I per això 
vam jugar massa en llarg. I això 
no ens va anar bé, precipitats i 
previsibles. Ens va costar. Mal-
grat tot, Miguel va fer l’1-0. A la 
represa, aviat, una errada nostra 
va suposar un penal que fou l’1-
1. Amb els minuts vam millorar 
una mica creant un parell d’opci-
ons, fent un pal. Amb els canvis, 
amb un davanter més, vam arri-
bar amb més claredat, marcant 
Ivan el 2-1 Ivan. Vam patir fins el 
final perquè no vam poder tenir 
el control de la pilota, amb er-
rades que podien propiciar con-
tres. No fou un bon partit però 
vam fer mèrits per a guanyar-lo”. 
Juanjo Agustin, del Godall: “par-
tit molt igualat; la única diferèn-
cia fou que ells van transformar 
dos de les ocasions i natros, que 
en vam tenir bastantes, no vam 
aprofitar-les. L’empat hagués es-
tat just. Per lesió, no teníem cap 
dels davanters i vam haver de fer 
variacions. Content de l’esforç i 
rendiment. Hem de millorar, so-
bre tot les definicions”.  

EMPAT ROQUETENC 
ÈPIC A CORBERA
A darrera hora, el Roquetenc va 
empatar a Corbera (3-3). Robert 
Costa, del Corbera: “estem dece-
buts perquè teníem la victòria a 
les mans i vam deixar-la escapar. 
Vam fer una primera meitat molt 
bona, marcant l’1-0 abans del 
descans. El partit estava bastant 
controlat. A la represa, ens van 
empatar però vam reaccionar 
i vam fer dos gols més. L’equip 
va estar molt bé però els darrers 
minuts, potser pel desgast físic i 
també per la inexperiència, no 
vam saber jugar-los i ens van 
empatar. Vam fer un bon partit 
però les accions a pilota atura-
da van penalitzar”. Vilanova, del 
Roquetenc: “a la primera meitat 
vam estar bastant bé, amb fases 
amb control de pilota i posses-
sions llargues, tot i que sense 
opcions. Poc abans del descans, 
una errada ens va costar l’1-0.  A 
la represa no vam sortir bé però 
vam empatar. Acte seguit ens van 
marcar el 2-1, de penal. Fase de 
desconcert i ens van fer el 3-1. 
Però la reacció va ser bona, en 
acció d’estratègia vam fer el 3-2 
i en afegit vam empatar de penal. 
I al final vam tenir el 3-4 amb una 
doble ocasió”. 

més, estàvem molt minvats tot i 
que van debutar dos jugadors”. 
Es el cas de J Marc Solsona i Al-
bert Lucas que va marcar el 0-2 
arran d’una genial assistència de 
Calafat que, a més, va fer el 0-1 
amb un toc genial a una passada 
d’Esbrí. La posició de Toni, però, 
era dubtosa.

EL SANTA GUANYA A 
AMPOSTA (1-2)

EL BENISSANET AGUANTA FINS EL MINUT 
70, AL CAMP DEL CATALÒNIA (5-1)
Triomf del Catalònia, contra el 
Benissanet (5-1). Els locals van 
avançar-se amb gol d’Iniesta. 
Figueroa va empatar però un 
penal, protestat pels visitants, 
va ser el 2-1 al 45. A la represa 
el Benissanet va aguantar fins 
el 3-1. Després va perdre pis-
tonada acusant una pretempo-
rada prou atípica, amb 7 mesos 
sense competir (dissabte ju-
gava el primer partit de lliga). 
Aleix i Cristian (2) van ampliar 
l’avantatge pels locals al segon 
temps.
Marcos Garcia, segon entre-
nador del Catalònia, admetia 
que “el Benissanet ens va crear 
dificultats i fins ben entrada la 
segona meitat no vam poder 
decidir, quan vam fer el tercer 
gol. Fins llavors, tot i que vam 
tenir més opcions, ells també 
van fer les seues i van reacci-
onar marcant l’empat a un. El 
2-1, de penal, poc abans del 
descans, va ser important, però 
fins avançat el segon temps no 
vam poder sentenciar. El resul-
tat final, amb els dos gols a dar-
rera hora, va ser inflat”. El Cata-
lònia amb una plantilla amplia 

i competitiva és dels aspirants 
a la lluita per l’ascens. Ginés, 
del Benissanet: “fins el minut 
70 vam plantar cara jugant ben 
posats. Però, sense ser excusa 
al resultat, cal dir que portàvem 
7 mesos sense competir i era 
el primer partit després de set-
manes en què també han ha-
gut confinaments. Penso que 
el resultat va ser molt abultat 
però a partir del 3-1 vam bai-
xar els braços i ells tenen molt 
potencial ofensiu i van saber 
aprofitar-ho”. Els de la Ribera 
van protestar el penal que fou 
el 2-1 en considerar que abans 
va haver-hi falta en atac del 
local Cristian. En la jugada del 
cinquè gol del Cata, Cissay va 
ajudar-se de la mà abans de la 
rematada de Cristian. 

1. Catalònia
2. Ametlla
3. S Bàrbara
4. Flix
5. Batea
6. Rapitenca
7. Ebre Escola
8. Olimpic
9. J i Maria
10. Roquetenc
11.  Amposta
12. Alcanar
13. La Cava
14. Corbera
15. Godall
16.Benissanet
17. Sant Jaume

7
6
4
4
10
4
3
2
3
4
2
1
1
3
1
1
3

2
2
2
2
5
2
1
1
5
5
3
2
2
6
2
5
12

6
6
6
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0
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CONDOL A LA UE DELTEBRE
Fins sempre, Leocadio Ventura

* La setmana passada infor-
màvem que el calero Sergi 
Quintana ha tornat a jugar a 
futbol, ho fa amb el Sant Jau-
me. I dissabte passat, en el 
partit contra el Flix (1-3), va 
marcar el gol santjaumero des 
del centre del camp, en el llan-
çament de l’inici de la segona 
part. 
Tot i la derrota, el tècnic del 
Sant Jaume, Anton, considera 
que “anirem adaptant l’equip. 
Ho anirem fent. Contra els 
rivals més potents sabem 
que ho tenim complicat però 
amb d’altres crec que podrem 
competir i assolir algun bon 
resultat. No rebre a la segona 
part cap gol, dissabte, ja va ser 
un pas avant”.
* Joan Marc Solsona i Albert 
Lucas van debutar amb el San-
ta Bàrbara que tenia nombro-
ses baixes per al partit a Am-
posta, dissabte passat (1-2). 
Lucas va fer el segon gol pla-
ner. D’altra banda, el director 
esportiu del Santa Bàrbara, Ito 
Galve, va informar a Minut 91, 
a Canal Terres de l’Ebre, que el 
club està interessat en fitxat a 
Canalda, jugador que ha de-
manat la baixa al CD la Cava. 
“Si la rep, fitxarà amb natros”, 
va dir Ito.  
* El tècnic del Flix, Albert Liza-
so, ha volgut agrair al porter 
de l’equip de futbol sala flixan-
co que fitxés i anés a jugar a 
Sant Jaume. Per la sanció de 
Marc Andreu, la JE Flix no te-
nia porter en aquesta segona 
jornada.
* Diumenge passat, després 
del partit del primer equip del 
Perelló, el nou equip feme-
ní de futbol de la població va 
fer la presentació en un partit 
contra la Rapitenca. Molt bon 
ambient al camp, tot i el vent, 
per veure l’estrena de les no-
ies.
* Per la mort de Leocadio 
Ventura, que fou regidor de 
l’Ajuntament deltebrenc, es 
va suspendre l’acte oficial que 
havia de tenir lloc a l’Aube de 
Jesús i Maria el diumenge la 
tarde, amb el descobriment 
de la placa en reconeixement 
a Josep Maria Torres. L’acte es 
va deixar per més endavant. 
El camp de l’Aube rebrà el 
nom de Josep Maria Torres, 
que és un dels referents del 
club, fundador de l’escola de 
futbol de la UD Jesús i Maria i 
tècnic durant molts anys. 

BREUS
Quintana va 
marcar des del  
mig del camp

CD TORTOSA
“L’aturada ens perjudica 
a tots els equips”

Condol a Deltebre i a la 
Unió Esportiva Deltebre.

Dissabte passat, ens va deixar, 
arran d’un accident automo-
listic, Leocadio Ventura, als 82 
anys. Una pèrdua molt sentida 
per tota la família de la UE Del-
tebre i, en general, al municipi 
perquè era una persona força 
coneguda. També va ser regi-
dor de l’ajuntament deltebrenc.
La seua trajectòria esportiva va 
començar amb el juvenil de La 
Cava on es va formar. A partir 
del 1957 va començar a jugar 
amb el primer equip de C.D. La 
Cava, les primeres tempora-
des a Regional Preferent. L’any 
1958, en estar fent la mili a Ro-
ses, va començar a jugar amb 
el Roses a 3r regional i sent el 
líder de l’equip van pujar a 2a 
regional. En tornar a casa va 
continuar jugant amb el CD La 
Cava a Regional Preferent d’ex-
trem dret, destacant pels seus 
gols i per tirar els penals amb 
encert del 100 %. Va arribar a 
jugar 3 temporades a 3a Naci-
onal amb La Cava. El 1968 va 
fitxar pel Camarles a 1a regio-

nal, on va estar-hi dos tempo-
rades. L’any 1970, havent ju-
gat un amistós a l’estiu amb el 
Tortosa contra una selecció de 
jugadors on figurava Lazli Ku-
bala i el seu fill, el Tortosa li va 
proposar de fitxa per a la tem-
porada 70-71. No va poder in-
corporar-se per incompatibili-
tats professionals i va jugar dos 
temporades amb la U.D. Jesús 
i Maria fins l’any 1973. A partir 
d’aquí va jugar amb els veterans 
del C.D. La Cava fins que fa ver 
54 anys, l’any 1992.
Va ser fundador de la U.E. Del-
tebre l’any 1987, membre de 
junta, secretari, tresorer i presi-
dent 12 anys. També va exercir 
d’entrenador en diverses oca-
sions amb la UE Deltebre fins 
que va parar la seva activitat 

Foto de dalt, Leocadio, quan jugava a la Cava. Baix, amb el seu net Oriol.

Guillermo Camarero, tècnic del 
CD Tortosa, valorava molt posi-
tivament la victòria de dissabte a 
Móra la Nova: “va ser molt im-
portant per la confiança. L’equip, 
contra el Perelló en la primera 
jornada, ja va estar bé durant 
pràcticament tota la primera 
meitat. Però va baixar a la se-
gona. Dissabte, a Móra la Nova, 
ja vam incrementar el nivell de 
joc fins el 60. Amb el 0-3 és lò-
gic que la intensitat baixés i és 
que cal valorar que venim d’una 
pretemporada del tot atípica. 
L’equip va perdre el control, no 
va aprofitar els espais i el partit va 
complicar-se, si bé no vam pas-
sar angúnies. Però l’ajustat del 
marcador va donar incertesa fins 
el final”. Guillermo afegia que “el 
ritme de competició s’ha d’anar 
agafant. I penso que vam millo-
rar en aquest sentit. Sabíem que 
seria una temporada complicada 

i ara es torna a aturar la compe-
tició. Per la nostra part, seguirem 
treballant i ha d’haver paciència 
per cohesionar un equip en el 
que hi ha molta gent nova. Pen-
so que si es pot seguir jugant, 
que els resultats arribaran per 
estar entre les quatre primeres 
places, que és el primer objectiu. 
Ha d’haver paciència. Ara deixem 
de competir un altre cop amb el 
que això suposa. És un inconve-
nient que ja sabíem que podia 
passar i ha passat. L’aturada ens 
perjudica a tots els equips. Però 
continuarem treballant per si hi 
ha una represa”. 

CLUB VOLEI ROQUETES
Victòria del sènior 
contra els Monjos
El sènior masculí de Primera 
Nacional del Club Volei Ro-
quetes va guanyar contra el 
Volei Monjos en la primera jor-
nada 3-0 (25-13/25-23/25-18)
Important victòria per iniciar la 
competició després de la llar-
ga aturada. 
En un primer set sense donar 
opcions al rival, els roquetencs 
van mostrar el seu potencial. 
Als dos sets restants, la relaxa-
ció i els errors no forçats van 
fer que l’equip rival entrés al 
partit. Tot i això la bona reac-
ció dels locals fou determinant 
per signar la primera victòria i 
els primers tres punts.

Resultats dels equips:
L’infantil femení va perdre a la 
pista del Salou 3-1 (18-25/25-
12/25-4/25-19). Malgrat la 
derrota, bones sensacions de 
les infantils que van acon-

seguir oferir un bon joc fruit 
d’una bona progressió davant 
un Salou que, gràcies a la seva 
contundència en el servei, va 
decantar el partit al seu favor.
L’infantil masculí va perdre con-
tra el Club Natació Sabadell 2-3 
(20-25/19-25/25-17/25-23/11-
15). Els nois van anar de menys 
a més, i van estar a prop d’acon-
seguir la remuntada però al final 
pels desajustos tècnics i tàctics 
no van poder culminar-la.
El Cadet femení va guanyar el 
tercer partit, a Salou 0-3 (15-
25/5-25/8-25). I el juvenil feme-
ní també va vèncer a Salou per 
0-3 (7-25/16-25/6-25).
El sènior femení va sumar els 
punts a Cubelles 0-3 (4-25/10-
25/9-25).
I el sènior masculí B va perdre a 
la pista de l’Acadèmia Voleibol  
Barcelona 3-0 (25-18/25-21/25-
19).

esportiva l’any 2018. Per la seva 
gran afició al futbol territorial 
va animar el seu net Oriol, que 
va ser jugador i capità de U.E 
Deltebre. Ens ha deixat un dels 

grans del  nostre futbol. Gran 
col.laborador de Minut 91 i 
Més Ebre durant décades. Bona 
persona. Fins sempre, Leocadio 
Ventura.

 Va ser jugador de la 
Cava, Camarles, Jesús 
i Maria i del Roses. 
I fou fundador de la 
UE Deltebre, l’any 87
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JEREMY, UNA CAIGUDA FRENA LA 
REACCIÓ

MOTO3

REM
Nova fita esportiva de l’Am-
postina Aina Cid Centelles, 
que juntament amb Virginia 
Díaz, han aconseguit el 2n 
lloc al Campionat d’Europa 
de rem disputat a Poznan.

CAMPIONAT 
D’ESPANYA
La rapitenca Marta Mari-
ano va guanyar el cap de 
setmana passat la medalla 
de plata en skiff al Campio-
nat d’Espanya cadet i juvenil 
disputat a Sevilla. Segons 
informació de Ràdio Ràpita, 
la remera, del CN Sant Carles 
de la Ràpita, va ser superada 
només per la gallega Cande-
la Martínez del CR Cedeira. 
Així mateix, al mateix cam-
pionat, a Sevilla, cal destacar 
l’or per Marc Marqués i Sergi 
Olid del CR Delta.

HANDBOL CLUB 
EL PERELLÓ
Interessant partit de torna-
da disputat al Perelló contra 
el Club Handbol Terrassa 
(19-28). El joc va estar molt 
més lluitat, però s’ha de 
reconèixer la superioritat 
de les rivals, que, amb una 
porteria gairebé impene-
trable i tirs efectius, van 
anar per davant tot el duel. 
Aquest és el primer partit 
de lliga 1a Catalana  disputat 
al Perelló, amb un afora-
ment de 20 persones limitat 
només a familiars. D’aquí 15 
dies, segona jornada contra 
el Cerdanyola.

ESCACS
Xavier Mompel del CE 
Tortosa va finalitzar com a 
millor tauler de Catalunya 
en el campionat d’edats 
per equips sub10 celebrat a 
Lloret de Mar.

El seu equip ha finalitzat 
sotscampió de Catalunya 
sub10. Xavier jugava al 
tauler número 1 i va guanyar 
totes les partides. 

MÉS 
NOTÍCIES

 
CENTRE ESPORTS 
TORTOSA 

Primer partit de la temporada 
pera les noies del C.E. Torto-
sa després de molts de mesos 
d’inactivitat i de competició 
degut a la situació actual de la 
pandèmia però que per fi i de 

moment s’ha pogut tornar a re-
prendre. Van guanyar a l’Amics 
HC per 27-19.
El resultat fou enganyós, ja que 
tot i el marcador final, el partit va 
ser molt complicat ja que s’en-
frontaven a un equip que defen-
sivament va ser molt intens en 
tot moment.
Destacar que les jugadores van 

jugar amb un hàndicap molt im-
portant en saber la mala noticia 
el dia anterior al partit de que 
dos de les seves companyes, en 
concret les altres dues porteres 
PAULA PINO I ABRIL LERIN, van 
sofrir un greu accident de moto 
en el que la bona notícia va ser  
que Paula Pino es troba perfec-
tament. Però que per desgràcia 

a Abril Lerin van tenir-la que 
hospitalitzar d’urgència a Tar-
ragona en estat greu on està 
ingressada. La victoria fou de-
dicada. “Tot el suport de part de 
tot l’equip i del club i esperem 
una bona recuperació. MOLTA 
FORÇA ABRIL. T’estimem i aquí 
ens tindràs pera el que neces-
sites”.

VALORACIONS AQUESTA SETMANA DELS PROTAGONISTES DEL DEBAT A 
CANAL TERRES DE L’EBRE, A MINUT 91, DE PRINCIPIS DE SETEMBRE

ATURADA DE LES COMPETICIONS

Una de les mesures adoptades 
pel Govern per frenar la Covid 
19 ha estat aturar les competi-
cions no professionals, també 
15 dies. Una decisió que tots 
els clubs sabien que podia 
passar. Però que ha succeït 
només començar, quan s’ha-
vien disputat dos jornades en 
les lligues territorials de fut-
bol.
Més Ebre ha volgut saber opi-
nions. I ha parlat en els ma-
teixos directius que a principis 
de setembre van estar a Canal 
Terres de l’Ebre, a Minut 91, en 
un debat que va fer-se llavors 
per sí les lligues havien de co-
mençar o no.
Marià Curto, president del CD 
Tortosa: “és el que sabíem 
que podia passar i ha passat. 
Malauradament, ens haurem 
d’acostumar. Haurem de con-
viure tota la temporada amb 
aquest tipus d’incidències, no 
veig alternativa i sóc incapaç 
de preveure el final. Amb tot, 
intentarem jugar, competir i 

guanyar. Sort i salut”.
César Roig, secretari del Santa 
Bàrbara: “la valoració és que ja 
m’ho pensava que això passa-
ria. Per això vaig proposar, en 
aquell moment, a principis de 
setembre, de no començar la 
competició fins que tot estès 
aclarit. Ara hem d’acceptar les 
conseqüències. Penso que va 
faltar unió entre els equips per 
anar units i plantejar a la Fe-
deració que l’inici de la lliga 
havia de ser més endavant. No 
va haver cap forma d’entesa 
i tenim el que ens mereixem. 
I ara ens trobem així i hem 
d’acceptar-ho”.
Josep Bertomeu, director es-
portiu del Camarles: “és el que 
sabíem tots en antelació que 
passaria. Una volta tot liqui-
dat, es pararia. Era una mort 
anunciada. I a veure que pas-
sa. I a veure quan es juguen 
els partits. Caldrà saber si es 
talla la competició i comen-
çarem a la tercera jornada, on 
hem acabat, o si hem de jugar 

EL CENTRE D’ESPORTS PERELLÓ FA DOS 
EQUIPS FEMENINS

Diumenge passat, després del partit de Segona catalana del 
Perelló, els equips femenins van debutar amb un partit contra la 
Rapitenca. Va ser una jornada històrica perquè és el primer cop en 
la història del club que disposarà d’equips femenins. Molinos és el 
mister. Cal dir que hi havia molt públic per veure l’estrena.  Per la 
quantitat de noies inscrites, s’ha decidit fer dos equips. 

FUTBOL FEMENÍ

entre setmana i resultarà que 
farem més partits natros que 
els de la Champions”. 
Andreu Cano, de l’Olímpic: 
“hem de seguir, tal com vam 
dir, seguint les instruccions. 
Seguir entrenant perquè po-
dem fer-ho i ja recuperarem 
els partits. Suposo que el que 
es farà és córrer estes jorna-
des. Seria absurd deixar-les 
passar i després haver-les de 

disputar. El comunicat de la 
Federació deia que s’ha parat 
més per una decisió conjunta 
amb la Unió de les Federaci-
ons catalanes i per un pro-
blema més general, no per 
afectació directa del futbol. A 
situacions especials, soluci-
ons especials. I si hem d’espe-
rar i la lliga s’acaba al juliol del 
2021, penso que no passarà 
res”.  

El pilot de Jesús Jeremy Al-
coba va caure en la cursa ce-
lebrada al circuit de Le Mans 
en el gran premi de França. 
Va anar remuntant després 
d’haver quedat en el lloc 25è 
de la prova classificatòria. I 
va progressar extraordinà-
riament fins la caiguda. El 
jove jesusenc comentava al 
seu Facebook que “increïble 
carrera, remuntant des del 
lloc 25 fins al grup de davant, 
que tenia un ritme de carrera 
increïble. La cursa després 
de tot l’esforç no ha acabat 
com ens mereixíem però bé 

... així són les carreres. Ara 
toca aixecar-se i donar més 
GAS”. La propera prova serà 
a Motorland.
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· Dos entrenadors del futbol ebrenc van estar confinats. Al final les proves 
van ser negatives. Un d’ells no va saber-ho fins diumenge la tarde.  Per 
això va arribar al partit al minut 60.
· Un caos aquesta setmana en alguns partits de al futbol base. Els juga-
dors de l’Amposta juvenil, en el seu desplaçament a Castelldefels, no es 
van poder dutxar, ni canviar-se. El mateix li va passar a la Rapitenca en 
categoria cadet i infantil preferent en desplaçaments a Barcelona. Segons 
els van dir, és perquè així ho marca el protocol. Així no es pot competir. 
La Rapitenca, en canvi, va deixar al Marianao dos vestidors per a poder-se 
dutxar. 
· Una gran persona i dels veterans del nostre futbol (  no és jugador) va te-
nir covid. Ja està a casa (no publico el seu nom). Li vaig parlar i em va dir:  
“Joaquin, m’està costant molt recuperar-me, però ja tinc ganes de futbol. 
Per a mi és una droga “.
· Ull aquesta temporada amb el Catalònia. Aleix ja porta 4 gols. I un altre 

jugador determinant és Crtistian Arasa. S’ha aprimat 9 quilos. La clau fou 
que se’n va anar a viure amb la seva nuvia i el té tots els dies a dieta amb 
amanides.
· El jugador ampostí Miguel Reverté va fer una temporada bestial a l’Ull-
decona, l’any passat, i ara segur que se’n sortirà a l’Ametlla. L’Amposta va 
contactar amb ell perquè tornés al  club de la seva vida però el fitxatge no 
es va acabar produint. Ja porta 4 gols a Ametlla, on és un idol.
· La pregunta del milió: fitxarà el Móra la Nova a un davanter. Jo crec que si.
· En un entrenament d’un equip, la setmana passada. A la meitat,  el míster 
va ordenar a tots els jugadors que marxessin a la dutxa per falta d’actitud. 
Diumenge van sortir endollats al partit. Sempre s’ha dit que els partits es 
guanyen en els entrenaments.
· Al Tortosa li falta encara. A les segones parts de les dues primeres jorna-
des l’equip baixa. però dissabte va guanyar. Gran regal per al president que 
va complir anys.

TOP SECRET

Formació de l’Ametlla, dissabte.

Ebre Escola.

L‘ANÀLISI DE JOAQUIN CELMA

Alcanar. Sant Jaume.

Godall. Benissanet.

Amposta B.
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• 2 magranes
• 100 ml de vi moscatell 
• 20g de sucre 
• 2 grans de cafè
• ½ branca de canyella
• un tros de pell de llimona

Es tallen les magranes transversal-
ment per la meitat .Es colpeja la 
pell amb una ma de morter sobre 
un recipient que reculli els grans i 
s’aconsegueix desgranar-la amb 
certa facilitat .Es col·loquen tots 
els ingredients en una cassola i es 
posa a coure al foc uns 10 minuts 
.Es refreda i es pot servir opcional-
ment acompanyant amb una mica 
de nata muntada.

COMPOTA DE MAGRANA
AL MOSCATEL

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

Alguns canvis  poden 
modificar plans que 
donaves per fets. 
Pensa que tens 
recursos per optar 
per altres vies. Noves 
amistats entren a 
la teva vida i per 
quedar-se.

aquari
21/01 al 19/02

Ets conscient de que 
has de fer canvis al 
sector professional, 
però encara no has 
pres decisions en 
ferm. És probable 
un canvi de sector 
amb nous estudis o 
aprenentatges.  

sagitari
23/11 al 21/12

Hi ha algunes coses 
que no van com 
voldries i això pot 
afectar al teu habi-
tual optimisme. No 
et deixis arrossegar 
per la por de l’entorn 
i confia més en tu. 
Tot anirà bé.

escorpí
24/10 al 22/11

Vius un final de 
cicles en varis aspec-
tes. Fas valoració 
de com han anat les 
coses en els darrers 
mesos i et prepares 
per alguns canvis 
d’arrel sense por i al 
teu estil.

balança
24/09 al 23/10

T’interesses per la 
millora de l’econo-
mia. Estableixes un 
pla d’estalvi i fas 
gestions bancàries 
fora del comú. 
Et reafirmes amb 
seguretat en la teva 
visió de les coses.

àries
21/03 al 20/04

Toca posar-se d’acord 
amb els altres sobre 
com gestionar alguns 
recursos compartits. 
A la feina pots viure 
un enamorament 
inesperat. Vés amb 
compte si ja tens 
compromís.

cranc
22/06 al 23/07

Cerques la plenitud 
interior i també el 
fer més activitats 
divertides amb la 
parella o els fills. Es-
tàs inspirat i creatiu, 
descobreixes algun 
talent. Sort en jocs 
d’atzar.

verge
24/08 al 23/09

S’activa el teu sector 
III, el que té a veure 
amb les gestions 
burocràtiques, els 
estudis i també els 
germans i veïns. Cer-
ques més estímuls 
mentals i converses 
aclaridores.

taure
21/04 al 21/05

Segueixes experi-
mentant una etapa 
de revalorització de 
les petites coses, 
dels detalls del dia a 
dia. Final d’etapa en 
assumptes laborals 
amb canvis en 
aquest sector.

peixos
20/02 al 20/03

Si fa temps que no 
tens parella, sents 
l’impuls de conèixer 
possibles candidats/
es. No et llencis a 
l’aventura sense 
tenir clar què vols i 
què ja no vols, d’una 
relació.

lleó
24/07 al 23/08

Cerques la plenitud 
interior i també el 
fer més activitats 
divertides amb la 
parella o els fills. Es-
tàs inspirat i creatiu, 
descobreixes algun 
talent. Sort en jocs 
d’atzar.

bessons
02/05 al 21/06

Pots adoptar una 
mascota o bé és un 
temps d’especial 
cura o manteniment 
de la que ja tens. En 
l’amor es tanquen 
alguns cicles, si la 
relació no anava bé, 
prens decisions.

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
977 279 290
comercial@mesebre.cat

L’ALDEA

629 251 998

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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pessimisme, però són sentiments 
amb els que em resulta fàcil con-
nectar, i tot i que no acostumo a 
escriure veritats, sí que m’agrada 
posar-hi emoció real al que es-
cric, perquè em sembla que la 
realitat, encara que només sigui 
emocional i no vivencial, dona 
qualitat als relats i facilita la con-
nexió amb els lectors.

Veus alguna amenaça a la 
nostra seguretat?
Vivim plens d’amenaces a la nos-
tra seguretat, no cal ser molt ob-
servador per adonar-se’n. A mi 
em preocupa especialment la se-
guretat emocional; som extrema-
dament vulnerables i descuidats, 
amb nosaltres i amb els altres. 
Recentment vaig llegir una entre-
vista a la Elsa Punset on explicava 
que hem de cuidar més la natura, 
a nosaltres i als demés. Segons 
ella, cuidar és obrar sempre amb 
compassió, pau i amor; compar-
teixo plenament la reflexió.

David Comuñas va néixer 
a La Ràpita el 1986. El 

2014 va publicar la seva 
primera obra: “Mentides a mà 
alçada”, que va obtenir molt 
bona crítica, i actualment 
està escrivint una novel·la. 
Professionalment es dedica al 
desenvolupament web. Amb 
Xavier Miró han creat CREA, 
nom artístic, que realitza 
curtmetratges i teatre.

Els teus pares han tingut algu-
na influència en què t’hagis 
convertit en escriptor? 
De petits ens llegien, suposo que 
com a tots, i de grans ens van 
deixar llegir el que volguéssim 
sense cap mena de condicio-
nament. Tenim la casa plena de 
tot tipus de llibres, perquè els 
meus pares han tingut obsessió 
per facilitar-nos l’accés a la cul-
tura i el coneixement, però mai 
amb vocació de fomentar l’hà-
bit de l’escriptura concretament. 
Per tant, diria que no han influït 
directament, tot i que sí m’han 
donat suport quan he volgut par-
ticipar en algun concurs o sem-
blants. Sempre els hi ha semblat 
bé aquesta afició. 

I l’estat actual del món ha tin-
gut alguna cosa a veure?
Fa molt que escric amb vocació 
literària, no sé des de quan, però 
de ben petit. Potser és una jugada 
de la memòria, però em sembla 
que primer dibuixava i després 
vaig començar a escriure, deixant 
el dibuix en segon pla. Si em per-
mets el joc de paraules, suposo 
que el que va tenir alguna cosa a 
veure va ser l’estat “actual”, al seu 
moment, del món interior.

T’ho dic perquè la teva pri-
mera obra “Mentides a mà 
alçada”, m’ha semblat, di-
guem-ne, pessimista. 
A mi personalment no em sembla 
pessimista, però potser alguna 
cosa hi ha. Xavier Miró, que em 
coneix molt bé, diu al seu magní-
fic pròleg que tinc una personali-
tat “alegre però torturada”. Potser 
és que no m’agrada la tristesa i el 

També has conreat la poesia.
M’agrada més escriure-la que 
llegir-la. Crec que la poesia és 
molt personal, és per connectar, 
i no m’agrada quedar-me amb la 
sensació de no haver connectat 
prou amb l’autora o l’autor. Tam-
bé crec que requereix més esforç 
tècnic i literari, així que li tinc un 
respecte especial.

En quin gènere et sents millor, 
en el relat curt o en la poesia?
En relat curt. Em sento més lliu-
re. Com apuntava, la poesia em 
sembla més exigent i m’agrada 
escriure relaxat. Tot i que depèn 
de les muses; m’agrada molt es-
criure quan m’aixeco o just abans 
de dormir, es produeix un es-
tat mental molt creatiu, i alguns 
cops m’he despertat amb facilitat 
per rimar o per escriure amb un 
cert ritme, una certa musicalitat, 
i és una experiència que em fa 
tenir-li un amor especial a la po-
esia.

Perquè en la teva primera 
obra vas firmar amb el pseu-
dònim Eqhes DaBit?
M’agrada diferenciar el meu jo 
personal, del professional i de 
l’artístic, alhora que li tinc un 
afecte especial al pseudònim i els 
darrers anys he volgut emfatit-
zar-lo. Fa molts anys que escric 
sota aquest nom arran d’uns jocs 
florals a l’escola; calia triar un 
pseudònim i em va semblar crea-
tiu “El que habla en silencio”. D’al-
guna manera em van fer notar 
que una expressió com aquesta 
no era un nom prou adequat, així 
que vaig acronimitzar-lo i així va 
sorgir Eqhes.

Què estàs escrivint actual-
ment?
Segueixo amb els relats breus 
i la poesia al meu blog: www.
eqhes.info. També he comen-
çat la meva primera novel·la. És 
un repte important, perquè a mi 
escriure deu pàgines seguides 

sobre el mateix tema em resulta 
un esforç considerable, però és 
un repte del que tinc moltes ga-
nes, així que sé que tard o d’hora 
la completaré. L’equip de CREA 
hem convertit en curtmetratge 
un primer tastet de la història. Es 
pot veure a YouTube o al nostre 
web -www.grupcrea.tv- amb el 
títol “Fletxa final”.

Què és CREA? Com va néixer?
CREA actualment som Xavier 
Miró i jo, acompanyats sempre 
d’un seguit de col·laboradors, 
amb els que fem curtmetratges 
i teatre. L’estiu de 2009 un grup 
d’amics i coneguts ens vam unir 
per a la gravació del curt “Es-
pantant gavines” (inspirat en un 
conte de Jesús M. Tibau). Allà 
ens va entrar el cuc del cinema 
i això ens va dur a voler gravar 
els nostres propis curts; així, al 
febrer de 2010 ens vam reunir 
uns quants i vam iniciar aquest 
fantàstic projecte creatiu que és 
CREA, i que enguany compleix el 
seu desè aniversari amb un am-
pli historial audiovisual i teatral al 
que es pot accedir des del web 
www.grupcrea.tv.

DAVID COMUÑAS
ESCRIPTOR
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“...A MI EM 
PREOCUPA 
ESPECIALMENT 
LA SEGURETAT 
EMOCIONAL; SOM 
EXTREMADAMENT 
VULNERABLES I 
DESCUIDATS, AMB 
NOSALTRES I AMB 
ELS ALTRES.”


