
Covid 19: els índexs de la pandèmia segueixen molt elevats a la Regió Sanitària ebrenca. 
Dimecres arribaven als 464,75 punts i es mantenien en la franja de risc “molt alt”.  
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EDITORIAL

Mentre el xoc sanitari 
del Covid-19 continua 

posant a prova el sistema 
sanitari i alterant la nostra 
vida quotidiana, una crisi 
econòmica i social sense 
precedents des de la postguerra 
està estenent la seva 
devastació. 
Gairebé dotze milions de perso-
nes eren pobres o estaven en risc 
d’exclusió abans de l’emergèn-
cia sanitària. La xifra és superior 
a l’anterior crisi econòmica de 
2008 i ara la covid empitjorarà la 
situació. Abans de la covid-19 a 
Espanya un 25,3% de la població 
(11.870.000 de persones) es tro-
bava en risc de pobresa o exclusió 
social. La taxa de 2019 és superior 
a la de 2008 (23,8%) i en termes 
absoluts representa un milió més. 
Per si fos poc, les dades recollides 
en l’informe presentat a la Xarxa 
Europea de Lluita contra la Po-
bresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) 
no quantifiquen els efectes del 
coronavirus, que no farà més que 

accentuar la gravetat d’aquest es-
cenari. “La política que es va utilit-
zar per lluitar contra la crisi eco-
nòmica en la primera meitat de 
la dècada, basada en retallades, 
el control de la despesa..., no va 
aconseguir més que empobrir la 
població “, assegura Juan Carlos 
Llano, director tècnic de l’informe 
d’EAPN-ÉS, una organització que 
engloba més de 8.000 ONG a Es-
panya, entre elles Càritas o Creu 
Roja. Llano va afegir que “també 
va influir el deteriorament de les 

La nova cara de la pobresa

condicions laborals, primer amb 
la caiguda de l’ocupació i després, 
amb la generació de llocs de tre-
ball de baixa qualitat. Avui, costa 
posar-li cara a la pobresa,.perquè 
el perfil del 81,3% d’espanyols té 
una educació mitjana i superior, 
molts treballen, hi ha nens, gent 
gran …, tots viuen ofegats, ja no es 
tracta d’arribar a final del mes, sino 
d’arribar a finals de setmana..., tot 
ha anat a pitjor amb la pandèmia, 
però aquesta situació ve de lluny”.
Com en anys anteriors, l’indica-

dor Arope mostra que la pobresa 
afecta de manera diferent segons 
sexe, edat, nivell educatiu, disca-
pacitat o territori, entre d’altres. El 
risc de pobresa o exclusió arriba 
a un 26% de les dones i un 24,6% 
dels homes; al 30,3% dels menors 
de 18 anys; al 46,8% de les famílies 
monoparentals; i entre nord i sud 
de la Península hi ha diferències 
de fins a 26 punts. Tot i que la prò-
pia EAPN-ÉS considera que enca-
ra no hi ha dades que permetin 
quantificar l’impacte del virus a 
la pobresa, queda demostrada la 
incapacitat econòmica d’un am-
pli percentatge de població per 
afrontar una crisi de l’envergadu-
ra de la covid. El risc de pobresa 
i exclusió a Espanya és 4,3 punts 
superior a la mitjana de la Unió 
Europea (21,8%) i la setena taxa 
més alta del club comunitari. Per 
dalt només estan Bulgària, Roma-
nia, Grècia, Letònia, Lituània i Ità-
lia. Amb les dades del Eurostat del 
2018, el país és el quart amb pitjor 
evolució de la taxa de pobresa 
des de l’any 2008. Les persones 
que treballen solidàriament veuen 
com cada cop arriben més per-
sones angoixades i fins ara des-
conegudes per a ells: empresaris/
es, autonoms/es, treballadors/es 
temporals, empleats/ades amb 
contracte de durada determinada 
no renovats, estudiants..., aquesta 
és la nova cara de la pobresa.

Un ebrenc per a l’eternitat, el primer 
treball discogràfic en solitari
La crisi de la Covid-19 ha afec-
tat sense mesura a tots els can-
tautors del territori, no obstant 
això, Enric Panisello ha apostat 
per tirar endavant el seu primer 
treball discogràfic en solitari: 
Un ebrenc per a l’eternitat.
Aquest enregistrament és tota 
una declaració d’intencions 
per part de l’autor, a banda 
de ser el resultat de l’esforç, 
l’entrega i la perseverança de 

molts anys de treball que han 
permès que ara surti a la llum. 
Un ebrenc per a l’eternitat és un 
treball minuciós, acurat i molt 
sentit que pretén arribar al cor 
del seu públic.
El disc es pot adquirir a les boti-
gues de Conficon Turisme, Top-
Disc, la botiga de  Visitur  de la 
Catedral de Tortosa i la botiga 
del Parador Nacional de Turisme 
del Castell de la Suda de Tortosa.

ALVARO ARASA TULIESA

«l’aigua és transparent però la gestió 
de la seua transparència es borrosa»
Les qualitats de les aigües mu-
nicipals no es poden conèixer, 
estan sotmeses al secretisme ze-
losament guardat per la majoria 
d´ajuntaments i/o entitats ges-
tores. De motius per a callar, se-
gurament no els en falten, però 
tot i que l´aigua és transparent, 
la gestió de la transparència es 
fa borrosa. En el present treball 
s’aporta informació diversa sobre 
la qualitat de les aigües de riu, de 

fonts i de pous que acaben arri-
bant a casa nostra. La informació 
s´ha consultat a les bases de da-
des publicades a les web´s de la 
CHE i l’ACA. Davant la situació, es 
va considerar la necessitat de fer 
una aportació general per a ex-
plicar les característiques de les 
aigües a les Terres de l´Ebre, en 
el marc del tram final de la conca 
hidrogràfica del riu Ebre, tenint 
present que una part arriba pota-

bilitzada al nord de Tarragona. El 
lector trobarà referències al cicle 
biogeoquímic de l´aigua, qualitat 
del riu Ebre i aqüífers, així com 
a les alternatives aplicades, per 
una part de la població, a conse-
qüència de la manca de confian-
ça en les aigües municipals. En-
tre línies anireu trobant l’encant 
de tenir cura, mimar i conservar 
el més preat que tenim al terri-
tori, les aigües. Tracteu-les com 
tractarieu quelcom molt estimat 
i mai dixe-ho de fer. Les aigües 
no pertanyen als homes i do-
nes, pertanyen al planeta Terra, 
on vivim. Tant de bo, els nostres 
pensaments i accions siguen per 
a assolir un millor futur.

   ENRIC PANISELLO

Edita:
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POSITIUS 
A CENTRES 
ESCOLARS
Actualment hi ha 138 positius 
per covid als centres escolars 
ebrencs i 48 grups estables, 
de 16 centres, aïllats. Dels 48 
grups, 39 són del Baix Ebre, 36 
d’aquests són de Tortosa i 3 de 
Roquetes. 6 són al Montsià (4 
a Amposta, 1 a S. Bàrbara i 1 a 
la Ràpita); i 3 a la Ribera d’Ebre 
(2 a Móra d’Ebre i 1 a Móra N). 
A Tortosa s’han fet cribrat-
ges comunitaris que han fet 
confinar 57 grups a la ciutat 
però 11 ja han tornat a classe 
mentre que les primeres dades 
dels instituts indiquen que el 
percentatge de contagis en 
els centres amb joves i adults 
és més alt que a les escoles 
(vegeu plana 4). Salut es plan-
teja fer cribratges massius als 
centres educatius d’Amposta.

TEST RÀPIDS   
La Generalitat compra 3 
milions de tests ràpids per 
detectar la Covid-19. Es proves 
d’antígens permeten detectar 
el virus en menys de mitja 
hora en persones amb símpto-
mes en els primers cinc dies de 
la seva aparició. 
La presidenta de l’Associació 
Catalana de Recursos Assis-
tencials (ACRA), Cinta Pascual, 
ha reclamat al Govern que 
proporcioni de seguida tests 
d’antígens a les residències. 
“No val d’aquí a 15 dies, ha 
de ser ara perquè la situació 
dolenta la tenim ara”. 

VACUNACIÓ GRIP   
La Regió Sanitària ha habilitat 
25 espais annexos als CAP per 
millorar els circuits de vacuna-
ció contra la grip.

HOSPITAL DE 
JESÚS
El brot de covid-19 detectat a 
finals de la setmana passada a 
l’Hospital de la Santa Creu de 
Jesús afecta, fins ahir dijous, 
a 25 persones que han estat 
positives. 

MÉS 
NOTÍCIES

Brot de Covid-19 amb 10 positius, fins ara, 
a la Residència Vima de la Ràpita
Dimecres es va declarar un brot 
a la Residència de gent gran 
Vima de Sant Carles de la Rà-
pita que, de moment, afecta a 
10 persones de les quals 9 són 
usuaris i 1 treballador. Segons 
nota del Departament de Salut, 
arran d’aquesta situació es va 
realitzar un cribratge a tots els 
usuaris (150) i ahir es cribraven 
els 80 treballadors. Tècnics de 

Salut Pública, Atenció Primària i 
del Departament de Salut van re-
alitzar una visita al centre per tal 
de supervisar les tasques de sec-
torització. El centre va informar 
telefònicament de la situació 
als familiars dels residents i tant 
el metge com la infermera de 
l’equip de l’atenció primària fan 
una visita diària per tal de valo-
rar-ne l’estat dels residents.

COVID 19
Els índexs de la pandèmia segueixen molt 
elevats a les Terres de l’Ebre
La regió sanitària ebrenca, 

des de l’inici de la 
pandèmia, suma 2.642 casos 
acumulats.             
Salut, en el balanç d’ahir dijous, 
ha comptabilitzat 42 nous po-
sitius de covid-19 confirmats 
per proves PCR, registrats en 
les últimes 24 hores a les Ter-
res de l’Ebre. El risc de rebrot, 
a hores d’ara és de 464,75, la 
qual cosa vol dir que segueix 
sent molt elevat. 
La setmana anterior era de 
417,32.  La taxa de confirmats 
per PCR/TA en l’última set-

mana és de 207,70 per cada 
100.000 habitants. La velocitat 
de reproducció del virus baixa 
0,03 i és d’1,16, i es manté es-
table ja que la setmana ante-
rior era de 1,21. Segons l’últim 
balanç del Departament de Sa-
lut, hi ha 21 persones ingressa-
des, 6 de les quals a l’UCI. 
En aquesta regió sanitàries han 
mort, fins ara, 66 persones.
Tortosa
L’alcaldessa. Meritxell Roigé, 
ha assenyalat que en les dues 
últimes setmanes els índexs 
de propagació i de rebrot de 

la covid -1,03 i 940 punts, res-
pectivament, ahir dijous- ha-
vien millorat a la ciutat tot i 
que segueixen no sent òptims. 

“Això ens fa ser optimistes tot i 
que prudents i demanant mol-
ta responsabilitat”, ha recordat. 
Roigé.

QUAN EL GOVERN DECIDEIXI, SI ÉS NECESSARI
Salut demana a l’Estat les eines jurídiques 
per poder aplicar el toc de queda
El Ministeri de Sanitat i les 

Comunitats Autònomes 
han acordat un marc de 
restriccions comunes en 
funció de quatre nivells 
d’alerta que no menciona 
explícitament el toc de 
queda.           
L’aplicació del toc de queda 
no s’ha concretat a la reunió 
del Consell Interterritorial de 
Salut d’aquest dijous a la tarda 
però sí que s’ha aprovat el do-
cument del govern espanyol 
que homogeneïtza les mesu-
res que cal prendre segons si 
el risc de transmissió és baix, 
mitjà, alt o molt alt. 
El nivell tres o alt contempla 

mesures com el tancament de 
locals a les 23 hores, la limi-
tació a un màxim de sis de les 
trobades socials o la recoma-
nació de no sortir dels domi-
cilis.  El nivell quatre o molt 
alt suposarà sumar a aquestes 
restriccions “mesures excep-
cionals”. Els llindars per de-
terminar si hi ha risc molt alt o 
nivell quatre són una incidèn-
cia acumulada de casos en 14 
dies de més de 250 per cada 
100.000 habitants, una ocu-
pació de llits d’hospital per ca-
sos covid-19 de més del 15% o 
de llits d’UCI de més del 25%, 
entre d’altres.
En qualsevol cas, la conse-

llera de Salut, Alba Vergés, ha 
demanat aquest dijous a la 
tarda al govern espanyol dis-
posar de les eines jurídiques 
per poder aplicar mesures de 
restricció de mobilitat, com el 
toc de queda, quan el Govern 
decideixi, si és necessari i en 
funció dels criteris científics.  
Salut insisteix que no descarta 
cap mesura per reduir els con-
tagis davant de la situació ac-
tual de la covid-19 i vol saber 
la fórmula jurídica que perme-
tria decretar un toc de queda. 
Per això la consellera ha recla-
mat un informe sobre el parai-
gua legal que podria sustentar 
aquesta mesura.
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ÍNDEXS QUE 
MILLOREN PERÒ 
QUE NO ‘SÓN 
ÒPTIMS’
L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha assenyalat 
que en les dues últimes set-
manes els índexs de propaga-
ció i de rebrot de la covid -1,03 
i 940 punts, respectivament, 
ahir dijous- han millorat a la 
ciutat tot i que segueixen no 
sent òptims. “Això ens fa ser 
optimistes tot i que prudents i 
demanant molta responsabili-
tat”, ha recordat.

MUSEU DE 
TORTOSA 
El Museu de Tortosa reinter-
preta una de les peces de la 
seua col·lecció pictòrica, dins 
la mostra ‘Obres els dipòsits’.
Una petita pintura del segle 
XVIII inspira l’artista Òscar 
Holloway per crear un relat 
visual que es podrà veure fins 
al 15 de novembre a la sala 
Antoni Garcia.

MOVEM TORTOSA   
Movem Tortosa demana una 
segona convocatòria de la 
línia d’ajuts per a la restaura-
ció i comerços afectats per les 
noves restriccions de la sego-
na onada de la Covid-19.Jordi 
Jordan: “És imprescindible 
que l’Ajuntament acompanyi 
el teixit econòmic de la ciutat 
perquè pugui fer front a este 
nou entrebanc”. 

PSC TORTOSA   
El PSC reclama ajudes a fons 
perdut al Govern de la Ge-
neralitat per als sectors de la 
restauració, comerç i serveis 
personals del municipi.  El 
grup socialista denuncia la 
manca de previsió i planifica-
ció del Govern de la Gene-
ralitat pel tancament dels 
establiments de restauració i 
alguns serveis personals.
Uns sectors que van fer a 
Tortosa concentracions diven-
dres de la setmana passada i 
també dilluns passat.

MÉS 
NOTÍCIES

TOTS ELS HOSPITALS
Aplicació del Pla de 
Contingència
L’increment de casos de co-
vid-19 ha fet que la Regió Sa-
nitària de les Terres de l’Ebre 
hagi començat a aplicar 
aquest dimecres una nova fase 
del Pla de Contingència, per la 
qual tots els centres hospitala-
ris passen a ingressar pacients 
de coronavirus.  L’aplicació del 
Pla de Contingència també es-
tipula que tots els centres, de 
moment, mantindran l’activitat 
quirúrgica, “sempre garantint 
la seguretat tant d’usuaris com 
de professionals”, ha apuntat 
Salut. 

L’únic que per ara no ho po-
drà fer és l’Hospital Comarcal 
d’Amposta, arran d’un brot.
Pel que fa a la pressió assisten-
cial de covid a la Regió Sani-
tària Terres de l’Ebre, l’Hospital 
Verge de la Cinta compta amb 
setze hospitalitzats positius i 
sis a l’UCI; l’Hospital Comar-
cal d’Amposta té 6 positius in-
gressats; l’Hospital de la Santa 
Creu té 25 positius dels quals 
setze corresponen al brot de-
tectat els darrers dies; i l’Hos-
pital de Móra d’Ebre té un po-
sitiu ingressat.

A LES ESCOLES DE TORTOSA
Els cribratges massius detecten de mitjana un 
1,3% de positius, tots ells asimptomàtics
Els cribratges massius a les 

escoles de Tortosa han 
detectat, de mitjana, un 1,3% 
de positius entre els alumnes, 
tots ells asimptomàtics.           
Les proves acabaran dimecres 
perquè s’ha decidit incloure 
l’institut-escola Daniel Man-
grané de l’EMD de Jesús. En 
aquest centre s’han detectat 6 
positius entre la comunitat edu-
cativa i hi ha dos grups estables 
aïllats. A més, durant la darrera 
setmana s’han detectat 9 posi-
tius comunitaris. 
Fins ara s’han fet més de 5.000 
PCR i quan acabi el cribratge, 
dimecres vinent, se n’hauran fet 

gairebé 8.000. Amb els resul-
tats de les proves s’han aïllat 57 
grups escolars estables a Tor-
tosa. Actualment en queden 36 
d’un total de 48 al conjunt de 
les Terres de l’Ebre. A les esco-
les d’alta complexitat com Re-
molins o la Mercè també s’ha 
demanat a les famílies que es 
facin els testos. A Remolins hi 
van participar 81 famílies i a la 
Mercè les PCR es van fer ahir. 
Tot i que les dades no són “alar-
mants”, l’augment dels contagis 
a l’Entitat Municipal Descen-
tralitzada ha portat la comissió 
mixta (Salut, Educació, Agèn-
cia de Salut Pública) a incloure 

l’escola de Jesús en la campa-
nya de testos comunitaris. “Amb 
aquests cribratges tallem les 
cadenes de transmissió perquè 
identifiquem els casos asimpto-

màtics que permeten estirar del 
fil, arribar a les famílies i als seus 
contactes estrets”, ha destacat 
Mar Lleixà, gerent de la Regió 
Sanitària de l’Ebre. (ACN)

Les sextes Jornades de Pa-
trimoni Literari Ebrenc de 
Tortosa se centraran en per-
sonatges  com el maqui La 
Pastora, el general Cabrera, o 
el bandoler Panxampla i tam-
bé amb paisatges del territo-

ri. Les jornades organitzades 
des de la biblioteca Marcel·lí 
Domingo es faran telemàti-
cament del 9 al 14 de novem-
bre. Enric Roig, tinent d’alcal-
de i regidor de Cultura, va fer 
la presentació. 

PLE D’AVUI
Tortosa descatalogarà 
el monument 
L’Ajuntament de Tortosa ha 
convocat un ple extraordina-
ri avui divendres per aprovar la 
modificació puntual del POUM i 
retirar el monument del riu Ebre 
del catàleg d’edificis i conjunts 
històrics i artístics. 
Llavors, amb la descatalogació 
del monument, l’aprovació de-
finitiva correspondrà a la Co-
missió d’Urbanisme de les Ter-
res de l’Ebre (CUTE). 
“Per part de l’Ajuntament, ja es-
taran finalitzats els tràmits”, ha 
apuntat l’alcaldessa Meritxell 
Roigé.

En la sessió plenària d’avui di-
vendres també està previst no-
menar a Manolo Cardona com 
a nou Defensor de la Ciutada-
nia. 
Així mateix, en el ple extraor-
dinari, es proposarà una modi-
ficació pressupostària per aug-
mentar la dotació de Tortosa 
Esports en 280.000 euros, su-
plementar la partida de despe-
ses jurídiques del consistori en 
15.000 euros, i destinar 35.200 
euros en la promoció de Torto-
sa com a Capital de la Cultura 
Catalana 2021.                  (ACN)

El Projecte Emma i l’empresa 
Remsa són els nous patrocina-
dors de la secció Femení Can-
taires del Baquet Tortosa. Es el 
primer cop que Remsa patroci-

na una entitat esportiva. Des del 
Projecte Emma esperen que el 
patrocini doni a conèixer una 
mica més la seva funció en la 
lluita contra el càncer de mama.
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PADESA AMPOSTA
CCOO d’Indústria va recla-
mar a la direcció de Padesa 
que apliqui les mesures 
de seguretat i prevenció 
necessàries per resoldre la 
situació, garantint la segure-
tat i la salut de la plantilla. El 
sindicat va demanar dimarts  
que s’investigui què ha fallat 
a Padesa perquè el brot de 
Roquetes s’hagi reproduït 
també a Amposta, pregun-
tant què  “alguna cosa ja es 
va fer malament a Roquetes i 
a Amposta no hauria d’haver 
tornat a passar”, va dir José 
Manuel Martín, secretari 
general de CCOO.

D’altra banda, Padesa va 
fer ahir una roda de premsa 
per donar la seua versió. En 
la primera compareixença 
davant els mitjans, des que 
va esclatar la crisi, la respon-
sable tècnica i portaveu, Eva 
Abancéns, va dir que no hi 
ha elements per afirmar que 
l’empresa es trobi en l’origen 
de la cadena de contagis i 
va defensar que no estava 
justificat aturar l’activitat per 
frenar-los, perquè s’estaven 
seguint els protocols sempre 
d’acord amb el Departament 
de Salut. També va informar 
que han hagut de reduir la 
producció i prendre mesures. 
Actualment, 20 treballadors 
de Roquetes –deu positius- 
segueixen en quarantena 
i 138 a Amposta –amb 73 
positius-. En total, els brots 
han infectat 344 dels 1115 
treballadors.

MÉS 
NOTÍCIES

AMPOSTA
L’Ajuntament cedeix l’edifici del Sindicat per 
al període de vacunacions contra la grip
L’Ajuntament d’Amposta 

ha cedit el rehabilitat 
edifici del Sindicat al Centre 
d’Atenció Primària d’Amposta 
(CAP) per a la campanya de 
vacunacions contra la grip de 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.              
Així, s’ha cedit un espai a la 
planta baixa d’aquest edifici, 
perquè es puguin realitzar les 
vacunacions.
L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, assenyala que la cessió 
d’aquest espai vol facilitar la 

feina dels professionals de la 
Salut en la campanya de vacu-
nacions en la situació actual de 
pandèmia. 
“És la nostra responsabilitat 
com a administració local fa-
cilitar tot allò que puguem”, ha 
afegit, tot recordant que aquest 
no és l’únic espai municipal que 
s’han cedit per poder fer front a 
les necessitats derivades de la 
gestió de la covid-19. 
Per exemple, s’ha cedit un es-
pai de l’Oficina de Turisme a 
l’Escola d’Apasa per a poder 

fer les classes amb seguretat o 
l’antiga residència d’avis per a 

habilitar-la com a hospital en 
cas necessari.

6 POSITIUS FINS AL MOMENT
Detectat un brot a l’Hospital Comarcal: se 
suspenen els ingressos de pacients negatius
Detectat un brot de 

covid-19, a l’Hospital 
Comarcal d’Amposta. Fins 
al tancament de Més Ebre, 
4 persones positives (entre 
els malalts) i 2 (entre els 
professionals sanitaris).          
Dimecres, sis pacients dels 51 
ingressats entre la segona i la 
tercera planta de l’Hospital van 
fer febre. Seguint el protocol 
establert, se’ls hi van realitzar 
proves PCR, quatre de les quals 
van donar positives. Ahir l’Hos-
pital realitzava proves PCR a la 
resta de pacients ingressats així 
com també tots els professio-
nals de la segona i la tercera 

planta. Els resultats es preve-
uen tenir entre diumenge i di-
lluns.
Mentre no arribin i no es dis-
posi de la fotografia real de la 
situació, l’Hospital ha suspès 
els ingressos de pacients ne-
gatius en covid (sí que es po-
den ingressar, a la planta co-
vid, pacients positius que ho 
requereixin) i també totes les 
intervencions quirúrgiques que 
suposin ingrés a planta (sí que 
continuarà fent intervencions 
que no requereixin d’hospita-
lització). 
Un cop es tinguin els resultats 
del cribratge, l’Hospital, jun-

tament amb Salut, establiran 
quines mesures exactes s’han 

d’implementar al centre de la 
capital del Montsià.
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DELTEBRE: 
SUSPENSIÓ DEL 
CARNAVAL
L’evolució de la pandèmia 
ha obligat a l’Ajuntament de 
Deltebre, conjuntament amb 
la Comissió de Festes, ha sus-
pendre el Carnaval de 2021, 
el qual s’havia de celebrar el 
mes de febrer.  L’alcalde, Lluís 
Soler, ha lamentat haver de 
comunicar aquesta notícia 
i ha detallat que “esperem 
que l’any 2022 el Carnaval de 
Deltebre pugui tornar amb 
més força, més ganes i més 
participació que mai”.

CENTRE 
ESPORTIU DEL 
DELTA 
La regidora de Personal i 
Acció Comercial, Ingrid San-
tiago, també assumirà la di-
recció del Centre Esportiu del 
Delta ja que el responsable 
del centre, Marc Bertomeu, 
ha deixat d’exercir aques-
tes funcions per qüestions 
personals. 
La roda de premsa de presen-
tació dels punts del plenari 
es va realitzar, dilluns, al nou 
espai polivalent exterior del 
Centre Esportiu del Delta de 
1.000m2, el qual es posarà 
en funcionament en breu i 
permetrà la realització d’ac-
tivitats esportives a l’exterior 
tot garantir la distància de 
seguretat i les diferents me-
sures restrictives derivades 
de la pandèmia. La inversió 
ha fregat els 26.000€.

L’AMETLLA   
L’Ajuntament ha rebut una 
subvenció de 4.000 € que 
destinarà al finançament de 
l’Escola Municipal de Música, 
d’acord amb la convocatòria 
anual del Consell Comarcal 
del Baix Ebre per a la conces-
sió d’ajuts en matèria d’ense-
nyament musical. Aquest ajut 
arriba per la cooperació entre 
la Diputació i els consells 
comarcals per optimitzar la 
prestació dels serveis munici-
pal. (La Cala Ràdio)

MÉS 
NOTÍCIES

Dos cursos ensenyen la llengua catalana
als nouvinguts de l’Ametlla de Mar
Des del Consell Comarcal del 
Baix Ebre s’han impulsat dos 
cursos de català adreçats a 
persones d’origen estranger. 
Un d’ells ja s’ha iniciat i l’altre 
té previst començar el pròxim 
2 de novembre. Ambdós es 
desenvolupen a l’Espai Mu-
nicipal Part de Cala. Per una 
banda, una dotzena d’alum-

nes estan realitzant un curs 
de català inicial de 45 hores, 
els divendres de 9 a 14 h, que 
s’allargarà fins a l’11 de desem-
bre. El curs és organitzat pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
i del Consorci de Llengua Ca-
talana. Per altra banda, el 2 de 
novembre, l’associació Obre’t 
Ebre impartirà el programa 

‘Lletres per a tothom’. Una for-
mació també d’alfabetització 
en català per persones estran-
geres. El programa s’estructura 
en dues parts, una teòrica i l’al-
tra pràctica, en la qual es faran 
parelles lingüístiques, formades 
per un voluntari, que parli ca-
talà fluidament, i un aprenent.
(La Cala Ràdio)

L’AMPOLLA
L’Ajuntament millora les infraestructures de 
l’entorn natural de la bassa de les Olles
L’Ajuntament de 

l’Ampolla ha restaurat 
i millorat recentment les 
infraestructures que hi ha a 
l’entorn natural de la bassa 
de les Olles.             
En el condicionament d’aques-
ta zona s’han invertit 71.799,25 
euros. 
D’aquest total, 29.931,48 euros 
procedien d’una subvenció del 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i els 41.867,77 euros 
restants han anat a càrrec de 
l’Ajuntament. 

Les actuacions realitzades 
eren necessàries per poder 
mantenir en bon estat les in-
fraestructures existents al vol-
tant de l’espai natural de la 
bassa de les Olles, una zona 
que s’ha de cuidar especial-
ment pel seu patrimoni natural 
al formar part del Parc Natural 
del Delta de l’Ebre”, ha explicat 
l’alcalde, Francesc Arasa. En-
tre les nombroses actuacions, 
s’han condicionat els itineraris 
al voltant de la bassa, incloent 
desbrossades i reparació de 
les condicions físiques del tra-

çat i també s’han arranjat al-
guns trams de les passarel·les 
de fusta que donen accés a la 
platja del Goleró que es tro-
baven en mal estat o bé els hi 

mancaven algunes travesses. 
Així mateix, s’ha condicionat la 
senyalització informativa i de
guiatge instal·lada en els itine-
raris al voltant de la bassa.

DELTEBRE
S’instal·laran més de 1.100 plaques 
fotovoltaiques en 7 equipaments municipals
Deltebre instal·larà 

més de 1.100 plaques 
fotovoltaiques en set 
equipaments municipals per 
fomentar l’estalvi energètic.          
Es va informar al Ple de la lici-
tació del contracte d’instal·lació 
de 1.127 plaques fotovoltaiques 
que han de permetre generar, 
durant els 12 anys de contracte, 
un estalvi econòmic de més de 
42.000€ en la factura de la llum 
i 76.000kg anuals de reducció 
d’emissions. L’alcalde, Lluís So-
ler, ha destacat que “aquesta 
és una acció que ha de marcar 
un punt d’inflexió en el nos-
tre compromís de neutralitzar 

l’emergència climàtica al muni-
cipi, i que s’emmarca en la resta 
d’actuacions que des de l’Ajun-
tament de Deltebre iniciarem en 
breu com és el cas de l’Agenda 
d’Acció Climàtica”. Les plaques 
fotovoltaiques s’ubicaran als 
següents equipaments: Centre 
Esportiu del Delta, Biblioteca 
Delta de l’Ebre, Ajuntament, Es-
pai de Serveis Municipals, Esco-
la Sant Miquel, Escola Riumar i 
Escola Assumpció. La inversió 
prevista és de 432.000€, la qual 
s’assumirà per part de l’empresa 
en primer moment i que l’Ajun-
tament anirà sufragant a través 
de l’estalvi econòmic que su-

posarà la instal·lació des les pla-
ques. Cal dir que, a més, l’Ajun-
tament podrà vendre l’energia 

produïda que no es consumeixi 
a les instal·lacions.
(més informació a la plana 15)
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URV 
Neix la Plataforma Hidrogen 
Verd Catalunya Sud per fer 
una regió líder en la transi-
ció energètica per afrontar 
l’emergència climàtica. 
Més de 50 agents s’han 
reunit per impulsar aquesta 
iniciativa coordinada per la 
URV que vol aglutinar tots 
els agents que integren la 
cadena de valor de l’hidro-
gen verd, un combustible 
generat a partir de fonts 
d’energia renovables.

CONSELL 
COMARCAL  
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre impulsa el procés co-
munitari per tal de millorar 
la convivència, la inclusió i la 
cohesió social a la comarca. 
Un procés que implica dur 
a terme una diagnosi sobre 
l’estat de la convivència i 
la cohesió social al conjunt 
de la comarca, però amb 
la mirada pròpia de cada 
municipi per la qual cosa és 
necessari el treball conjunt 
d’institucions i ciutadania. 
L’exposició itinerant recorre-
rà els diferents municipis del 
Baix Ebre, en la major part 
dels casos coincidint amb 
el dia de mercat setmanal. 
Divendres passat, l’exposició
s’instal·là al carrer Major de 
Roquetes. El procés comuni-
tari és impulsat des de l’àrea 
de Serveis a les Persones 
del Consell Comarcal amb el 
suport de l’entitat ACISI.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
El Consell Comarcal cedeix EbreTerra per a la
campanya de vacunació de la grip
El Consell Comarcal del 

Baix Ebre ha cedit al 
Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de Deltebre un espai 
d’EbreTerra per a la campanya 
de vacunació de la grip, 
impulsada per l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya.             
El president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura, i la consellera comarcal 
de Serveis Socials i responsa-
ble d’EbreTerra, Laura Fabra, ha 
visitat l’espai cedit, on es duen 
a terme les vacunacions en ho-

rari de deu del matí a dues del 
migdia, fins al 30 de novembre. 
Concretament, la campanya 
de vacunació es fa a la prime-
ra planta de les instal·lacions 
d’EbreTerra. “Com a administra-
ció hem de posar totes les faci-
litats possibles perquè la ciuta-
dania sigui atesa en les millors 
condicions”, ha manifestat el 
president Faura. Per tal de va-
cunar-se de la grip, la ciutada-
nia ha de posar-se en contacte 
prèviament amb el CAP de Del-
tebre i demanar hora.

URV
Investigadors veuen urgent actuar al delta de 
l’Ebre i defensen l’aportació de sediments
Tot i la seua virulència 

i excepcionalitat el 
temporal Glòria va posar 
damunt la taula que calen 
mesures urgents si es vol 
preservar el delta de l’Ebre 
en un context de canvis 
accelerats en el medi a causa 
de la dinàmica climàtica.          
Aquesta és una de les princi-
pals conclusions de l’article “Els 
efectes del temporal Glòria: una 
mostra de la necessitat d’actua-
ció urgent al delta de l’Ebre”, de 
Jordi Blay i Aitor Àvila, investi-
gadors del Departament de Ge-
ografia de la Universitat Rovira 
i Virgili.

A l’hora d’analitzar les causes 
que expliquen els estralls de-
vastadors del temporal Glòria 
al litoral del Delta, Blay i Àvila 
també alerten que la proble-
màtica d’aquesta important 
zona humida arrenca de lluny. 
“Es comença a detectar, fa més 
de cinquanta anys, poc després 
que es reduís de forma dràsti-
ca l’aportació de sediments, a 
conseqüència de la construcció 
dels grans embassaments de la 
conca de l’Ebre”.
A la imatge es pot comprovar el 
retrocés de la platja de la Mar-
quesa a causa del Glòria. Font: 
Josep Rollan.
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L’ALDEA
De l’inici de les obres d’ur-
banització del Passeig de la 
Via, l’alcalde Xavier Royo 
destacava que “aquesta és 
una de les tres grans obres 
emblemàtiques que volem 
realitzar aquesta legislatura, 
guanyarem un gran espai 
verd, un nou lloc de trobada 
i una altra cosa no menys 
important, donarem un 
gran canvi a la fisonomia del 
nostre poble, tal com ens 
havíem compromès amb la 
ciutadania”.

PLA DE GESTIÓ DE 
L’AIGUA 
El pla de gestió de l’aigua 
de Catalunya vigent, avalat 
per una sentència del TSJC 
que desestima el recurs del 
govern d’Aragó. El tribunal 
conclou que la competència 
de la Generalitat de Cata-
lunya per aprovar plans de 
gestió a les conques internes 
està fora de tot dubte i no 
envaeix competències de cap 
altre organisme. La sentència 
estima que el Pla de Gestió 
vigent (període 2016-2021), 
considera els recursos 
disponibles a l’àmbit de les 
conques internes. Segons el 
tribunal, les rieres costaneres 
de la comarca del Montsià 
formen part de les conques 
internes.

UNIÓ DE PAGESOS   
Unió de Pagesos demana a 
l’Administració que s’impliqui 
per aturar l’expansió de la 
Vespa velutina a Catalunya. 
Unió de Pagesos i les orga-
nitzacions apícoles catalanes 
aposten per lluitar contra 
la Vespa velutina amb una 
captura de reines a la prima-
vera i a la tardor, per evitar 
la formació de noves colònies 
i la retirada dels nius que es 
trobin. Les entitats també 
consideren que la comissió 
tècnica de gestió d’aques-
ta espècie no ha donat el 
resultat esperat. La vespa 
velutina perjudica de manera 
important l’apicultura.

MÉS 
NOTÍCIES

Decomissen més de 15.000 piles falsificades en 
establiments del Baix Ebre i la Ribera d’Ebre
Més de 15.000 piles falsifica-
des han estat decomissades 
en establiments del Baix Ebre 
i la Ribera d’Ebre, en el marc 
d’un operatiu dut a terme per 
la Guàrdia Civil de l’Ametlla 
de Mar. Efectius de la Patrulla 
Fiscal i de Fronteres han dut a 
terme una investigació sobre 
la venda de piles falses que es 

distribuïen en una desena d’es-
tabliments comercials. En con-
cret, s’han intervingut 15.300 
unitats d’una coneguda marca. 
Va ser a l’agost quan es va de-
tectar que en un comerç s’ex-
posaven diversos models d’una 
marca de piles concreta, que 
va fer aixecar sospites sobre 
la seva autenticitat. Els agents 

van demanar la presència del 
propietari i aquest no va poder 
acreditar d’on procedien els ar-
ticles i no tenia cap document 
legal de compra. Se li va pren-
dre declaració com a investigat 
en un suposat delicte contra la 
propietat intel·lectual i se’l va 
posar a disposició del jutjat de 
guàrdia de Gandesa. (ACN)

CAMARLES
Una quinzena d’alumnes participen en el curs 
de soldadura organitzat pel Consell Comarcal
Una quinzena d’alumnes 

han començat aquesta 
setmana el curs de soldadura 
amb elèctrode i revestit i 
TIG, que organitza el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, 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’Ofer-
ta en Àrees Prioritàries (FOAP) 
que ofereix a les persones tre-
balladores, preferentment en
situació d’atur i demandants 

d’ocupació, una formació 
d’acord amb el seu potencial
i adaptada a les necessitats del 
mercat laboral. El president del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, 
Xavier Faura i el president de 
Baix Ebre Innova, Josep Antoni 
Navarro, van donar la benvin-
guda als alumnes participants.
Pel que fa a la durada del curs 
és de 720 hores i en acabar 
l’alumnat rebrà un certificat de 
professionalitat. L’oferta forma-
tiva de Baix Ebre Innova inclou 
també un curs d’atenció soci-
osanitària a persones depen-

dents i un altre d’auxiliars de 
comerç. Tots els cursos seguei-

xen el protocol de protecció i 
prevenció de Covid-19.

L’ALDEA
S’han iniciat les obres d’urbanització del 
Passeig de la Via del municipi
Des de l’Ajuntament de 

L’Aldea han informat 
que s’han iniciat les obres 
d’urbanització del Passeig de 
la Via.          
L’actuació comportarà l’ade-
quació en un passeig de l’antic 
traçat de la via al seu pas pel 
nucli urbà de L’Aldea, entre el 
carrer Lligallo de Carvallo i el 
camí de l’Ermita. El passeig tin-
drà una longitud de 400 m, el 
seu ferm serà en solució ter-
rosa, ja que es pretén que sigui 
una zona verda al límit del nucli 
urbà, on es plantaran més de 
70 arbres de diverses varietats 
com ara l’autòcton lledoner, 

però també d’altres que “li do-
naran un aspecte molt atractiu 
con ara la paulònia i  tipuana. 
A part es canalitzarà la cuneta 
existent per a l’evacuació de les 
aigües de pluja, s’instal·larà un 
carril bici que connectarà amb 
els existents tant al pàrquing de 
la via, com al camí de l’Ermita, 
s’instal·laran baranes de pro-
tecció, rampes d’accés i s’urba-
nitzarà de nou les zones d’ac-
cés al passeig”. Està previst que 
l’obra tingui una durada de 10 
Setmanes. Per tant, hauria d’es-
tar finalitzada per Nadal. S’ha 
adjudicat a l’empresa Vent-i-
Sol per un import de 204.000 

€ dels quals un 90% estan sub-
vencionats per la Diputació. Per 
part de l’Ajuntament, es treba-
lla en la segona fase del Pas-

seig entre els Carrers de la Pau 
i Sant Joan, “per iniciar com 
més aviat millor l’adequació 
d’aquest tram”.
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IGUALTAT 
L’artista rapitenca Anna 
Gasparín ha pintat els mu-
rals de la campanya #Ai-
xòÉsMasclisme dissenyada 
per la dissenyadora gràfica, 
també rapitenca, Sandra 
Clua, a la façana de l’Estadi 
Municipal la Devesa. La 
campanya pretén conscien-
ciar contra la normalització 
d’expressions i actituds mas-
clistes que, sota l’etiqueta de 
“micromasclismes”, poden 
quedar invisibilitzades.

MARATÓ DE 
DONANTS DE 
SANG  
La Marató de Donants de 
Sang se celebrarà demà 
dissabte al Pavelló Firal de 
la Ràpita, amb l’objectiu 
d’aconseguir més de 200 do-
nacions en 11 hores. “Cal que 
reservis hora prèviament”.

CAMPANYA DEL 
CARNET JOVE  
2021 
El Maset Espai Jove rapitenc 
va acollir el càsting presen-
cial per formar part de la 
campanya del Carnet Jove de 
Catalunya 2021. 19 joves de 
les Terres de l’Ebre partici-
paren en el càsting de forma 
escalonada i amb cita prèvia. 
Són noies i nois que ja van 
superar la primera fase de 
vídeo-càsting amb 1.643 
aspirants.

MÉS 
NOTÍCIES

AJUTS
L’Ajuntament de la Ràpita desplegarà una 
nova bateria d’ajuts a la restauració
L’Ajuntament de la Ràpita 

desplegarà una nova 
bateria d’ajuts arran de les 
noves mesures per combatre 
els contagis de la covid-19 
que tenen un impacte directe 
important sobre l’activitat 
econòmica del municipi, 
sobre tot en el tercer sector, i 
que són especialment dures 
pel que fa a bars i restaurants, 
que van haver de tancar per 
un mínim de quinze dies.             
Ja divendres passat, l’Ajunta-
ment de la Ràpita va informar-

que ja estudiava la implemen-
tació d’un nou paquet d’ajuts 
per intentar ajudar els sectors 
econòmics locals més afectats, 
segons va dir a Ràdio Ràpita el 
regidor d’Hisenda, Albert Sal-
vadó. “Es redactaran les bases 
d’aquests nous ajuts i es parla-
rà amb els diversos col·lectius 
afectats per consensuar possi-
bles mesures”, va afirmar.
L’Ajuntament ja havia rebut 90 
sol·licituds d’ajuts per les afec-
tacions de la primera onada de 
la pandèmia, i ara haurà d’im-

plementar una nova partida per 
afrontar aquest nou període. 
Recordem, a més, que els es-

tabliments tenen exempció del 
pagament de terrasses fins a fi-
nals d’any. (Nota i foto: Ràdio Ràpita)

LA RÀPITA
S’investiguen les causes d’un incendi a la 
zona dels porxos de la plaça Carles III
Un incendi ha afectat 

la matinada d’aquest 
dilluns un tram dels porxos 
de la plaça Carles III, a la 
zona del jutjat de Pau i el bar 
Gato Negro, on hi havia un 
petit carrussel infantil que 
ha quedat completament 
calzinat.           
Segons els Bombers, l’avís es 
va donar quan faltava un quart 
d’hora per a les 4 de la mati-
nada i foren activades dos do-
tacions, que el van extingir en 
una hora. 

Afectació
El foc va afectar el revestiment 

del sostre dels porxos, que va 
quedar negre del fum i la tem-
peratura, i també la part baixa 

de la façana del casal d’entitats. 
En els darrers dies, s’està in-
vestigant si el foc hauria estat 

provocat o si va ser per alguna 
acció fortuïta o accidental.

(Nota i foto: Ràdio Ràpita)
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Alcanar ha augmentat més 
d’un 9% la taxa de recuperació 
de la brossa selectiva del muni-
cipi, és a dir, la que es diposita 
en els contenidors d’orgànic, 
paper, envasos i vidre. Així, 
és el municipi de les Terres de 
l’Ebre que enguany més ha 
augmentat la taxa de recupe-
ració de la fracció orgànica, en 
un 13%, i el segon que més ha 
incrementat la d’envasos (17%) 
i  paper (16%). També cal des-
tacar l’augment de la taxa de 
recuperació de la fracció vidre 
(26%), situant-se en tercera 
posició a les Terres de l’Ebre. 

Aquesta millor selecció de la 
brossa selectiva ha tingut una 
conseqüència directa: la reduc-
ció d’un 23% de la fracció res-
ta.  Juntament amb Paüls, és el 
municipi de les Terres de l’Ebre 
que més ha reduït aquesta 
taxa. Segons el Consorci de Po-
lítiques Ambientals de les Ter-
res de l’Ebre (COPATE), aques-
ta millora es deu sobretot a què 
el març de 2019 l’Ajuntament 
d’Alcanar va instal·lar 100 con-
tenidors de selectiva a la zona 
d’Alcanar Platja i també hi ha 
ampliat la recollida de fracció 
orgànica.

ALCANAR

L’ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 
TORNA, DESPRÉS 
DE VUIT ANYS
Des de la regidoria de promo-
ció econòmica, s’ha impulsat 
l’agrupació del comerç planer. 
Està previst que s’ofereixin 
cursos de formació i es faran 
tota mena d’activitats per 
poder reactivar l’economia 
dels comerciants. El regidor 
de Promoció econòmica 
Manel Crespo explicava que 
era necessari que l’entitat es 
tornés a activar per tal de po-
der beneficiar-se de diferents 
ajuts que s’adrecen només 
aquest tipus d’agrupacions. 

D’altra banda cal recordar que 
la regidoria de promoció eco-
nòmica va destinar amb mo-
tiu de la Covid-19 una partida 
de 21.000 euros destinada al 
comerç local. Està previst que 
es revisi tota la documentació 
que les empreses i comerç del 
poble han aportat, per tal de 
poder beneficiar-se d’aquests 
ajuts econòmics que tenen un 
import màxim de 300 euros 
per cada sol·licitud. L’Associa-
ció de comerciants fa aproxi-
madament vuit anys que està 
inactiva. Ara, després de pas-
sar els processos burocràtics 
es formalitzarà per posar-se 
en actiu de cara a la Fira de 
l’Oli. (La Plana Ràdio)

SANTA BÀRBARA
FESTIVAL 
MÚSIQUES EN 
TERRES DE 
CRUÏLLA 
Demà dissabte 24 d’octubre. 
La jornada, a l’Auditori Centre 
Obrer de La Sénia, reunirà 
l’experiència de treball conjunt 
de diversos artistes visuals 
i musicals per explorar les 
sinèrgies entre aquests dos 
llenguatges artístics, la mú-
sica i l’art audiovisual. Ferran 
Bladé, Director dels Serveis 
Territorials de Cultura, i José 
Ramon Bellaubí Caballer, 
Alcalde de La Sénia, intervin-
dran en l’inauguració de l’acte.

LA SÉNIA

SANT JAUME
Diumenge va tenir lloc la 
CURSA MARXA en comme-
moració al Dia Mundial contra 
el càncer de mama, recap-
tarmt-se un total de 340€ 
destinats a l’Associcació Lliga 
Contra el Càncer Comarques 
de Tarragona i Terres de 
l’Ebre.

ULLDECONA 
L’actor ulldeconenc Carles 
Roig, director del grup de 
teatre jove del Centre Cultural 
Recreatiu i reconegut imita-
dor de Neymar i Piqué al pro-
grama Crackòvia de TV3, va 
tornar als escenaris dissabte 
al Teatre Orfeó Montsià amb 
l’obra “PregóVid-19”, de la mà 
de la companyia L(IMITATS).
Una gala amb 50 personatges 
i un sol actor que va entusi-
asmar a les 200 persones que 
van poder assistir-hi, ateses 
les restriccions d’aforament 
establertes actualment.

SANTA BÀRBARA 
El centre de dia de Santa Bàr-
bara torna a obrir portes. Va 
tancar al mes de març per la 
pandèmia i fins al 13 d’octubre 
no ha tornat a donar servei. 
El nombre de places també 
s’ha hagut de reduir per les 
limitacions de la Covid-19.
D’altra banda, dins de l’ac-
tualitat del municipi planer, 
informar que el servei de Te-
ràpia Ocupacional es traslla-
darà novembre al nou edifici. 
L’Ajuntament va mostrar al 
seu moment la seva disposició 
de cedir els terrenys muni-
cipals per construir aquest 
nou centre que ara, set anys 
després, és una realitat. (LPR)

MÉS 
NOTÍCIES

VACUNACIÓ DE LA 
GRIP
L’Ajuntament ha cedit al 
Centre d’Atenció Primària 
(CAP) diversos equipaments 
per a la campanya de vacu-
nacions contra la grip. S’ha 
cedit la Casa de Cultura per 
fer les vacunacions del nucli 
d’Ulldecona, i els consulto-
ris mèdics, dels Valentins, 
Barri Castell i Sant Joan del 
Pas (tots 3 dimarts 27) i Les 
Ventalles (dilluns 26). En el 
cas del nucli d’Ulldecona, 
els dies i hores es donaran 
a conèixer tant bon punt 
estigui aprovat el calendari i 
caldrà demanar cita.

ULLDECONA

 
SANT JAUME: 
DEMANEN UN
ANY DE PRESÓ
PER UN SUPOSAT 
ATEMPTAT A
PERSONAL 
SANITARI  

Fiscalia demana un any de presó 
i multa de dos mesos per a una 
veïna de Sant Jaume acusada 
de suposat atemptat a personal 
sanitari i coaccions. Segons el 
relat del ministeri, la dona va 
acudir al CAP de la població el 
15 de maig de 2018 exigint a la 
doctora que li fes una recepta 
quan aquesta va sortir a anunciar 

100 POLSERES SOLIDÀRIES DEL 
PROJECTE EMMA

ALCANAR RÀDIO
AUGMENTA L’ÍNDEX DE RECICLATGE 
SELECTIU PROP D’UN 10%

Coincidint amb el Dia Mundi-
al contra el càncer de mama, 
l’Ajuntament va fer una sego-
na aportació de 100 euros al 
Projecte Emma i adquirirà més 
polseres per tal de fer difusió de 
la campanya. Durant la setma-
na les persones que truquen al 
concurs diari d’Alcanar Ràdio i 
diguen “projecte Emma” reben 

una polsera gratuïta, també 
aquelles persones que a les xar-
xes socials mencionen a l’Ajun-
tament d’Alcanar i compartei-
xen les paraules projecte Emma. 
A principis d’octubre l’Ajunta-
ment ja va fer una primera apor-
tació de 100 euros i va repartir 
polseres entre els treballadors 
del consistori.

l’ordre dels pacients que 
esperaven. La metgessa es va 
negar demanant-li que respectés 
el torn. Posteriorment, va sortir 
de la consulta per anunciar que 
havia de marxar a atendre una 
urgència domiciliària i, llavors, 
l’acusada hauria començat 
a cridar de forma alterada 
que necessitava la recepta 

i va perseguir-la agafant-la 
fortament del braç però sense 
causar-li lesions. Quan la 
facultativa i la infermera van 
pujar al cotxe per desplaçar-se 
al domicili en qüestió, “la dona 
va agafar també el seu vehicle i 
les va començar a seguir durant 
un quart d’hora pels carrers del 
poble conduint al seu darrere 

de forma agressiva”. Les dues 
sanitàries van romandre al 
cotxe fins que van trucar al 
112 per contactar amb la 
policia local. Per la seua part, 
la defensa de la veïna de Sant 
Jaume, acusada d’assetjament, 
nega els fets i denuncia que 
s’atempta contra el seu dret a 
la presumpció d’innocència.



11DIARI MÉS EBRE • divendres 23 d’octubre / 2020

XERTA
Obres municipals : Millores 
al camp de futbol municipal 
i finalització obra camí de la 
Illa. La setmana passada van 
finalitzar les obres de millora 
del camp de futbol amb el 
formigonat dels voltants del 
bar i vestidors i la renovació 
de l’wc destinat a ús public.
D’altra banda, aquesta 
setmana han finalitzat les 
obres que ha executat l’ACA 
a instàncies de l’Ajuntament, 
d’arranjament del tram del 
camí de la Illa afectat pel 
temporal Gloria. Per aquest 
motiu el camí ja s’ha reobert 
al trànsit.

BENIFALLET 
L’Ajuntament informa que, 
des de la direcció d’Atenció 
Primària de les Terres de 
l’Ebre, van comunicar que el 
consultori mèdic està obert 
aquesta setmana tots els 
dies menys ahir dijous. Avui 
divendres, metge i infer-
meria de 08h a 14h. D’altra 
banda, l’Ajuntament també 
va comunicar dilluns passat 
que durant tota aquesta 
setmana el camí del Mas de 
Monclús estarà tallat per 
treballs de manteniment. 
Actuació contemplada en la  
millora prevista de camins 
municipals.

ALDOVER   
L’Ajuntament ha informat 
que, per normativa covid, 
no es pot fer ús de les instal.
lacions municipals següents;
-pista d’estiu

-camp de futbol i bàsquet de 
les escoles

-casal municipal (en tot 
tipus d’activitats).

MÉS 
NOTÍCIES

Torrent dona les gràcies a la Mesa de l’1-O per haver 
defensat amb “fermesa i dignitat” la llibertat d’expressió
El president del Parlament, 
Roger Torrent, juntament amb 
representants de la Mesa i del 
Govern, ha rebut aquest mig-
dia els membres de la Mesa de 
l’1-O condemnats pel Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-

lunya (TSJC) i l’exdiputada de la 
CUP Mireia Boya. El tribunal els 
ha condemnat a 20 mesos d’in-
habilitació per haver permès la 
tramitació d’iniciatives relacio-
nades amb l’1-O menys a Boya, 
que ha quedat absolta. Torrent 

els ha donat les gràcies per 
haver defensat amb “fermesa i 
dignitat” la llibertat d’expressió 
i ha afegit que la decisió del 
TSJC posa de manifest la “in-
justícia flagrant” que fa que l’ex-
presidenta del Parlament Car-

me Forcadell estigui “entre 
reixes”. “Benvinguts de nou 
a casa vostra”. Amb aquestes 
paraules Torrent ha rebut en 
recepció institucional des del 
despatx d’audiències els ex-
membres de la Mesa.

terres de l’ebre

POLÍTICA
“La inhabilitació 
dels membres de la 
Mesa  és una nova 
injustícia i persecució 
a l’independentisme”
Els diputats d’Esquerra 

al Parlament, Alfons 
Montserrat i Lluís Salvadó, 
i la diputada, Irene Fornós, 
han volgut mostrar el seu 
“suport i solidaritat” als 
membres de la Mesa del 
Parlament; Anna Simó, Lluís 
Corominas, Ramona Barrufet 

i Lluís Guinó, als quals el 
TSJC ha condemnat a vint 
mesos d’inhabilitació i una 
multa de 30.000 euros per 
haver permès els plens del 6 
i 7 de setembre de 2017, en 
què es van aprovar la llei del 
referèndum i de transitorietat 
jurídica.             

El diputat i president de la Fe-
deració de l’Ebre, Alfons Mont-
serrat, ha afirmat que “aquesta 
aberració democràtica és una 
condemna a la llibertat d’ex-
pressió i una nova mostra de la 
injustícia i persecució que pa-
teix l’independentisme. Exercir 
la democràcia no és cap delicte 
i l’única manera de fer justícia 
era amb l’absolució”. Lluís Sal-
vadó ha dit que “estem davant 
d’un nou atac al parlamenta-
risme i a la llibertat d’expressió. 
Poder debatre, parlar i discutir 
lliurement qualsevol tema plan-
tejat  en seu parlamentària no 

pot ser considerat delicte, per-
què aquest és un dret i una obli-
gació a la qual ni ara, ni mai, hi 
renunciarem”. Irene Fornós ha 
denunciat que “no jutgen fets, 
busquen venjança, i per això la 
presidenta del Parlament, Car-
me Forcadell, és a la presó. Un 
nou escàndol jurídic i demo-
cràtic amb dues actuacions di-
ferents per fets idèntics, que en 
cap cas són delictius, però que 
acaben amb 11 anys i mig de 
presó per a la presidenta For-
cadell i 20 mesos d’inhabilitació 
per a la resta de membres de la 
Mesa”.

POLÍTICA
Ferran Bel denuncia 
al Congrès “una 
injustícia més, que 
hauria d’avergonyir a 
tothom” 
El TSJC va condemnar 

per desobediència els 
membres de la Mesa del 
Parlament Lluís Guinó, 
Ramona Barrufet, Anna Simó 
i Lluís Corominas. Mireia 
Boya queda absolta.          
La Sala Civil i Penal condemnà 

els 4 exmembres de la mesa a 
20 mesos d’inhabilitació espe-
cial per a càrrec públic electe 
de qualsevol àmbit i a pagar 
una multa de 30.000 euros. Per 
tant, cap d’ells es pot presentar 
a les eleccions vinents.
Per aquest motiu, dimarts pas-

sat, el diputat de Junts per 
Catalunya, secretari d’orga-
nització del Partit Demòcrata 
i portaveu econòmic al  Con-
grés, Ferran Bel, en la seua in-
tervenció des de la tribuna del 
Congrès, va denunciar la injus-
tícia d’una sentència més, que 
“hauria d’avergonyir a tothom”. 
D’altra banda, Bel, a les xarxes 

socials, va celebrar “l’absolució 
del Major Trapero, els com-
panys Pere Soler,  Cèsar Puig  
i la intendent Laplana. És una 
bona i esperada notícia, per 
ells, el cos dels Mossos i el país. 
Me n’alegro molt. La pregunta 
ara  és la següent: quin es el 
motiu pel que es va condemnar 
al conseller Quim Forn?”.
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CAT
 L’assemblea general 
del Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT) ha apro-
vat aquest dimarts els 
pressupostos de 2021 per 
un import de 38,53 milions 
d’euros. Els comptes pre-
veuen una inversió de 14,9 
milions d’euros en projectes 
per millorar la capacitat de 
regulació, la seguretat, la 
qualitat de l’aigua i garantir 
el subministrament. El preu 
de la tarifa mitjana d’aigua 
consumida baixa per setè 
any consecutiu. Serà de 
0,5243 euros per metre cú-
bic, una reducció del 3,34%.

LLOGUER 
DE LOCALS 
COMERCIALS 
El Govern reduirà al 50% els 
lloguers dels locals comer-
cials tancats forçosament 
per la pandèmia. El decret 
preveu l’aprovació d’una llei 
per incloure a l’ordenament 
jurídic la clàusula ‘rebus sic 
stantibus’. 
Per la seua part, PIMEC 
demana mesures més 
solidàries per afrontar la 
problemàtica dels lloguers.
El president de la patronal, 
Josep González, no creu que 
el nou decret anunciat pel 
Consell Executiu sigui la mi-
llor mesura, ja que el propie-
tari tampoc ha d’assumir sol 
les conseqüències d’aquesta 
decisió.

MÉS 
NOTÍCIES

EL PERELLÓ
L’Ajuntament se suma al Projecte Emma, amb 
motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama
L’Ajuntament del Perelló 

s’ha sumat aquesta 
setmana al Projecte Emma 
per la investigació en el 
càncer de mama, adquirint 
els peluixos solidaris de la 
flamenca per a obsequiar 
a totes les treballadores i 
regidores del consistori.              
En total ha estat una contribu-
ció solidària de 480 euros des 
del mateix ens local.
El Projecte Emma és una ini-
ciativa de la Fundació Doc-
tor Ferran que vol reforçar la 
investigació biomèdica en el 

càncer de mama a l’ICS Terres 
de l’Ebre. 
L’equip investigador en Pato-
logia Oncològica i Bioinfor-
màtica de les Terres de l’Ebre, 
amb seu a l’Hospital Verge de 
la Cinta de Tortosa és l’equip 
coordinador del Projecte.
Des de l’Ajuntament del Pere-
lló han manifestat que “us vo-
lem animar a col·laborar amb 
el #projecteemma. Amb el 
vostre suport fareu possible 
que es continuï investigant en 
càncer de mama a les Terres 
de l’Ebre!”.

INVESTIGACIÓ DEL CÀNCER DE MAMA
Els quatre consells comarcals de les Terres de 
l’Ebre donen suport al Projecte Emma 
Coincidint amb el Dia 

Mundial del Càncer de 
Mama, els consells comarcals 
de la Terra Alta, de la Ribera 
d’Ebre, del Baix Ebre i del 
Montsià han comunicat de 
manera conjunta la seva 
col·laboració amb el Projecte 
Emma en la investigació 
sobre aquest tipus de càncer 
i el suport a la iniciativa amb 
l’adquisició de 2.000 polseres 
solidàries.          
Dilluns passat, ja s’havien supe-
rat les 12.000 polseres solidà-
ries venudes per recaptar fons 
pel Projecte Emma.  
El Projecte és una iniciativa de 

la Fundació Doctor Ferran per 
reforçar la investigació bio-
mèdica en el càncer de mama. 

En representació de l’entitat, 
Marie-France Domenech, ha 
agraït als consells comarcals la 

seva participació i suport, més 
important que mai en aquests 
moments.

Tortosa: aportació de 
3.000 euros al Projecte Emma
L’Ajuntament de Tortosa, a tra-
vés dels dos centres de salut 
públics de titularitat munici-
pal (l’Hospital de la Santa Creu 
de Jesús i la Clínica Terres de 
l’Ebre), ha destinat 3.000 euros 
al Projecte Emma d’investiga-
ció contra el càncer de mama. 
Coincidint amb dia mundial per 
a la conscienciació sobre esta 

malaltia, l’alcaldessa Meritxell 
Roigé, acompanyada del direc-
tor de Tortosa Salut, el doctor 
Salvador Pallejà, i de represen-
tants del Projecte, han donat a 
conèixer els detalls de la col·la-
boració. També s’han adquirit 
800 polseres del Projecte, que 
seran distribuïdes entre el per-
sonal dels dos centres sanitaris.

La Lliga contra el Càncer 
aportarà 30.000 euros

La Lliga Contra el Càncer de 
les comarques de Tarragona i 
Terres d’Ebre aportarà 30.000 
euros al Projecte Emma. 
En el marc del Dia Internaci-
onal del Càncer de Mama, la 
Lliga, aquest dilluns, ha fet la 
primera de tres aportacions 
anuals de 10.000 euros que 
farà al projecte.

La Lliga Contra el Càncer as-
sumeix aquest nou acord amb 
el Projecte Emma amb el qual 
ja ha estat col·laborant a través 
de l’àmplia agenda d’activitats 
formatives i informatives so-
bre la prevenció, el diagnòstic 
i la investigació en càncer, que 
posa a l’abast de la població, i 
amb molt especial atenció als 

pacients de càncer i les seves 
famílies. 
«Impulsant i donant suport a 
projectes d’investigació sen-
sibles a les necessitats dels 
ciutadans contribuïm a nor-
malitzar una situació actual 
que ja és ben convulsa», ha 
destacat el president de la Lli-
ga, Paco Vallespí.
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MEDI AMBIENT
La Generalitat acorda una reunió de treball sobre el Delta 
amb el govern espanyol mentre no es crea la comissió mixta
La Generalitat ha 

formalitzat una reunió de 
treball amb el Ministeri de 
Transició Ecològica en la qual 
es presentaran els treballs i les 
visions estratègiques de cada 
executiu per afrontar la lluita 
contra la regressió del delta.              
L’Estat presentarà el ‘Plan para la 
Protección del Delta del Ebro’ i 
els terminis de redacció i apro-
vació. La reunió es va concretar 
en una trobada el passat diven-
dres entre el conseller de Terri-
tori, Damià Calvet, i la ministra 
Teresa Ribera. El govern espa-
nyol no cedeix a la formalitza-

ció d’una comissió mixta Estat, 
Generalitat i Taula de Consens 
del Delta –com va demanar 
aquest organisme-. La comissió 
mixta ha de definir una estra-
tègia d’actuació, amb calenda-
ris i compromisos econòmics 
concrets. Des del Departament 
de Territori s’ha defensat que 
la comissió mixta amb la Taula 
de Consens del Delta és “l’idoni 
per afrontar aquest repte” per-
què “els acords i compromisos 
siguin coneguts i assumits per 
a tothom” però la seva consti-
tució formal no ha estat possi-
ble. En una carta adreçada als 

alcaldes, al delegat del Govern 
a l’Ebre, a la delegada i el sub-
delegat a Tarragona del govern 
espanyol, i als portaveus de la 
Taula de Consens, el conseller 
Calvet es compromet a “con-
cretar accions i comprometre 
recursos” però defensa que les 
actuacions que s’han d’executar 
“han de formar part d’una es-
tratègia compartida per tots els 
actors i respondre a un projecte 
d’acció global”. Des de Territori 
es confia que la reunió amb la 
ministra Ribera “serveixi per a 
definir definitivament aquesta 
estratègia”.

MÀRIUS PONT, DIRECTOR DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES A L’EBRE

“COMPROMÍS AMB LA NOSTRA TERRA I LA NOSTRA GENT”
Recentment m’ha estat encar-
regada la responsabilitat d’as-
sumir la direcció de Treball, 
Afers Socials i Famílies a les 
Terres de l’Ebre. És una mane-
ra de continuar treballant per i 
amb la gent del territori, com ja 
he estat fent durant un grapat 
d’anys des del Servei de Coor-
dinació Territorial del mateix 
departament, ara amb unes 
noves funcions, tot intentant 
donar continuïtat a la gran la-
bor que ha estat fent al capda-
vant d’estos Serveis Territorials 
l’anterior directora, Rosanna 
Fatsini.
Comentàvem amb un bon 
amic, director de teatre, que, 
tant en el seu cas com en el 
meu, el director sol no fa res: 
cal l’aportació de tot el grup, 
fins i tot de les persones que 
no apareixen a l’escenari, i 
també del públic, perquè si no 
hi ha persones destinatàries la 
funció no té sentit. Es tracta, 
doncs, de donar, cadascú des 
del lloc que li correspon, el mi-
llor servei perquè totes les per-
sones puguen tindre el treball i 
la vida dignes que es mereixen, 
sense exclusions de cap tipus. 
I en la tasca de mirar d’assolir 
este objectiu hi estem totes i 
tots ficats, en una labor con-

junta que ens porte a millorar 
la qualitat de vida de totes les 
persones que habiten a les Ter-
res de l’Ebre, que són el nostre 
territori de referència. Sense 
oblidar, tanmateix, que som en 
el conjunt de Catalunya i que 
formem part d’estes terres de 
cruïlla que constituïxen les co-
marques centrals dels Països 
Catalans, un espai de trobada 
que coincidix aproximadament 
amb l’antic territori de la diò-
cesi de Tortosa.
Els recursos i el poder que te-
nim en els diferents serveis ter-
ritorials són molt limitats. Estic 
convençut, tanmateix, que una 
de les coses que hem de fer les 
persones que ens dediquem al 
servei públic és saber escoltar i 
fer tot allò que estiga a les nos-
tres mans per a procurar donar 
solucions a les necessitats i als 
problemes de les persones del 

nostres pobles, i insistir-hi on 
faça falta. En esta tasca, i pel 
que fa a l’àmbit del departa-
ment que represento, hi ha un 
grup humà amb molta com-
petència professional i molta 
dedicació: l’equip  dels pro-
pis Serveis Territorials (tant de 
l’àmbit de treball com de l’àm-
bit d’afers socials), però també 
els equips de les múltiples en-
titats i organismes amb qui co-
operem i, per descomptat, els 
del món local, canalitzats en 
bona part a través dels equips 
bàsics d’atenció social (sí, a 
més de l’atenció primària sani-
tària hi ha una atenció primària 
social). Tothom està mirant de 
donar resposta a les múltiples 
demandes originades per la 
crisi de la Covid-19, demandes 
que s’afegixen a les que ja són 
habituals.
El Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies és, 
potser, el més transversal i 
intergeneracional dels de-
partaments en què s’estruc-
tura l’administració catalana. 
S’adreça de forma específica 
als diferents segments estruc-
turats de població: a la in-
fància, a la joventut, a la gent 
gran, a l’edat adulta (sobretot 
a través del treball, incloent-hi 

les polítiques d’ocupació i for-
mació, el cooperativisme, etc.). 
I, en totes les fases de la vida, 
treballa per les famílies (en les 
seues múltiples modalitats), 
l’associacionisme, el voluntari-
at, l’autonomia personal, la in-
clusió social, l’eradicació de la 
violència masclista, la igualtat i 
la no-discriminació per motius 
de procedència, sexe, identitat 
de gènere, etc., en el marc de 
les competències, també limi-
tades, de la Generalitat de Ca-
talunya.

Quan em pregunten quin “color” 
tinc, dic que sóc dels que tenen 
el color del servei al nostre ter-
ritori i la nostra gent. Sortosa-
ment, este territori nostre d’uns 
anys ençà té molta més autoes-
tima que la que tenia abans (en 
este aspecte la lluita en defensa 
de l’Ebre ha estat decisiva) i hi 
ha moltíssimes persones que us 
sentiu, ens sentim, comprome-
ses amb la nostra terra i la nos-
tra gent. És un bon fonament 
per a continuar mirant l’horitzó 
amb un bri esperança.

“La direcció de Treball, 
Afers Socials i Famílies 

és una manera de 
continuar treballant 
per i amb la gent del 

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

ribera/terra alta

CONSELL COMARCAL
L’AJUNTAMENT 
DESTINA 40.000 
EUROS EN AJUTS 
ALS COMERÇOS 
LOCALS 
L’Ajuntament de Flix ajudarà 
els comerços, restaurants 
i bars del municipi que van ha-
ver d’abaixar la persiana du-
rant el confinament. El consis-
tori hi destinarà en ajuts fins 
a 40.000 euros provinents de 
la partida pressupostària que 
s’havia previst, en un inici, a 
la Festa Major que finalment 
es va suspendre. Cada comerç 
rebrà un mínim de 300 euros i 
un màxim de 400.

FLIX

GANDESA
S’han suspès les Jornades 
de la Memòria Històrica de 
Gandesa, que havien de fer-se 
aquest cap de setmana.

FLIX 
Ja han finalitzat les obres de 
pavimentació i col·locació de 
mobiliari de l’skate park i la 
neteja i l’adequació del refugi 
antiaeri ubicat en la mateixa 
zona, tots dos ubicats a l’espai 
on hi havia anteriorment la 
caserna de la Guàrdia Civil, 
a la Colònia Fàbrica. Import 
total de l’obra: 77.428,61 euros 
(IVA inclòs). 

BATEA
Ja hi ha disponible WIFI 
GRATUÏT per les següents 
localitzacions: Plaça de Bar-
celona, Plaça de Catalunya, 
Plaça d’Espanya, Plaça de la 
Constitució, Plaça de l’Esglé-
sia i la Zona Esportiva.

AGRICULTURA
El Departament d’Agricul-
tura ha abonat un total de 
3.119.932 euros dels ajuts a la 
reestructuració de la vinya en 
la campanya 2020 amb fons 
FEAGA.

TIVISSA
Diumenge vinent, dia 25 (12 
h), Plaça del Portal, presen-
tació del llibre: “Periodista de 
trinxera, Josep Bru i Jardí”, de 
Jordi Duran Suàrez, a càrrec 
de Daniel Arasa. Acte amb 
aforament limitat. 

INCENDI
Extinguits dos incendis que 
es van produir dimecres als 
termes de Vilalba i Batea. 
Entre els dos van cremar tres 
hectàrees de vegetació.

MÉS NOTÍCIES

‘REPENSEM LA 
RIBERA D’EBRE’
Aquest dimarts 20 d’octu-
bre, el Consell Comarcal i el 
Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre (CERE) han celebrat la 
quarta conferència del cicle 
‘Repensem la Ribera d’Ebre’. 
Toni Roch, cap de secció del 
Servei de Desenvolupament 
Econòmic Local del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya, va parlar sobre ‘Desen-
volupament local’. Fins al 3 de 
novembre s’han programat 
dues conferències setmanals. 
Es podran seguir els dies 
assignats a les 19h i en directe 
a través del web del Consell.

RIBERA 

 

COMUNICAT DE 
NEUS SANROMÀ

Neus Sanromà, presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra 
Alta, ha fet un comunicat arran 
de la notícia publicada per La 
Vanguardia sobre una sanció 

de Disciplina Urbanística per la 
construcció d’una bassa de reg 
per a ús agrícola. Sanromà acla-
ria que “s’ha tramitat i presentat 
tota la documentació requerida 
per l’Ajuntament per la construc-
ció de la bassa. Els responsables 
tècnics d’Urbanisme de la Gene-
ralitat a Barcelona van visitar dues 
vegades i d’una manera exprés la 

construcció, en ple mes d’agost i 
sense previ avís. A hores d’ara, no 
s’ha rebut cap notificació, com 
a resposta a la visita dels tècnics 
d’urbanisme ni a la documentació 
presentada. És lamentable veure 
que hi ha partits polítics que pre-
tenen convertir l’Administració de 
Catalunya en les clavegueres del 
Govern per intentar atacar l’ho-

norabilitat de determinats càrrecs 
polítics, i per judicialitzar la rivali-
tat en l’àmbit privat en lloc de fer 
política. La primera notícia sobre 
la bassa va aparèixer, fruit d’una fil-
tració, al Diari ARA i ahir va publicar 
una altra notícia, també fruit d’una 
filtració interessada, a La Vanguar-
dia. En tots dos casos, arriba pri-
mer la notícia que no pas la comu-

per explicar i donar conèixer què 
és la tecnologia del 5G i quin pot 
ser el seu impacte en els sector 
socioeconòmics del territori. A 
partir d’aquí, l’oferta formati-
va s’adaptarà a la demanda i 
necessitats de les empreses i la 
ciutadania. El Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre també està 
treballant per impartir formació 
reglada sobre el 5G als instituts 
de la comarca.

SEU DE FORMACIÓ 
DEL COEBRELAB 5G
L’àrea 5G de les Terres de 
l’Ebre ja té seu per oferir 
els cursos de formació. És el 
centre d’empreses de Flix, a la 
Ribera d’Ebre, on es comen-
çaran a impartir els primers 
tallers el pròxim mes de no-
vembre. La formació arrencarà 
amb un ‘workshop’ tecnològic, 

 La direcció general d’Energia, 
Seguretat Industrial i Segu-
retat Minera ha deixat sense 
efecte l’autorització admi-
nistrativa del parc eòlic Els 
Pesells d’Horta de Sant Joan 
(Terra Alta). L’empresa Orta 
Eòlica va tramitar el projecte 
fa 13 anys. Des de 2015 n’era 
titular Fercom Eòlica i a l’abril 
d’enguany va demanar la can-
cel·lació de l’aval per connec-
tar el parc a la xarxa de trans-

port després que l’operadora 
del sistema, Red Eléctrica de 
España, li denegués el permís. 
La central va ser rebutjada 
pel municipi en una consul-
ta popular el 2008 i l’actual 
alcalde, Jordi Marín, ha ce-
lebrat que el projecte quedi 
finalment enterrat, així com 
la Plataforma en Defensa de 
la Terra Alta, que va portar 
la tramitació de la central als 
jutjats. (ACN)

HORTA DE SANT JOAN
LA DO TERRA ALTA REINVENTA LA FIRA 
DEL VI PER APROPAR-LA A LES LLARS

GANDESA
S’ ANUL·LA L’AUTORITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA DEL PARC EÒLIC ELS 
PESELLS La Festa del Vi de la Terra Alta a 

Gandesa es reinventa enguany 
per poder-se adaptar a la situ-
ació pandèmica. La DO manté 
la tradicional Nit de les Garnat-
xes Blanques, el 30 d’octubre, 
però s’ha preparat de manera 
que “la festa s’apropi a les ca-
ses d’aquells que haguessin 
volgut participar-hi”. Per acon-
seguir-ho, s’ha creat un paquet 
especial per emportar, amb una 
ampolla de vi de garnatxa blan-
ca DO Terra Alta, dues copes 
personalitzades i una propos-
ta gastronòmica de tres plats 
i postres que signa el xef amb 
Estrella Michelin, Vicent Gui-
merà, de l’Antic Molí. També 
se celebrarà de forma telemà-
tica la jornada tècnica i s’insta 
als cellers a organitzar activitats 
especials presencials o virtuals.
La Festa del VI de la Terra Alta a 
Gandesa se celebrarà el primer 
cap de setmana de novembre. 
La crisi sanitària fa que enguany 
no es pugui visitar la Mostra de 
Vins ni celebrar al Celler Co-

operatiu de Gandesa l’onzena 
edició de la Nit de les Garnatxes 
Blanques però aquestes activi-
tats es mantindran, reinventa-
des, per apropar-les als consu-
midors i a les llars.

nicació de les administracions, 
l’Ajuntament d’Arnes i Urbanis-
me. Quan hi hagi notificació 
oficial de l’esmentada sanció, 
es presentaran els recursos i la 
denúncia pertinents per la vul-
nerabilitat de la confidencialitat 
d’informació administrativa i per 
l’ús fraudulent i partidista de la 
informació”.
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MOCIONS PLE DE 
DELTEBRE
Pel que fa a les mocions, les 
dues presentades per ERC-
Més Deltebre, foren rebut-
jades pel plenari municipal. 
En el cas de la moció de 
construcció d’un SkateParc, 
aquesta ha comptat amb 
el vot contrari d’Enlairem 
Deltebre i el vot favorable 
d’ERC-Més Deltebre i el PSC 
Deltebre. Pel que fa la moció 
per impulsar un pla municipal 
d’estalvi i regulació de l’ús 
de l’aigua, aquesta va tenir 
el vot contrari d’Enlairem 
Deltebre i el vot favorable 
d’ERC-Més Deltebre i el PSC 
Deltebre. El plenari també va 
servir per donar compte de la 
presa de possessió de la nova 
regidora d’ERC, Nicoleta 
Autu.

UNIÓ DE PAGESOS 
Unió de Pagesos adverteix 
que la proposta de la futura 
PAC (Política Agrària Comu-
na) comportarà menys ajuts 
a la renda i un encariment 
dels costos. El sindicat consi-
dera que afegirà “competèn-
cia deslleial” al mercat únic 
respecte a les importacions 
de països tercers.

ROQUETES   
El Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
ha acordat concedir una 
subvenció de 10.000 euros a 
l’Observatori de l’Ebre de Ro-
quetes per fomentar actuaci-
ons que promoguin l’estudi, 
desenvolupament i difusió 
dels coneixements geofísics 
en totes les seues branques 
i aplicacions. L’Institut Geo-
gràfic Nacional, dependent 
del Ministeri, i l’Observatori 
de l’Ebre mantenen una col-
laboració estreta en l’àmbit 
de la Geofísica i de forma 
molt especial en el camp de 
la sismologia. Des de fa anys, 
l’Observatori realitza treballs 
que serveixen a l’enriquiment 
del coneixement en aquest 
camp, en diferents disci-
plines.

MÉS 
NOTÍCIES

terres de l’ebre

Associació d’Empresaris de les Comarques de 
l’Ebre: “Mesures sí, tancament no”
Davant les mesures anuncia-
des pel Govern, des de l’As-
sociació d’Empresaris de les 
Comarques de l’Ebre van vo-
ler manifestar el total suport 
al sector de la restauració, 
hostaleria i totes les empre-
ses que, directament i indi-
rectament, es veuen perju-
dicades per aquesta decisió, 

que consideren “despropor-
cionada i que agreuja encara 
més la crisi social i econòmi-
ca”.
“Estem en total desacord en 
qualsevol mesura que es pren-
gui que limiti l’economia”, 
destaca el comunicat de l’AE-
CE. 
Per la seua part, el delegat del 

Govern a l’Ebre, Xavier Pallarés, 
va manifestar que “entenem 
el malestar per les mesures i 
comprenem la complicada si-
tuació en què es trobarà part 
de la nostra ciutadania, però, 
hem de ser conscients que 
només entre tots aconsegui-
rem frenar l’expansió de la Co-
vid19; es demana sacrifici indi-

vidual per a un bé col·lectiu”. 
Divendres passat va haver-hi 
una concentració de queixa 
davant la Delegació. 
El Govern a les Terres de 
l’Ebre s’ha posat a disposició 
dels ens municipals per aju-
dar-los a gestionar les noves 
mesures establertes per atu-
rar l’expansió de la Covid19.

DELTEBRE
Botiga online del Delta
La sessió plenària de 

l’Ajuntament de Deltebre 
ha servit per aprovar, per 
unanimitat, el reglament i 
l’ordenança del Marketplace, 
el qual projecta la botiga 
online del Delta tot 
incorporant comerços de 
serveis, de restauració i del 
sector turístic.             
En la mateixa línia, també s’ha 
aprovat, per unanimitat, l’or-
denança de Cartelleres Elec-

tròniques. Dos accions que 
s’emmarquen en el Pla de Re-
activació Socioeconòmica que 
s’està desenvolupament des de 
l’Ajuntament per fer front als 
efectes de la pandèmia i del 
temporal Glòria. Però a banda 
d’aquest, l’Ajuntament també 
ha aprovat una modificació de 
crèdit que permet una doble 
partida d’acció pública, social 
i educativa COVID-19, dota-
da globalment amb 60.000€, 

que per una banda té l’objectiu 
d’encabir les diferents despeses 
relacionades amb la pandèmia, 
com per exemple la desinfec-
ció de carrers, espais públics i 
comerços, com també per su-
fragar les despeses que afecten 
a les escoles municipals i no 
siguin assumides per Educació. 
Aquesta modificació ha estat 
aprovada amb el vot favorable 
d’Enlairem, i l’abstenció d’ERC 
i PSC. La modificació de crèdit 

també permetrà altres millores 
per a la imatge del poble, refor-
çant el canvi d’enllumenat a LED 
entre altres actuacions.

MOCIÓ D’ERC AMB SUPORT DE TOTS ELS GRUPS
El Parlament aprova demanar al govern 
espanyol fons europeus per protegir el Delta
El Parlament ha aprovat 

una moció del grup 
d’Esquerra on s’exposen 
diverses actuacions per 
assegurar la protecció del 
Delta de l’Ebre.          
La  diputada Irene Fornós ha 
agraït “que la moció tan impor-
tant per al Delta s’hagi aprovat 
amb gran voluntat d’acord i el 
suport de tots els grups parla-
mentaris”, d’aquí la incorpo-
ració i transacció de diverses 
esmenes. De fet no ha tingut 
cap vot contrari. Fornós, des-
prés d’explicar la vulnerabilitat 
que pateix el Delta de l’Ebre i 
l’afectació que té en l’activitat 
socioeconòmica, sobretot  el 
sector agrari; ha reivindicat que 
“ara és l’hora del Delta, ara li 
toca al Delta, i no fer res seria 
una irresponsabilitat de perdre 
l’oportunitat d’actuar abans no 

sigui massa tard”. La diputada 
ha destacat l’acord de la mo-
ció on es “reclama al Govern de 
l‘Estat que en el marc del Fons 
europeus de Recuperació i del 
Pla de Recuperació, Transfor-
mació i Resiliència, prioritzi per 
al 2021 l’execució dels projec-
tes redactats pel Ministeri per 
protegir el Delta i iniciar els es-
tudis i projectes executius per 
a la restauració del trànsit de 
sediments dels embassaments 
de Ribar-roja i Flix”. Fornós ha 
recordat que l’Estat disposarà 
de 8.640 M€ de fons europeus 
per a la protecció dels litorals i 
per tant caldrà que també s’hi 
destinin al Delta. “el govern de 
l’Estat pot i ha de destinar els 
fons europeus per fer tot allò 
que durant dècades no ha fet. 
Des de transferir els sediments 
cap a la desembocadura fins a 

poder acabar el camí de guarda 
de la Badia dels Alfacs”. La dipu-
tada ha manifestat que “la situ-
ació extrema en què es troba el 
Delta també requereix mesures 
urgents” i per això la moció ins-
ta el Departament de Territori 
i Sostenibilitat a executar pro-
jectes i inversions del Pla Delta, 
abans d’acabar l’any, amb els 
6M€ que té assignats per prote-
gir el Delta. La moció aprovada 

també insta el Departament de 
Territori a assumir el lideratge 
en la defensa del riu i el Delta, 
acompanyant a les administra-
cions locals i entitats, especi-
alment en el tràmit de revisió 
del Pla Hidrològic de la Demar-
cació Hidrogràfica de l’Ebre. 
D’altra banda la moció exigeix 
al govern de l’Estat la immedi-
ata constitució de la Comissió 
Mixta amb la implicació de tots 
els agents del territori; i que el 
pla que està redactant per a la 
protecció del Delta sigui com-
partit i consensuat amb la resta 
d’administracions i entitats del 
Delta. Conscient que la legis-
latura acabarà aviat, Fornós ha 
demanat a la resta de grups que 
agafin el compromís de fer re-
alitat la Comissió la legislatura 
vinent. “La protecció del Delta 
és un tema de país”, ha dit.
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PI PINYONER
PINUS PINEA

Arbre molt comú a tota Catalunya i resta del país

Us: fulles, candeles o flors i reïna.
Propietats: antiespasmòdic, per alleugerir constipats, tuberculosis o problemes respiratoris, de coll i ronquera. Les fulles porten ferro i alta dosis de vitami-
na“C”, molta més que qualsevol cítric.

Es fa un Xarop amb les candeles i sucre morè: les candeles son tallades a trossos de 2 dits i fent capes dins d’un flascó o pot de vidre, una capa de can-
deles i igual gruix de sucre morè i pressionant  per treure l’aire, es tapa i al cap d’una setmana es farà un líquid espès amb els principis actius al líquid.
Es pren una cullerada dissolta en aigua tèbia o en tisana.
També es poden fer macerant amb aigua calenta, es fa bullir l’aigua, s’apaga el foc es posen les candeles i reposin 10 minuts, es cola i es pot prendre 
amb mel.
També es pot fer te de les fulles en tisana que ens servirà per recarregar energies. De la reina del pi, es fa la trementina que es una gran remeiera de 
les contusions i reumes.

No se’n coneixen, encara que cal tenir precaució amb nens i mares lactants.

Es troba només a l’Hemisferi Nord i se’n coneixen unes 110 classes.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU, ON LA PUC TROBAR I CURIOSITATS

12

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 
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MUNTANYA 
RUSSA
El temps dóna la raó. Estem 
vivint una pandèmia i 
encara no hi ha vacuna. Mai 
comprendré com a l’assem-
blea anual de la Federació, 
els 300 clubs presents van 
aprovar el pla de competi-
cions quan hi havia un risc 
d’augment de la covid. Ens 
trobem en una muntanya 
russa: va arribar el proto-
col 5 dies abans d’iniciar la 
competició, i la pretempo-
rada fou atípica amb pocs 
amistosos per la incertesa. 
Equips com l’Ebre Escola, 
Benissanet o Tortosa van 
estar confinats. Ara hi ha 
una altra aturada de quinze 
dies o potser un mes. Quan 
es va aturar la lliga al març, 
a meitat mes, gairebé tots 
els clubs van pagar el mes 
complet als jugadors. Ara 
passa el mateix, els clubs 
paguen cada mes (els que 
poden) i no sé sap si podran 
seguir les competicions. I 
els jugadors que cobren per 
partit, quan aguantaran esta 
situació. Estem en pandè-
mia i hi ha molta incertesa. 
Molts equips ebrencs de 
4a catalana porten des de 
l’agost fent la pretempo-
rada perquè es va anul·lar 
el calendari i alguns estan 
amb l’aigua a coll a nivell 
econòmic. 
Les competicions han de 
parar-se, els clubs poden ex-
plotar si es torna a començar 
i si hi ha noves aturades. 
Solució: anul·lar calendaris 
i fer-ne de nous amb inici 
al gener. El president de la 
Federació va dir a l’abril que 
es podria jugar al maig. Al 
juliol va donar el tret per a 
l’octubre. 
Penso que rectificar és de 
savis i s’està a temps de 
poder fer-ho. 

CELMA

LA SALUT VA PER 
DAVANT 
Són dies de preocupació. 
La salut és prioritària. Estic 
d’acord. I s’ha de fer el pos-
sible per protegir-nos de la 
ferotge pressió a  la que ens 
està sometent la pandèmia. 
Pandèmia, Covid...són paraules 
que tinc travessades des 
de fa dies...les sents a totes 
hores.  Potser és per això. 
No porten bones sensacions. 
Avui començo recordant que 
la salut és prioritària. I deixo 
clar que per a mi així és. No 
obstant, si faig programes 
televisius parlant sobre si 
tornaran les competicions és 
per una qüestió d’actualitat 
en clau esportiva. He rebut 
missatges sobre esta qüestió i 
per este motiu manifesto quin 
és el meu posicionament. No 
obstant, s’ha d’entendre que 
hi hagi debat. Per a uns, no 
hi ha cap debat quan la salut 
està pel mig. Per a d’altres, 
les competicions esportives 
amateurs han de tirar avant 
malgrat tot. La solució no és 
fàcil. I no és moment de fer 
pronòstics. S’haurà d’acceptar 
la decisió que es prengui. Veig 
complicat que la setmana que 
ve s’anunciï que tornen les 
competicions. Però no ho asse-
guraria... La Federació està al 
mig del foc i no podrà decidir si 
no té una autorització per fer-
ho. Per tant, si s’allarga l’atu-
rada, potser serà el moment de 
prendre decisions i pensar que 
la tornada hauria de ser a par-
tir del gener i adaptar el pla de 
competicions a les possibilitats 
que hi hagin a partir d’aquell 
instant. És només una opinió 
però potser seria un planteja-
ment raonable i, sense tampoc 
tenir seguretat de que tot 
estarà superat llavors, tothom 
es pot organitzar amb una 
planificació que a hores d’ara 
és complicada poder-la fer.  

MICHEL RAMON SANCHO:
“Hem d’intentar ser el 
màxim positius”

“NO VEIEM QUE 
AIXÒ SIGUI PER 15 
DIES”
German, tècnic de l’Ascó, 
opina que “la realitat és que 
estem vivint una situació 
molt complicada, en general. 
També penso que els clubs 
del futbol territorial estaven 
fent un gran esforç i les 
normes se seguien de forma 
estricta amb els protocols. 
S’ha fet un esforç gran en 
aquest sentit. Així mateix, 
crec que en el nostre cas, 
per les dues jornades a la 
Primera catalana, penso 
que no hi havien problemes. 
Però cal considerar que la 
salut és prioritària i el futbol 
amateur és secundari i en 
estos moments és més fàcil 
parar-lo”. German admet 
que “tenim dubtes que això 
sigui per dos setmanes. 
Preocupa el tema mental. 
L’equip continua entrenant 
però el cert és que es nota la 
incertesa de saber fins quan 
estarem sense competir. No 
veiem que l’aturada sigui per 
15 dies”.

Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca, ha fet les seues 

valoracions de l’aturada de les 
competicions durant 15 dies.   
El tècnic creu que “quan vam 
començar, érem conscients que 
podia passar. O bé perquè hi 
haguessin positius en un equip 
o bé perquè la situació general 
empitjorés, com és el cas. És 
complicat per a tots, però hem 
d’acceptar la realitat. A nivell 
de grup és difícil planificar així, 
però ho haurem de gestionar de 
la millor forma que puguem”. 
Sancho afegia que “sobre tot 
em preocupa l’aspecte mental, 
que els jugadors puguen caure 
en desànim o es desconnecten 
de la competició si la situació 
s’allarga. També cal dir que tots 
els equips estarem igual. Així 
mateix, en general, em preo-
cupen els joves del futbol base. 
Que no decaiguen i que per-
guen la il.lusió i no continuen. 
Hem de ser tots forts i positius i 
mirar de fer esport dins del pos-
sible i seguir entrenant, tot i que 
no s’estigue competint”. 
Dels 15 dies d’aturada i si hi 
haurà represa de la competició, 
Sancho pensa que “veig difícil 
que en 15 dies es pugui aclarir 
la situació. Caldrà esperar per 
saber que es decideix. Potser 
l’aturada s’allargarà unes set-
manes més. I en el cas hipotètic 

que s’allargués més setmanes, 
pues no passa res, a continuar 
entrenant dins del possible per 
mantenir la il.lusió. I si no po-
dem tornar a jugar amb garan-
ties fins les voltes de Nadal i si 
les lligues han de durar fins al 
juliol de l’any que ve, pues hau-
rem d’acceptar-ho. A nivell físic 
i tàctic ja ho anirem millorant i 
a nivell mental caldrà treballar 
per mantenir la motivació. L’im-
portant és ser positius i veure 
que, dins del possible, hem de 
continuar avant, tenint cura de 
la salut que és prioritària i fer es-
port que ja s’ha demostrat que 
és molt important i, a la vegada, 
és prou segur, seguint els proto-
cols com fins ara”. L’entrenador 
rapitenc considera que “ara no 
és moment de buscar culpables 
o acusar-nos d’uns als altres. Al 
contrari, hem d’estar units i ser 
optimistes per superar una situ-
ació que mai havíem viscut”. 

Marià Curto, Joaquin Del Pino i César Roig, dilluns estaran a Minut 91.

Amb l’aturada de les 
competicions, el programa 

de Canal TE, Minut 91, no 
s’emetrà el proper diumenge.

Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre, 
dilluns (21.30 h)

Sí que es manté la Tertúlia de di-
lluns (21.30h). El proper, dia 26, 
el tema tornarà a ser l’aturada 
de les competicions. I si es re-

emprendran o no. Ens visitaran 
Marià Curto (Tortosa), Joaquin 
Del Pino (delegat FCF a l’Ebre) i 
César Roig (Santa Bàrbara).

FC ASCÓ
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FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
Del Pino: “es va lluitar fins a última hora per 
aconseguir que no ens paressin la competició”
Les competicions 

esportives no 
professionals foren 
aturades passades dues 
jornades des del seu inici. 
La gran pregunta és si es 
reemprendran el el dia 1 
de novembre. Parlem amb 
Joaquin del Pino, delegat 
de la Federació Catalana de 
Futbol a l’Ebre.

Pregunta: Només dues jor-
nades i.... 
Resposta: Pues que l’evolu-
ció de la pandèmia ha supe-
rat les previsions que tenien 
les autoritats sanitàries.

P: L’aturada ha fet que es 
considere que la Federació 
ha ingressat i que, poc des-
prés, se suspén la competi-
ció. Què en pensa?.
R: Que qui diu això o no sap el 
que diu o no té clar els con-
ceptes de les quantitats que 
han ingressat fins ara, ja que 
la Federació genera els seus 
ingressos en el desenvolupa-
ment de les jornades setma-
nals, el que s’ha pagat fins ara 
són les Mutualitats, ingressos 
que no són de la Federació, 
sino que de la “Mutualitat de 
Previsión Social de los Fut-
bolistas Españoles (MUPRES-
FE)”. Perquè s’entengui, és 
l’assegurança, i que va a càr-
rec de cada federat i no dels 
Clubs, perquè els drets d’ins-
cripció dels clubs estan boni-
ficats, i estan bonificats pels 
ingressos, que sí que ha tin-
gut la Federació del portal del 
federat, que és un pagament 
que fa cada federat i que ser-
veix perquè es puguin donar 
les subvencions de “Tots som 
un Equip”.

P: Pel que fa a l’Ebre, només 
dues suspensions en dues 
jornades, i desenvolupament 
de la competició sense gaire 
incidència Covid 19. O sigui, 
malgrat la situació de risc ac-
tual, l’esport no havia gene-
rat, fins ara, grans dificultats 
en aquest sentit. Podríem dir-
ho així?.
R: Si, i això és gràcies a la fei-
na feta per part de els clubs, 
que han aplicat amb molta 
diligència el protocol apro-
vat, hem d’aplaudir la seva 

implicació, compromís i res-
ponsabilitat davant la situació 
que estem vivint.

P: És cert que hi ha clubs a Ca-
talunya que han reclamat les 
despeses federatives i les mú-
tues?.

P: La Federació, dijous de la 
setmana passada, va mostrar 
que volia seguir la competició, 
si el tribunal de Justícia no ra-
tificava les mesures del Govern. 
Una ratificació que va arribar 
posteriorment. Va ser una acció 
federativa per demostrar que la 
Federació volia continuar i, a la 
vegada, que els clubs ho veies-
sin així?
R: Es va estar lluitant fins a úl-
tima hora per aconseguir que 
no ens paressin la competició, 
ja que la incidència dins l’activi-
tat era molt baixa, prova d’això 
és que dels 17.500 partits que 
portàvem fets des de l’inici de 
aquesta temporada, únicament 
havíem tingut algun tipus d’in-
cidència en un 5,5 %, però els 
arguments que se’ns donaven 
estaven motivats per la mobili-
tat dels equips, perquè els en-
trenaments es continuen realit-
zant sense cap problema.

P: Hi ha clubs que consideren 
que les competicions s’havien 
de retardar. I que no es va fer 
cas. Què en pensa?
R: Penso que ja s’han retardat 
fins a l’octubre, data que ens 
van autoritzar les autoritats sa-
nitàries, i que es va fer davant la 
previsió d’una temporada més 
llarga del normal, Per les cir-
cumstàncies que es van produir 
al donar per acabada la compe-
tició anterior, i això ens genera-
va una temporada excepcional. 
També he d’afegir que darrera 
havia un component econòmic, 
des d’altres sectors se’ns pressi-
onava per iniciar la competició 
el més aviat possible. Per una 
altra part si haguéssim retardat 
l’inici, fins quan ho havíem de 
fer?....fins al gener com diuen 
alguns. Algú pot assegurar que 
al gener no hi haurà virus?....i 
quan acabaríem la competi-
ció?...a l’octubre?...
No obstant, en la mesura que 
hem tingut un marge de manio-
bra, així ho hem fet, prova d’ai-
xò és que aquí a l’Ebre la majoria 
de les competicions comença-
ran entre el 8 i 22 de novembre.

P: Potser hi ha clubs que s’han 
vist obligats a competir per no 
perdre la categoria. Creu que és 
així?
R: No crec, i si així diuen que és, 
i consideren que la situació és 

R: Ja he dit abans quins són els 
conceptes que s’han pagat fins 
ara. La temporada passada, la 
competició va acabar al mes 
de març, i la Mutualitat, com ja 
sabeu, cobreix tot un any. I, per 
tant, el 30 de juny s’acabava la 
cobertura de l’assegurança. Tot 
i que no hi hagués competició, 
en cap moment es va deixar de
donar el servei, ja que les sessi-
ons de recuperació, que són el 
percentatge més alt dels serveis 
que es donen, es van continuar 
fent, i s’ha prorrogat la cober-
tura de totes les incidències, 
de manera extraordinària, fins 
la setmana abans de començar 
la competició oficial, es a dir, a 
l’octubre, i els que no han co-
mençat encara tenen la cober-
tura de l’any passat. A tot això he 
d’afegir que aquest any donada 
l’excepcionalitat de la competi-
ció que tenim per davant, l’FCF 
ha negociat amb MUPRESFE 
una rebaixa del 25 % de la quota, 
quan a la resta del país única-
ment es rebaixarà un 10,50%.

greu, no haurien d’haver com-
petit, ja que haurien de priorit-
zar la salut a la categoria. Hi ha 
clubs que així ho han fet, deci-
sió molt respectable com res-
pectable és la decisió de com-
petir, però al final la Federació 
té l’obligació, ja que per això 
es va crear, d’organitzar i regu-
lar les diferents competicions, 
i no podem fer competicions a 
mida, ni amb excepcionalitats, 
reservant places per als qui no 
vulguin competir, ja que la ma-
joria si que han volgut fer-ho.

P: Cas que les competicions no 
pugessin desenvolupar-se amb 
normalitat, els clubs recuperari-
en les despeses ja pagades?. O 
se’ls tornaria una part propor-
cional, com en la lliga passada, 
que, segons diuen, no va acabar 
de convèncer?
R: Quan ens hi trobarem, farem 
el que calgui i lògicament pro-
porcionat a l’afectació que hi 
hagi a la competició. Com ja he 
dit abans, crec que la Federació 
ja va complir respecte a com es 
va tramitar el final de la tempo-
rada passada, que es va acabar 
quan es va acabar, i es van con-
tinuar pagant les subvencions, 
inclosa la dels arbitratges, que 
encara que no hi havia compe-

tició igual es donaven i pror-
rogant la mutualitat, però ja 
sabem que en un col·lectiu tan 
gran com el nostre és molt di-
fícil acontentar a tots, facis el 
que facis.

P: Ja sé que no depén de vos-
té, ni de l’FCF, però creu que el 
cap de setmana del 31 i l’1 de 
novembre tornaran les com-
peticions? Si no és així, què 
pot passar?
R: Vols dir que algú ho sap?...
el que sembla i segons diuen 
últimament és probable que es 
reprenguin les competicions, 
davant la possibilitat d’imposar
el toc de queda en horaris de-
terminats, això podria afectar 
als entrenaments però no a 
la competició, però com dic, 
tot això son especulacions, és 
com dir esperem a veure que 
diuen demà, i així tots els dies.

P: Si tornen les competicions, 
ho faran a partir de la jornada 
5? 
R: Sí, serà a partir de la jornada 
5  ja que la 3 i la 4 han estat 
ajornades, que no suspeses, i 
aquestes es jugaran si es po-
sen d’acord els clubs dintre de 
les jornades de descans o en-
tre setmana.

EL DIA 1, 
TORNARAN LES 
COMPETICIONS?

“Segons diuen 
últimament, és 
probable que es 

reprenguin, davant la 
possibilitat d’imposar 

el toc de queda en 
horaris 

determinats. Però 
són especulacions. 
Ningú ho sap o pot 

confirmar-ho a hores 
d’ara. Durant la 

setmana vinent es 
decidirà”

Joaquin del Pino, delegat de l’FCF a les Terres de l’Ebre.
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CF LA SÉNIA
“No hi ha motius de 
prou pes per parar”
Juanjo Serrano, tècnic 

de la Sénia, feia la seua 
valoració sobre l’aturada de 
les competicions.
El tècnic creu que “tot i que la 
situació s’ha tornat a complicar 
en tots els àmbits penso que 
no hi ha motius de prou pes 
per aturar la competició. Per-
sonalment, considero que el 
terreny de joc és un espai segur 
i si li sumem l’aplicació adequa-
da dels protocols que tots els 
clubs amb els quals hem jugat, 
tant partits amistosos com ofi-
cials, arribo a la conclusió que 
se podia seguir jugant. També 
vull dir que si torna la competi-
ció, els clubs, tècnics, jugadors 
i aficionats hem de seguir igual, 
no ens podem relaxar i conti-
nuar aplicant els protocols. Per 
últim, vull dir que sempre m’he 
sentit segur als camps de futbol 
i si en algun moment una situ-
ació m’ha semblat de risc, l’he 

evitada i ja està. L’esport és sa-
lut!”.

Teixidó, mister del Perelló. 

ALBERT BEL

TEIXIDÓ

“Estem en una situació atípica 
que ja sabíem que podia passar”

“Tal com està tot en general, veig 
complicat continuar la competició”

Albert Bel, tècnic de 
l’Amposta, considera que 

l’aturada és un contratemps 
que cal acceptar perquè se 
sabia que podia passar.
Segons el mister de l’Amposta, 
“és un contratemps important. 
Dins de les tasques que tenim 
els entrenadors, està la de con-
trolar tot el que afecte el fun-
cionament de l’equip. Però en 
este cas ens trobem amb una 
situació variable i, a la vegada, 
incontrolable que afecta qual-
sevol planificació. Nosaltres ja 
vam planificar la pretemporada 
per arribar en un bon punt al 
primer partit de lliga. Però ens 
vam trobar, després del Toha, 
amb la incidència d’un positiu 
a l’equip. Vam haver de marxar 
a casa sense entrenar uns dies 
i sense jugar el primer partit i 
això es va notar, posteriorment, 
en el segon. Ara ens trobem 
amb una altra aturada de la 

competició. Seguim entrenant 
però sense el punt competitiu, 
tot i que s’intenta mantenir-lo 
en les sessions. I si intenta tam-
bé mantenir la motivació i que 
el jugador no es deconnecte. 

poden haver-hi moments alts i 
també baixos en el tema físic. 
Però actualment és imprevisi-
ble poder fer-ho”. Albert acaba 
dient que “la incertesa existeix. 
No sabem si l’aturada serà per 
dues setmanes o per més. Situ-
ació atípica que ja sabíem que 
podia passar. Al juliol es va dir 
que l’octubre seria molt com-
plicat per la Covid. Va haver-hi 
una majoria que vam dir llavors 
que no tenia massa sentit co-
mençar el campionat a princi-
pis d’octubre, com així ha es-
tat”.  

No és senzil però és una fei-
na afegida que tenim tots els 
entrenadors a hores d’ara. No 
és cap excusa perquè tots els 
equips ens trobem igual. No 
obstant, la veritat és que pla-
nifiques la temporada, segons  
un calendari, considerant que 

INCERTESA

“La incertesa existeix. 
No sabem si estarem 
sense competir 15 dies 
o més”.  

Albert Bel, tècnic de l’Amposta.

Antoni Teixidó, tècnic del Pere-
lló, sobre l’aturada de les com-
peticions, manifesta que “tot 
plegat, és molt complicat po-
der preparar un equip amb les 
circumstàncies actuals. Crec 
que això no és futbol. És suc-
cedani. I la veritat és que, a 
la societat en general, hi ha a 
hores d’ara massa problemes i, 
d’alguna manera, afecten. Jo, 
sincerament, veig molt compli-
cat que es puguen dur a terme 
les competicions. Si tot segueix 
com els darrers dies, serà difí-
cil que continuen”. Sobre si és 
una temporada atípica que ja 
se sabia abans de començar, el 
mister de l’equip perellonenc 
diu que “és cert que ho sabíem. 
Però jo penso que la situació a 
hores d’ara és molt més greu. 
I potser el temps està donant 
la raó als equips que van de-
cidir no començar. Nosaltres, 

suposo que com tots, estem 
entrenant però a hores d’ara 
estem enmig d’una pandèmia i 
amb problemes molt més im-
portants i per això, és la meua 
opinió, veig complicat poder 
continuar tal com estem”.

MÉS VALORACIONS
Preocupació i 
incertesa
La situació segueix incerta.

Els clubs estan a l’espera 
del que es decidirà sobre si el 
cap de setmana de l’1 de no-
vembre torna la competició o 
no pot fer-ho. Hi ha clubs que 
pensen si no es torna el dia 1 de 
novembre s’haurà de fer més 
endavant. 
Altres clubs viuen amb molta 
preocupació el futur davant la 
situació que del territori a ni-
vell general. Es va iniciar la lliga 
amb molta il.lusió però la reali-
tat ha frenat l’impuls. A més, hi 
ha qüestions que poden afec-
tar pel fet que hi ha jugadors 
que tenen una contraprestació 
econòmica per partit jugat. I 
clar, seguir entrenant sense 
saber si es jugarà potser un in-
convenient important, a banda 
de la pèrdua de motivació que 
podria suposar una altra atura-
da en un futur. No obstant, la 

situació sanitària determinarà. 
Dilluns passat, a Canal Terres 
de l’Ebre, al programa Minut 
91, els convidats van ser re-
presentants d’equips que van 
decidir no competir. És el cas 
d’Eulogio Miró, de la Fatare-
lla, Àngel Guiu, del Ginestar, 
Blai, del Pinell, i Joel, del Gan-
desa B. Tots ells van exposar 
els motius de la decisió que 
van prendre. Blai va assegurar 
que “respecto totes les deci-
sions d’altres clubs, però no-
saltres vam prendre aquesta. 
I la veritat és que dormo molt 
tranquil”. Joel i Guiu no veien 
gens clar que les competicions 
continuen mentre que Eulogio 
va dir que “una vegada han co-
mençat, cal esperar per veure 
que passa. En qualsevol cas, 
per nosaltres, per motius diver-
sos, era inviable poder compe-
tir enguany tal com està tot”.   

SITUACIÓ
“Ara estem pitjor 
que fa unes 
setmanes”

SERRANO:
“La situació, en 
tots els àmbits, s’ha 
tornat a complicar 
però penso que el 
terreny de joc és un 
lloc segur”
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C. HANDBOL AMPOSTA
Derrota a la pista del 
Sant Joan Despí 

Derrota dolorosa del Club 
Handbol Amposta a la 

posta del pavelló Salvador 
Gimeno, contra el  Sant Joan 
Despí (34-28).
A la primera meitat, l’equip am-
postí no va poder defensar el 
tir exterior i el joc interior de 
les locals que van tenir encert i 
efectivitat. La resposta d’Andrea 
Guerrero amb els seus gols va 
evitar una diferència més es-
candalosa al descans, al que es 
va arribar amb un 19 a 15.

A la segona part el CH Ampos-
ta va sortir més endollat en de-
fensa, amb una gran Noèlia a la 
porteria, i en moments pareixia 
que es podia remuntar, però el 
cansament i els minuts acumu-
lats d’algunes jugadores, va fer 
cada cop més difícil poder igua-
lar el resultat. Al final, 34-28. Cal 
destacar la lluita i l’entrega de 
tot l’equip, millorant a la segona 
meitat. El proper partit serà diu-
menge dia 25 (12 h) al pavelló 
d’Amposta contra el Gavà. 

MOTO 3

CLUB VOLEI ROQUETES

Jeremy Alcoba va acabar sisé al 
Gran Premi D’Aragó

Victòria incontestable del sènior de 
la primera divisió nacional (0-3)

Jeremy Alcoba (Gresini 
Racing) va fer una de 

les seves actuacions més 
destacades al Mundial de 
Moto3 a l’acabar sisè al Gran 
Premi d’Aragó celebrat el cap 
de setmana passat a Alcanyís.
El pilot de Jesús va estar molt a 
prop de pujar al podi per primer 
cop, gràcies a la seua especta-
cular remuntada. Al seu face-
book, Jeremy va manifestar que 
“estic molt content amb la lluita 
i el ritme de la carrera, amb una 
remuntada amb gust de podi 
que se’ns va escapar en l’últim 
moment. Setmana que ve, més 
i millor!”. No obstant, dir que les 
classificacions de dissabte no 
van anar gairebé i el jesusenc va 
fer un 16è lloc que el va condi-
cionar per diumenge quan, mal-
grat tot, va reaccionar arribant 
a les primeres places. Jeremy 
és 13è a la classificació general, 
sent el millor dels debutants. Foto: Facebook Jeremy Alcoba

El sènior del Club Volei Roquetes 
va guanyar amb claredat a la pis-
ta de l’Aula per 0-3 en el primer 
desplaçament de la temporada. 
D’aquesta forma, suma dues vic-
tòries en les dues jornades dis-
putades i és un dels líders. Un 

inici excel.lent de la competició 
que referma les expectatives de 
l’equip en la categoria nacional. 
Els parcials van ser els següents: 
0-3 (17-25, 22-25, 16-25). El 
proper partit serà demà dissabte, 
a Roquetes (18 h), contra el Man-

resa. L’equip sènior, en competir 
a categoria nacional, va dispu-
tar el seu partit i també ho farà 
demà. La resta dels equips del 
club no van jugar per l’aturada 
de les competicions. 
Foto: Facebook CV Roquetes.

‘PETITS HEROIS’
Iniciativa solidària 
d’Avatars Academy
Avatars Academy, ha comuni-
cat una nova iniciativa: A  causa 
de la situació actual i “com no 
sabem si es podrà fer, aquest 
any, la tercera edició del torneig 
PETITS HEROIS (un torneig per 
recollir beneficis per a l’Hospital 
Sant Joan de Déu per la investi-
gació contra el càncer infantil)”, 
Aleix Franch, director esportiu 
dels Avatars Academy, va deci-
dir que enguany,  “no es farien 

mascaretes dels Avatars perso-
nalitzades, sinó que, la masca-
reta oficial dels Avatars, seria la 
de #pelsvalents”. Els beneficis 
de les mascaretes van exclusi-
vament a l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona, per la in-
vestigació contra el càncer in-
fantil. D’aquesta forma, un cop 
més els Avatars, “transmeten el 
valor solidari, aportant un gra-
net de sorra pels petits herois”.
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HISTÒRIC
Avui els ofereixo el rànquing 
del futbol provincial. 
Un treball inèdit que serveix 
per classificar a clubs de la 
demarcació tarragonina. 

Puntuació
El sistema de puntuació 
aplicat és el següent. Tem-
porada a primera divisió (8 
punts), a Segona (7 punts), a 
Segona B (6 punts) a Tercera 
Divisió (5 punts), a Primera 
Catalana (5 punts), Segona 

Catalana (3 punts), Tercera Ca-
talana (2 punts) i Quarta Cata-
lana (1 punt).
Nota: la primera catalana es 
fusiona amb la Preferent en 
2010/11.
La 2a catalana (antiga primera 
regional) es crea la 84/85 amb 
només equips de Tarragona.
La 3a catalana (antiga segona 
regional) es crea la 1971-1972 
amb només equips de la pro-
víncia i amb només un grup i 
a la 84/85 amb dos grups i a la 

Anàlisi de Joaquin Celma. 
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SELVA  CAMP
PINELL

LA FLORESTA
ALCOVER
LA RIERA

CONSTANTI
CORBERA

BENISANET
VALLS  AT

S SALVADOR
MONTROIG

ICOMAR
MASDENVERGE

BANYERES
BORGES CAMP

ARBOC
CUNIT

S. JAUME DO.
MAS PELLICER

GODALL
PLA  S MARIA

TIVENYS
PERAFORT
VALLMOLL
ALMOSTER
ESPLUGA 

MONTBRIÓ
UNION ASTORGA

VILASECA B 
VILABELLA

XERTA
MASPUJOLS
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RAPITENCA B
CATALON  B
 FATARELLA 

CREIXEL
R BONAVISTA

PORRERA
SALOU B
MIAMI  

J I MARIA B
EBRE ESCOLA  
CONSTANTI B

R BÍTEM B
LA CAVA B

 MARINA CAM.
TORTOSA B 
TARRACO

MONTBLANC B
ALCOVER B

CAMARLES  B
RIUDOMS B
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2001/2002 amb tres grups.
La 4 catalana (antiga tercera 
regional) es crea en 1973-1974 
amb cinc grups.
La Preferent es crea en la tem-
porada 68/69; un any abans 
existien dos grups de regional 
A i B en els que mililtaven al-
guns equips de la nostra pro-
víncia i la categoria superior 
era la tercera divisió. 
La Primera i la segona  divisió 
es creen la 1928/1929 i la se-
gona B la 77/78.

La columna ‘Any’ vol dir anys 
en competició. ‘Fund’: any de 
Fundació.

En competició actualment
Per acabar, aquesta taula no-
més consta dels equips en 
competició sobre un total de 
310 que han competit al fut-
bol Provincial. 
En aquest sentit, únicament 
està inclòs el Reus, equip 
desaparegut.

RÀNQUING CLUBS DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA
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•600 grams de pit de pollastre 
de pollastre net.
•500 mil·lilitres de llet de coco 
(també serveix nata de cuina) 
•400 mil·lilitres de brou de po-
llastre (millor si és casolà)
•6 cullerades de mantega acla-
rida.
•2 pastanagues.
•2 pebrots (verd, vermell o 
mescla)
•Una cullerada de curri.
•Una cullerada de coriandre 
sec.
•Sal (a discreció)
•2 gots d’arròs basmati original.
•Uns brins de safrà.
•Sal i pebre negre recentment 
molt (a discreció)
• Aigua abundant

Començarem escalfant la man-
tega aclarida en una cassola a foc 
mitjà-alt i mentre adquireix tem-
peratura rentarem les hortalisses 
que picarem en trossos petits. 
Quan hagi adquirit temperatura 
incorporarem aquests ingredi-
ents a la cassola i els saltejarem 
fins que comencin a prendre 
color. Incorporarem el pit de po-
llastre tallat en trossos, ho assa-

onarem i sofregirem fins que vagi 
canviant de color. Afegirem el curri 
i el coriandre, procurant remoure 
bé i afegim la llet de coco i el brou 
de pollastre, remourem bé i ho 
deixarem fins que trenqui a bullir. 
En aquest moment baixarem el foc 
al mínim i deixarem cuinar durant 
uns 30 minuts aproximadament. 
Durant aquest temps podem anar 
fent l’arròs. Per a això posarem a 
bullir bastant aigua amb la sal i el 
pebre mòlt. Quan trenqui a bullir 
incorporarem l’arròs i ho deixarem 
que es cuini durant uns 10 minuts 
a foc lent. Quan estigui llest, ho 
escorrerem i ho saltejarem en una 
paella molt calenta a la qual li hau-
rem incorporat una cullerada de 
mantega aclarida i uns quants brins 

ARRÒS BASMATI
AMB POLLASTRE AL CURRI

INGREDIENTS (4 PERSONES):  

PREPARACIÓ:

de safrà. Només ens cal emplatar; 
posarem l’arròs que cobrirem 
amb el pollastre i el seu brou ja 
reduït i ja estarà llest per menjar. 
Es pot decorar amb trossos de 
ceba baby i cibulet per damunt o 
fins i tot pinyons..., la imaginació 
no té límits. Bon profit!
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112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Moments especials. 
Sents que estàs 
obligat a fer modifi-
cacions en el teu dia 
a dia per adaptar-te 
a noves situacions. 
Estàs connectat amb 
el que t’envolta. 
Molta intuïció.

aquari
21/01 al 19/02

Hi ha coses de la teva 
vida sentimental que 
no vols que surtin 
a la llum, però que 
saps que has de 
gestionar. Si hi havia 
problemes amb un 
germà, s’obre una via 
de diàleg.  

sagitari
23/11 al 21/12

L’economia et pot 
treure una mica el 
són. Aprèn de l’ex-
periència i estalvia 
una mica més. En la 
solitud de la nit, pots 
sentir-te acompanyat 
dels que ja no hi són. 
Confia.

escorpí
24/10 al 22/11

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe. 
Aprofita per empo-
derar-te i posar el fil 
a l’agulla dels nous 
projectes. No deixis 
que el teu costat 
més crític espatlli la 
festa.

balança
24/09 al 23/10

Ocupa bona part 
del teu temps, un 
assumpte familiar 
important. Amb el 
Sol a Casa II mostres 
interès en un nou 
tipus de dieta. Comp-
te amb estirar més 
el braç que la màniga.

àries
21/03 al 20/04

Amb el Sol transitant 
per Casa VIII, entres 
en un període en 
que has de fer front 
a diverses qüestions 
materials. Això 
pot ser préstecs, 
hipoteques, ajuts 
econòmics, etc.

cranc
22/06 al 23/07

Rememores els teus 
temps d’infantesa. 
Amb el Sol per Casa 
V, et pots sentir més 
enèrgic i si havies 
posposat la pràctica 
esportiva, ara sem-
bla un bon moment 
per tornar-hi.

verge
24/08 al 23/09

Les circumstàncies 
et porten a haver 
de fer canvis en el 
teu dia a dia, com 
trasllats o més 
desplaçaments. Pots 
conèixer a algú inte-
ressant en un museu 
o una biblioteca.

taure
21/04 al 21/05

El Sol a Casa VII 
inclina a l’augment 
dels contactes i la 
vida social. Si no tens 
parella, però tens 
un “affaire”, hi ha 
possibilitats de que 
es torni quelcom 
més seriós.

peixos
20/02 al 20/03

Toca ser més realista 
quant al sector labo-
ral. Valora-ho amb 
serenitat i estructura 
millor els objectius. 
Si no surt com 
volies, no perdis 
l’esperança i canvia 
el rumb.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol transita per 
Casa IV i et pots sen-
tir inclinat a estar a 
la llar i amb poques 
ganes de sortir o 
de fer vida social. 
És bon moment per 
transformar creen-
ces errònies.

bessons
02/05 al 21/06

Pot ser que darrera-
ment un viatge s’ha 
desmuntat i que 
l’hagis de posposar. 
És un període per 
a posar-te al dia o 
fer alguna reforma 
que tenies pendent 
a la llar.

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

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

OFERTA 
CATALANA
2 masajes completos 
9h a 21h. Obligatorio mascarilla y gel

643766439

30€

ESPECTACULAR
LATINA

698 468 057

Ven a pasar un rato 
inolvidable las 24h

VOLS 

ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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nom, per un més incloent, a: Ju-
eces y juezas para la Democràcia/ 
Jutges i Jutgesses per a la demo-
cràcia.
Com definiria el sistema judici-
al espanyol?
El nostre sistema està dotat 
d’una sèrie d’òrgans (a cada par-
tit, a cada capital de provincial i 
Comunitat Autònoma i a nivell 
estatal), i de persones (jutges/
jutgesses, fiscals, lletrats/lletra-
des de l’Administració, gestors, 
tramitadors i agents judicials); 
amb una distribució desigual i 
dotació insuficient en proporció 
al gran volum de feina que tenim 
la majoria. El nostre sistema és un 
sistema a modernitzar, tant en la 
forma d’accés, la forma d’escollir 
als seus representants, com pel 
que fa als mitjans amb els quals 
treballem cada dia.
Llavors, creu que no s’inver-
teix suficient en Justícia?
El nostre sector sempre ha patit 
la manca de recursos materials 
i personals i això s’ha fet evident 
extramurs dels jutjats amb ocasió 
de la pandèmia, quan més hem 
necessitat poder seguir treba-
llant des de casa i no ho podíem 
fer per la manca d’ordinadors, 
i la carència de la incorporació 
de l’expedient digital a tots els 
jutjats. A més, ara, quan els nous 
contagis comporten que durant 
uns dies els jutjats es quedin sen-
se personal, que ja era essencial; 
ens manca personal per a substi-
tuir-los i continuar desenvolupant 
la seva feina.
Qui creu que ha d’elegir els 
membres del Consell General 
del Poder Judicial?
La nostra associació, com d’altres, 
i tal com recomanen les institu-
cions europees, ja va aprovar al 
Congrés celebrat a Oviedo que 
l’elecció dels vocals judicials, pel 
fet que el Consell està integrat per 
vocals de procedència judicial i 
no judicial, pogués correspondre 
a tots els integrants de la carrera 
judicial. D’aquesta manera s’evi-
taria la interferència més rellevant 
que els poders polítics poden 
realitzar sobre el poder judicial, 
escollint als integrants de l’òrgan 
de govern dels jutges/jutgesses, 
òrgan que exerceix funcions tan 

María del Prado Escoda 
Merino és nascuda l’any 

1981 al Priorat i actualment viu 
a la Ribera d’Ebre. És jutgessa 
titular del penal Núm. 1 de Reus 
i una de les persones que està 
vivint de més a prop, com a 
portaveu de Jutges i Jutgesses 
per la Democràcia a Catalunya, 
la situació actual del país.

Com definiria l’associació que 
representa? 
Juezas y Jueces para la Demo-
cracia és una associació profes-
sional de Jutges/jutgesses i Ma-
gistrats/magistrades que tracta 
de ser una presència crítica i viva 
dins de la magistratura, en activa 
defensa dels drets fonamentals i 
llibertats, dels drets humans, i dels 
principis i valors que integren l’Es-
tat de dret, democràtic i social. 
Una associació relativament 
«nova» en un Estat social i de-
mocràtic de dret, no creu?
Doncs la nostra associació es 
va crear l’any 1983, ja fa més de 
trenta anys; el que evidència que 
sempre ha estat i segueix sent ne-
cessari vetllar perquè no es pro-
dueixi una pèrdua de qualitat de 
la nostra democràcia.
Jutges i Jutgesses per la De-
mocràcia actua de forma au-
tònoma de Juezas y Jueces 
por la Democracia? 
Es tracta de la mateixa associació, 
tot i que fa uns anys al Congrés 
celebrat a la ciutat de Lleida es 
va decidir en votació per la ma-
jor part dels associats el canvi de 

importants com les disciplinàri-
es sobre nosaltres i l’elecció dels 
integrants dels òrgans judicials 
superiors en tot l’Estat.
I com solucionaria les inter-
ferències en la separació de 
poders?
La primera solució implica can-
viar el sistema d’elecció dels in-
tegrants del Consell General del 
Poder Judicial. A partir d’aquí, 
s’hauria de revisar, si calgués des-
prés del canvi anterior, el sistema 
d’elecció dels membres del Tri-
bunal Suprem, Tribunal Consti-
tucional i Tribunals Superiors de 
Justícia de les Comunitats Autò-
nomes. Tot això, també ajudaria 
a la classe política, a prendre la 
necessària distancia, respecte del 
treball que els jutges i jutgesses 
hem de fer amb total indepen-
dència.
Què en pensa del tracte judi-
cial del conflicte polític entre 
Espanya i Catalunya?
Nosaltres ens limitem a jutjar fets, 
valorant si concorren indicis de 
delicte com per a encausar a una 
persona i, al final del procedi-
ment, es valora si aquests indicis 
són suficients per a fonamentar 
una sentència de condemna. Ni 
tan sols podem decidir dels as-
sumptes que volem conèixer 
i dels que no, ja que, un cop es 
denuncien uns fets davant d’un 
jutjat, estem obligats a investigar 
i a resoldre, i això ho hem de fer 
basant-mos amb el dret. Els Jut-
ges i jutgesses som persones, que 
fem la nostra feina amb imparci-
alitat i independència, donat que 
ningú ens demana explicacions 
per resoldre en un sentit o un al-
tre. Això no vol dir que tots i to-
tes interpretem i apliquem el dret 
de la mateixa manera, com per 
exemple, una persona pot obtenir 
diferents diagnòstics mèdics d’un 
mateix quadre. La forma d’inter-
pretar i aplicar el dret pot rea-
litzar-se de forma més estricta, 
menys garantista o més punitiva, 
o de forma flexible, més garan-
tista o menys punitiva; inclús de 
forma errònia. Ningú pot oblidar 
que som persones, i com a tals, ni 
som neutres ni estem exempts de 
cometre errors, i per això, una de 
les garanties del sistema és el dret 

fonamental de tot condemnat a 
poder recórrer en segona instàn-
cia la resolució.
Creu que els drets i llibertats 
estan en perill?
Com deia una estona abans, els 
drets i llibertats que integren el 
sistema democràtic i social sem-
pre estan en perill, no només 
ara. En la balança de ponderar i 
protegir drets, sempre existeix el 
risc de que decaiguin alguns en 
favor d’altres, els que resulten 
més incòmodes. Per exemple, 
resulta més còmode fer decaure 
la llibertat d’expressió que haver 
d’escoltar el que ens molesta. No 
obstant, per això, estem nosal-
tres; per posar en una balança els 
drets i fer prevaldre els que ne-
cessiten de més protecció. I quan 
nosaltres ens equivoquem, es pot 
recórrer a òrgans com el Tribunal 
Constitucional i el Tribunal Euro-
peu dels Drets Humans.
Davant la Covid-19 s’ha pri-
oritzat poder celebrar actua-
cions judicials telemàtiques, 
què en pensa?
La modernització del sistema per 
a garantir la protecció de la salut 
dels que treballen a justícia, o amb 
la justícia, sempre és una bona 
notícia. Tanmateix, en jurisdicci-
ons més sensibles, com la penal, 
on tenim persones que es juguen 
una condemna a pena de presó, 
s’ha de vetllar també perquè pu-
guin defensar-se amb totes les 
garanties. Un judici on l’acusat no 
pot comunicar-se amb el seu ad-
vocat, o en el que l’acusat no es-
colta bé el que s’està dient contra 
la seva persona, pot ser un judici 
nul per haver-se vulnerat el dret a 
defensar-se de forma adequada.
Veu viable per poder descon-
gestionar la justícia, els mèto-
des alternatius de solució de 
conflictes (ADR)?
Aquesta és una via necessària 
sobre la qual s’hauria de treballar 
més. Amb independència de què 
determinats fets poden constituir 
delictes, en alguns d’ells, hi ha un 
conflicte de fons que seguirà exis-
tint si no es treballa una solució 
fora del càstig penal. Ja comptem 
amb equips de mediació penal, si 
bé, hi ha limitacions legals a la 
solució dels conflictes. Per exem-

ple: En determinats delictes la llei 
no ho permet i, en tots, la solució 
al conflicte no paralitza ni posa fi 
al procediment penal, com seria 
el cas en altres països.
Queda clar que la nostra le-
gislació ha quedat obsoleta. 
Quins canvis s’haurien de fer?
Moltes de les nostres normes són 
massa antigues, i requereixen 
profundes reformes que el po-
der legislatiu hauria d’abordar: La 
llei processal penal, per exemple, 
per incloure una regulació com-
pleta de la presumpció d’inno-
cència, com preveu la Directiva 
343/2013/UE; o introduir con-
seqüències concretes a la medi-
ació; el Codi Penal, per eliminar 
els delictes que emparen béns 
jurídics, que avui en dia ja estan 
protegits a través d’altres vies; el 
Codi Civil, regulant institucions 
obsoletes i inexistents, com els 
censos.

Personalment li agraeixo, saben 
com té la seva agenda, haver-nos 
concedit aquesta entrevista, i 
aprofito per felicitar-la com a 
portaveu i persona responsable 
per a dirigir-se als mitjans de co-
municació, perquè cada gremi 
té el seu argot i moltes vegades 
imperen els tecnicismes, i amb 
vostè les explicacions són clares i 
entenedores. A més, és un orgull 
que sigui del nostre territori!

MARÍA DEL PRADO
ESCODA MERINO
PORTAVEU DE JUTGES I JUTGESSES 
PER LA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA

«CANVIAR EL SISTEMA 
D’ELECCIÓ DELS 
INTEGRANTS DEL 
CONSELL GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL, 
AJUDARIA A LA CLASSE 
POLÍTICA A PRENDRE 
LA NECESSÀRIA 
DISTANCIA RESPECTE 
DEL TREBALL QUE ELS 
JUTGES I JUTGESSES 
HEM DE FER AMB TOTAL 
INDEPENDÈNCIA»
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“EL NOSTRE SISTEMA 
ÉS UN SISTEMA A 
MODERNITZAR, TANT EN 
LA FORMA D’ACCÉS, LA 
FORMA D’ESCOLLIR ALS 
SEUS REPRESENTANTS, 
COM PEL QUE FA ALS 
MITJANS AMB ELS 
QUALS TREBALLEM 
CADA DIA”


