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l govern català ha anunciat l’enduriment de les mesures i noves restriccions que s’allargaran 15 dies més. Entre les
mesures, s’ha establert el confinament perimetral municipal de cap de setmana.
Aquest confinament entrarà en vigor a les 6 del matí d’avui divendres i s’acabarà a les 6 del matí de dilluns. Plana 3

Situació epidemiològica crítica a l’Ebre:
el risc de rebrot ja supera els 1.000 punts
En una setmana, es comptabilitzen al territori ebrenc 776 casos positius, dels 3.549 que hi ha ara
acumulats des de l’inici de la crisi. El risc de rebrot ja supera avui divendres els 1.000 punts.
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ulpar el govern del retorn
de l‘epidèmia és un esport
nacional en aquests dies.
És massa fàcil. La responsabilitat
és col·lectiva i és urgent ser-ne
conscients, perquè amb el reconfinament, un segon desastre
econòmic i social ens penja del
nas. Tot lo relacionat, directament o indirectament, amb la
COVID-19 està sobradament
comentat i cada cop descobrim
que hi ha gairebé tants especialistes en aquest virus com
ciutadans al planeta. Mentre
tothom o gairebé tothom opina, ordena, critica, altres, conscients del seu desconeixement
en la matèria i per no afegir-ne
més, es conformen en observar,
llegir i escoltar. Això no vol dir
que no tinguen la seua opinió
referent a la pandèmia, ben al
contrari, però es tracta de debats que diàriament provoquen
tantes respostes com preguntes i no s’estranyen que amb
aquestes condicions, les pors
inherents a aquesta crisi sanitària sense precedents, siguin
explotats descaradament pels
oportunistes habituals. Des
d’aquí, fem una crida, perquè

depenent de les mesures sanitàries (algunes ja preses i altres que vindran), el fet és que
ens hem de preparar per a una
tardor, hivern i segurament primavera, complicada en tots els
nivells. Fem una crida perquè la
moral està als mínims i qui millor que els nostres “artistes” per
expressar sensacions, emocions
i idees a través de recursos plàstics, lingüístics o sonors, i així
ajudar-mos a no enfonsar-mos
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L’Associació Internacional
“Duana de les Arts” (AIDA)
presenta el primer concurs
“Hommage à trois”

www.mesebre.cat
L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web
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dins l’apartat: opinió
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‘Associació Internacional
„Duana de les Arts“
(AIDA) presenta el primer
concurs „Hommage à trois“
en tres categories: 		
Friedrich Hölderlin
(1770-1843), 250 aniversari.
Anne Brontë 		
(1820-1849), 200 aniversari.
Gianni Rodari		
(1920-1980), 100 aniversari.
El concurs d’art gràfic “Hommage à trois” homenatja tres personatges literaris elegits anualment
en funció dels corresponents
aniversaris; enguany són: Friedrich Hölderlin, Anne Brontë i Gianni Rodari.

Aquesta és la primera convocatòria; hi han participat artistes
gràfics d’arreu del món (calcògrafs, xilògrafs, fotògrafs, etc.). El
tema de les obres a concurs és
relacionat amb un dels escriptors
homenatjats.
L’entitat que duu a terme aquest
concurs és l’Associació Internacional Duana de les Arts (AIDA), una
organització sense ànim de lucre,
creada amb la finalitat de fomentar l’art i la literatura”.
Lloc: Església Nova. Sant Carles
de la Ràpita
Dates: 5 al 22 de novembre (de
dijous a diumenge)
Horari: 17 h. a 21 h.

o a resignar-mos. La cultura, aquest món que ens aporta bellesa, perspectiva, humor,
retrospectiva, estètica, reflexió
i, per tant, una visió diferent,
perquè els artistes són capaços
d’alleugerir la nostra vida quotidiana proporcionant-mos tants
moments de gràcia com motius
de reflexió i esperança. Els límits
tecnològics ja no existeixen, i
és gràcies a la imaginació, al
geni, al talent, a la inspiració, a

l’obra i fins i tot a la transcendència d’artistes diversos i variats, que semblaria concebible
poder passar els propers mesos amb una mica de bàlsam
al cor. No diuen que és davant
de les dificultats que els artistes
són més creatius? Encoratgem
als artistes de totes les franges;
als vostres pinzells, bolígrafs,
instruments, càmeres, micròfons, pantalles...
Endavant i natros en vatros!.

en portada
MESURES
CULTURA
El govern suspèn tota activitat
cultural oberta al públic amb
el tancament de teatres, cinemes i auditoris, tant pel que fa
a recintes oberts com tancats.
Pel que fa als arxius, museus,
galeries d’art i sales exposicions podran continuar oberts,
però amb un aforament
màxim del 30 %. Pel que fa
a les biblioteques, l’obertura
es limitarà al préstec, és a
dir, a la recollida de llibres i
documents.

ACTES ESPORTIUS
També se suspèn totes les
activitats esportives, els entrenaments, tret dels centres
d’alt rendiment, i s’ajornen
totes les competicions esportives previstes a Catalunya,
amb l’excepció de les competicions oficials estatals i internacionals, que s’hauran de fer
sense públic.

COMERÇOS DE
MÉS DE 800 M2
Pel que fa al comerç, es
tanquen centres i recintes
comercials, només podrà
funcionar els que tinguin
menys 800 m2. En aquest cas,
l’excepció a la norma seran els
punts de venda d’alimentació,
productes de primera necessitat o higiene. Els establiments
de menys de 800 m2 podran
obrir, però hauran de reduir
l’aforament al 30 %. En el cas
dels establiments que tinguin
més de 800 m2, hauran de
reduir o limitar la superfície.

FARMÀCIES I
PERRUQUERIES
Les farmàcies i perruqueries
podran continuar aixecant la
persiana, sense limitació de
superfície. Els actes religiosos,
també s’estableix una limitació d’aforament al 30 %.

RESTAURACIÓ
Es prorroga el tancament al
públic de bars i restaurants.
Això sí, es manté el servei de
menjar a domicili.
Els controls policials s’incrementaran els propers dies.
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15 DIES
Catalunya anuncia el confinament
perimetral per municipis el cap de setmana
E

l govern català ha
anunciat l’enduriment
de les mesures i noves
restriccions que s’allargaran
15 dies més. La Generalitat
assegura que s’ha
“d’actuar amb la màxima
contundència” per aconseguir
“una aturada social“.
Entre les mesures, s’ha establert el confinament perimetral
municipal de cap de setmana.
Aquest confinament entrarà en
vigor a les 6 del matí d’avui divendres 30 d’octubre i s’acabarà
a les 6 del matí de dilluns, per
evitar que la gent avanci la sortides de cap de setmana, amb
l’excepció de desplaçaments

* L’excepció al confinament perimetral serà aquest cap de
setmana, amb desplaçaments dins de les poblacions de la
mateixa comarca per anar als cementiris.
* Les escoles i els instituts continuaran oberts.

justificats, com per exemple,
els desplaçaments per motius
laborals. També s’aplicarà un
confinament territorial i no es
permetran les entrades i sortides de Catalunya. A la foto, el
vicepresident amb funcions de
president, Pere Aragonès.

* Se suspenen les activitats de lleure i infantil i juvenil i
les activitats extraescolars, amb l’excepció de les que es
facin dins del centre i les que organitzin les famílies.
* En l’àmbit laboral, recomanació de teletreball.
* El govern ha aprovat un nou paquet d’ajudes que
implicaran mobilitzar 300 milions d’euros addicionals,
per compensar els sectors afectats.

COVID 19
Els brots dels hospitals de Tortosa, Jesús i
Amposta afecten 51 usuaris i professionals
A

les Terres de l’Ebre hi ha
7 brots de covid-19 actius
en hospitals i residències de
gent gran.
A l’Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa, el de referència al territori, hi ha dos brots: el primer
afecta 6 usuaris i 12 professionals i el segon a 3 usuaris i 1
professional. A l’Hospital Comarcal d’Amposta els positius
relacionats amb el brot detectat
són 6 usuaris i a 2 professionals
i a l’Hospital de la Sant Creu de
Jesús, 16 usuaris de llarga estada i a 5 d’hemodiàlisi. Pel que fa
a les residències de gent gran,

el brot actiu més gran és el que
afecta la residència VIMA de de
la Ràpita on hi ha 51 usuaris i 14
professionals contagiats i 1 malalt ha mort.
La resta de brots per covid en
centres residencials s’han detectat a la llar l’Àngel, on hi ha 8
usuaris positius i 2 professionals,
i a la residència l’Onada de Gandesa, amb 5 usuaris contagiats i
1 professional afectat. En aquest
centre s’ha fet un cribratge als
89 residents i treballadors. Actualment hi ha 74 malalts ingressats per covid-19 a la regió
sanitària de l’Ebre: 6 a l’Hospital

Comarcal de Móra d’Ebre, 18 a
l’Hospital Comarcal d’Amposta,
30 a l’Hospital de la Santa Creu,
i 23 a l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta. També hi ha 9 pacients a l’UCI. Segueix en fase 1 el
pla de contingència perquè tots
els proveïdors sanitaris “funcionin com una unitat” per afrontar
les necessitats assistencials.
Centres escolars
D’altra banda, pel que fa a Educació, a l’inici de la setmana a
les Terres de l’Ebre hi havia un
centenar de grups escolars
confinats acumulats. I 78 grups
escolars confinats actius que es

distribueixen entre 84 al Baix
Ebre, amb 62 a la ciutat de Tortosa, 1 a Deltebre i 1 a Lligallo
del Gànguil; 10 grups al Montsià distribuït en 5 a Amposta, 3
a la Ràpita i 2 a Ulldecona; 3 a
la Ribera d’Ebre distribuïts amb
1 a Móra d’Ebre, 1 a Riba-roja i
1 a la Palma d’Ebre i 1 a la Terra
Alta a Vilalba dels Arcs (dades de
dilluns).
Finalment dir que es va anunciar que en els pròxims dies es
realitzaran els cribratges a l’ensenyament secundari i cicles
formatius a Jesús, Roquetes i
Amposta.

Situació alarmant a les Terres de l’Ebre: el risc de
rebrot ja ha superat els 1.000 punts
El risc de rebrot per coronavirus a les Terres de l’Ebre continua disparat. Aquest dijous
l’índex ha batut un nou rècord i
se situa en 1007 punts, 81 més
que el dia anterior, en una situació general cada cop més
caòtica. En la darrera setmana,
es comptabilitzen al territori
776 casos positius, dels 3.549

que hi ha ara acumulats des de
l’inici de la crisi. Actualment hi
ha 74 persones hospitalitzades
per contagis i hi ha 9 persones
ingressades a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta. El
nombre de defuncions és de 70
des que es va iniciar la pandèmia
(4 més que la setmana passada).
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MÉS
NOTÍCIES
INCENDI
Els Bombers van donar per
extingit l’incendi de vegetació declarat a prop de la Bassa de Collades, a la zona de la
Fullola de Tortosa. El foc es
va donar per extingit dimarts
a la nit. Segons els Agents
Rurals les flames van cremar
1,5 hectàrees. L’incendi es va
declarar la tarda de dimarts.

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA, EN
DESACORD AMB
ELS COMUNICATS
DE L’OPOSICIÓ
Davant el comunicat
d’ERC-Tortosa Sí, Movem,
Ciutadans i la CUP, des del
Grup Municipal Socialista
a l’Ajuntament de Tortosa
volem manifestar que “treballem des del Govern de la
ciutat per compensar l’efecte
de les mesures de la Generalitat en la restauració, el
comerç i els serveis personals
del municip. Així mateix,
volem deixar palès el nostre
rebuig davant el comunicat
emès pels grups de l’oposició
en relació als ajuts a aquests
sectors. Creiem que és una
deslleialtat per part de l’oposició, a la que es va explicar
des del govern les mesures
que es prendrien per ajudar
als establiments, i que no van
aportar cap idea, queixa, ni
suggeriment. I ara exigeixen
responsabilitats a l’Ajuntament a través dels mitjans
de comunicació, amb un
comunicat en el que presenten mesures irreals, impossibles de portar a terme i que
mostren un desconeixement
profund de les competències
tant d’aquest ajuntament
com de la Generalitat on
governa ERC amb el suport
de la CUP, recordem. També
dir que al Consell Comarcal
del Baix Ebre, governat per
ERC i Movem, no s’ha establert cap mena d’ajut per al
comerç i per a la restauració”.
L’oposició va fer comunicats
conjunts aquesta setmana
(vegeu notícia adjunta).

tortosa

NOUS SISTEMES DE DETECCIÓ DE LA COVID
La Clínica Terres de l’Ebre incorpora un
analitzador de proves PCR i fa test d’antígens
L

a Clínica Terres de l’Ebre,
centre sanitari públic
de Tortosa de titularitat
municipal, ha incorporat
nous sistemes de detecció de
la covid-19.
D’una banda, des del passat 7
d’octubre es fan test d’antígens
que donen els resultats en 15
minuts en pacients simptomàtics. En aquest període se n’han
fet més de 180. Des de la setmana passada la Clínica disposa
d’un analitzador d’última tecnologia per fer les proves PCRRT per detectar covid-19 o grip
A/B i poder donar un diagnòstic diferencial del pacient en la

temporada de grip. Finalment,
ja funciona al centre una cabina de flux laminar classe 2, per
al tractament de mostres biològiques amb sospita de coronavirus.La introducció dels tests
d’antígens és fruit de la col·laboració amb el Laboratori de
Referència de Catalunya, adjudicatari de la licitació de la gestió del laboratori de la Clínica
Terres de l’Ebre. Les noves eines
amb què s’ha dotat la Clínica
Terres de l’Ebre permeten donar
els resultats als pacients “amb la
urgència que requereix el moment” i millorar el temps de resposta del diagnòstic. (ACN)

AL PROPER PLE
L’alcaldessa de Tortosa reitera la necessitat
d’aprovar noves ajudes a la restauració
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha insistit aquest
dimarts que les ajudes que
l’Ajuntament ha previst per
compensar el tancament de
l’activitat de bars i restaurants,
així com els serveis d’estètica,
són les úniques a les quals pot
fer front el consistori en l’actual situació.
El govern municipal ha elaborat
un paquet d’ajudes de 150.000
euros, davant l’afectació que
provoca l’ordre de tancament
dictada pel govern de la Generalitat. El paquet d’ajudes contem-

pla una subvenció de 400 euros
a cada establiment afectat, que
se sumen als 400 concedits en
la primera onada de la pandèmia, aleshores amb un volum de
350.000 euros. Roigé ha insistit
que “segurament cap ajuntament del país amb un nombre
d’habitants similar als de Tortosa ha destinat 500.000 euros en
ajudes directes als establiments
obligats a tancar durant la pandèmia” i ha criticat que les ajudes
anunciades per la Generalitat,
que es poden sol·licitar fins que
s’acaben els fons disponibles, no

cobreixen les necessitats de les
parts afectades.
En este sentit, ha contraposat
l’esforç que fa l’Ajuntament de
Tortosa per arribar a 800 euros

per establiment, sumades les
primeres subvencions i les segones, davant el màxim de 1.500
que concedeix la Generalitat
com a màxim.

Roigé espera que l’oposició faci costat a l’equip de govern
Les propostes d’ajuts a la restauració de l’equip de Govern
de Tortosa es van produir en
uns dies en què els quatre
grups de l’oposició van fer
comunicats en els demanaven que els ajuts fossin superiors, a més d’altres accions.
També acusaven a l’alcaldessa de “falta de diàleg” i li
demanaven que “canviï l’actitud”. Meritxell va respondre
dient que l’oposició està fent
una política per desgastar,
enmig de la greu situació ac-

tual. L’alcaldessa va manifestar
que l’aprovació de les noves
subvencions s’ha de fer amb la
màxima celeritat i amb urgència per no perdre els recursos
que corresponen al pressupost
del 2020. I va aclarir que “tot i
que ens agradaria que els ajuts
per als sectors fossin fins i tot
més importants, no és possible
incrementar la quantitat per a
cada establiment afectat, com
reclamen els grups de l’oposició, ja que a aquestes altures
de l’any, i vist l’increment de

despeses a conseqüència de la
pandèmia, no es poden aconseguir els recursos necessaris”. Si l’oposició no aprova les
propostes de l’equip de govern
“perjudiquen a la ciutadania”,
va dir l’alcaldessa que va afegir
que “demano que s’ho pensin i
que donin suport a l’equip de
govern”. Per ajudar els sectors
afectats “hem de fer esforços i
destinar recursos econòmics a
les activitats afectades, a més
d’haver de donar la cara davant el sector, tot i que he in-

sistit que no estic d’acord
amb la mesura de tancament, i així ho he transmès
al Govern”, va aclarir Roigé.
Un govern format per consellers d’ERC i més propers
a Junts. En el comunicat, els
grups de l’oposició indicaven
que “no entenem les presses
i la manca de diàleg amb les
quals l’alcaldessa vol aprovar
la nova convocatòria d’ajuts
quan encara ni s’han fet efectius els concedits pel confinament de la primavera”.

amposta
MÉS
NOTÍCIES
PLE D’AMPOSTA
El ple de dilluns va debatre i
aprovar la proposta de l’equip
de govern per a les ordenances fiscals del 2021, que
preveuen una reestructuració
fiscal amb un increment de
0,05 punts del tipus impositiu
de l’IBI, l’actualització de la
taxa d’escombraries, i la creació de la taxa de manteniment
del cementeri o l’increment de
la taxa de concessió dels nínxols. L’alcalde, Adam Tomàs,
va informar de la necessitat
de la modificació recordant
que “en els últims cinc anys hi
hagut una baixada important
d’impostos i taxes com el de
l’IBI, la via pública o la plusvàlua, entre d’altres”. “Això
ha suposat que en els últims
5 anys l’Ajuntament hagi
ingressat prop de 4,3 milions
menys. Llavors vam poder
fer aquesta baixada, però ara
hem de ser conscients que cal
fer una reestructuració fiscal
i solucionar mancances detectades en els anàlisis de les
ordenances”. Sobre la crítica
dels grups a l’oposició que a la
dècada dels 80 es va decidir
incloure al rebut de l’IBI tant
el cementeri com el clavegueram, l’alcalde assenyala que
“és una fal·làcia. Des de llavors
fins ara, quina inversió de rehabilitació s’ha fet al cementeri? Cap. I ara ens trobem
amb una xarxa de clavegueram molt degradada i amb
un cementeri que necessita
un projecte de rehabilitació
d’1,1M € aproximadament”.
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DE L’HOSPITAL COMARCAL
Subvenció de la Diputació de 251.000 euros per
adquirir els immobles per al futur pàrquing
L

a Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona
ha aprovat, aquest dimarts,
atorgar una subvenció de
251.000 euros a l’Ajuntament
d’Amposta per a l’adquisició
dels immobles de l’illa
ubicada entre els carrers
Escoles, Cervantes, Roda i
Diana per habilitar-hi el futur
pàrquing de l’Hospital.
Així, la Diputació finançarà en
un 95% l’adquisició d’aquests
immobles
i
l’Ajuntament
n’aportarà el 5% restant fins
als 265.000 euros. Tal i com
explica l’alcalde, Adam Tomàs,
ja existeix l’acord de compra

tant amb el propietari privat
d’una de les finques com amb
el Sareb, que és propietari de la
resta. “Amb aquest subvenció
de la Diputació, l’Ajuntament ja
estarà en condicions de tancar
l’operació”, afegeix, tot recordant que la voluntat de l’Ajuntament és que en aquest espai
hi acabi havent un aparcament
en alçada però que, en una primera fase, només s’enderrocaran les cases i s’habilitarà un
aparcament en superfície amb
una quarantena de places. Els
tràmits per convertir aquesta
illa d’habitatges en una zona
d’aparcament va començar tot

Més actuacions dins del projecte de
renovació de l’enllumenat

Dimecres passat es van instal·
lat les llumenàries a les columnes de l’enllumenat de la plaça
Ramon Berenguer V.
Segons ha informat l’Ajuntament d’Amposta, “és una actuació més del projecte de reno-

vació de tot l’enllumenat de la
ciutat”.
El canvi d’enllumenat i la millora de les instal·lacions elèctriques és la proposta número
117 del PAM de l’Ajuntament
d’Amposta.

just fa tres anys, amb l’aprovació per part del ple d’una modificació puntual del Pla d’Orde-

TREBALL I
FORMACIÓ
Dimarts passat, 5 joves
d’entre 17 i 21 anys tutelats i
extutelats per la Generalitat
van començar a treballar a la
Brigada Municipal de l’Ajuntament dins del Programa de
Treball i Formació en la línia
de Joves Tutelats i Extutelats.
“Un cop més, ens convertim
en pioners en la implementació de polítiques d’ocupació”,
destaca l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, “ja que som els
primers del país d’incorporar
ja al món del treball 5 joves
tutelats i extutelats”. El programa dóna feina als 5 joves
durant 12 mesos i això els ha
permès regularitzar el permís
de treball.

nació Urbanística Municipal per
definir la destinació d’equipament comunitari a aquesta illa.

REHABILITACIÓ
D’HABITATGES
SOCIALS
La Diputació ha atorgat a
l’Ajuntament d’Amposta una
subvenció de 45.000 euros
per costejar part dels 50.000
del projecte de rehabilitació
de tres habitatges socials
ubicats als carrers Parlament,
Ataülf i Orient. De fet, els
habitatges dels carres Ataülf
i Orient ja es van començar a
rehabilitar l’any passat amb
una subvenció que també va
atorgar la Diputació. L’alcalde,
Adam Tomàs, s’ha mostrat
molt satisfet de l’atorgament
d’aquesta subvenció ja que és
una manera més d’avançar en
el desenvolupament del parc
d’habitatge públic.

6
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L’AMETLLA DELTEBRE
DE MAR
ERC-MÉS DELTEBRE demana més ajuts del govern
NOVES MESURES
municipal pels sectors que han hagut de tancar
PER FRENAR ELS
CONTAGIS

Davant de la situació excepcional generada per l’alt risc
de contagi de la Covid-19
al municipi i a banda de les
mesures ja aplicades des de
la Generalitat, l’Ajuntament
ha fet públic tot un seguit
de mesures que afectaran
el municipi i que s’allargaran fins que la situació
epidemiològica millori. Per
una banda, s’ha ordenat el
tancament de parcs i zones
d’esbarjo freqüentats pels
ciutadans i on hi tenen lloc
aglomeracions incontrolables. Una altra de les mesures és l’ampliació del servei
de neteja exhaustiu als
carrers i també a espais concorreguts com la Confraria
de Pescadors, la Residència
d’Avis o zones comercials.
També s’ha decidit que el
personal de l’Ajuntament
faci teletreball, sempre que
la seva tasca ho permeti i
s’ha demanat als ciutadans
fer les consultes i les tramitacions municipals telemàticament. Fins dimecres, el
municipi té una quinzena de
casos positius actius.

BONES
PERSPECTIVES
PEL SECTOR DE
L’OLIVA
Enguany, la campanya de
l’oliva a l’Ametlla de Mar
s’ha anticipat i aquest dimecres, els socis de la Cooperativa Agrària de l’Ametlla
de Mar ja podran demanar
hora, per les tardes, per
moldre les seves olives. La
sequera i la calor han fet
accelerar la maduració de
les olives i conseqüentment,
la seva producció. Sobretot
la varietat Reguers, que
normalment comença a
trencar-se el color a mitjans
de novembre, però ara, hi ha
arbres que ja tenen olives
amb el color trencat.
(La Cala Ràdio)

E

l grup municipal
d’Esquerra Republicana–
Més Deltebre ha volgut
expressar el suport al sector
de la restauració i centres
d’estètica de Deltebre davant
la mesura presa pel govern
de la Generalitat de tancar les
seves activitats.
“La decisió ha generat força indignació entre el sector de la
restauració del municipi”. Els
republicans entenen i lamenten que l’onada de contagis ha
comportat prendre decisions
molt dràstiques per intentar
aturar-los. No obstant, la regidora republicana Laura Fabra

ha demanat al govern municipal d’Enlairem Deltebre que es
reforcin les partides dels ajuts
per a les activitats econòmiques i que sobretot s’adaptin les
bases a la realitat dels negocis
i activitats afectades. Fabra ha
demanat de nou un canvi de
criteris de les bases establertes per poder ampliar els ajuts
i també els imports que puguin
rebre determinades activitats.
“És cert que s’han donat ajudes
i s’ha establert bonificacions,
però en molts casos no són suficients i per això es va demanar
un canvi de criteris”. Ha dit la
regidora, abans de fer saber que

demanaran al govern municipal
una exempció del pagament de
terrasses i una bonificació de la
taxa d’escombraries.
Resposta
En relació a la notícia d’ERC-Més
Deltebre, el portaveu d’Enlairem
Deltebre, Andreu Curto, ha comentat que “ja està bé que ERCMés Deltebre es comuniqui amb
el Govern a través de la premsa,
però potser haurien d’anar actualitzant l’argumentari, atès que
l’alcalde Lluís Soler ja va anunciar fa just 15 dies la creació d’una
nova línia d’ajuts pels sectors
que han hagut de tancar. Cal
recordar que aquests nous ajuts

ENLAIREM DELTEBRE:
“Ja està bé que ERC-Més
Deltebre es comuniqui
amb el Govern a través
de la premsa, però potser
hauria d’actualitzar
l’argumentari”
se sumaran als 80.000€ que ja
es van concedir a 160 empreses, comerços i autònoms en la
primera convocatòria, i que van
suposar una mitjana de 500€
per sol·licitant”.

EL PERELLÓ
Onzena edició dels
Premis de Cultura
O

nzena edició dels Premis
de Cultura del Perelló.
Tot i la incertesa amb les mesures de protecció pel COVID19 i l’evolució diària, s’ha
considerat poder mantenir
aquestes convocatòries artístiques.
S’ha fixat data de recepció màxima el dia 16 de novembre de
2020 a les 13.00 h. S’espera
poder reunir al jurat i poder fer
l’entrega el divendres dia 20
de novembre. Des de l’Ajuntament, han comunicat que “segons com vagi tot i si s’hagués

de fer més endavant l’entrega,
ja s’informaria de quan es duria
a terme”.
Hi ha 3 categories:
1) Premi pintura Amadeu Pallarès
Lleó- pintura temàtica oberta
(Premi de 300 euros)
2) Premi fotografia Josep Diloli – fotografia temàtica oberta
(1r Premi 300 euros; 2n 200 i 3r
100)
3) Premi de fotografia Antonio
Gonzalvo – fotografia temàtica
local
(1r Premi 300 euros; 2n 200 i 3r
100).

Signatura del conveni 2020 entre l’Ajuntament de
Roquetes i la Delegació de la Lliga Contra el Càncer
La Delegada a Roquetes de
la Lliga Contra el Càncer de
les Comarques de Tarragona i
de les Terres de l’Ebre, Pepita
Bosch, i l’alcalde de Roquetes,
Paco Gas, acompanyats de la
regidora de Qualitat de Vida i
Política de Dones de l’Ajuntament de Roquetes, Cinta
Garcia, han signat el conveni

de col·laboració 2020 amb el
que l’Ajuntament atorga l’entitat una subvenció de 2.400 €.
Els diners d’aquest conveni es
destinaran a subvencionar uns
exercicis que uns fisioterapeutes porten a terme a les instal·lacions de l’Aqua Roquetes
adreçats especialment a dones
que han estat operades.

baix ebre
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DELTEBRE
La Taula de Consens reclama els 6 MEUR que
preveien els pressupostos per al Delta
L

a Taula de Consens del
Delta adverteix que seria
“un fracàs imperdonable”
perdre els 6 MEUR que
contemplen els pressupostos
2020 de la Generalitat per
aplicar mesures de protecció
i conservació al delta de
l’Ebre.
Des de l’organisme alerten que
s’ha entrat “en temps de descompte” –a menys de tres anys
d’acabar l’any- i no es pot permetre que els diners “passin al
romanent de caixa sense haver
estat capaços d’invertir-los”.
La Taula de Consens va fer una
reunió telemàtica divendres
passat amb el president del
PSC al Parlament, Miquel Iceta, els diputats Jordi Terrades i
Rosa Maria Ibarra i el senador
Manel de la Vega.
També a Deltebre es van reunir amb la portaveu de Junts

al Congrés, Laura Borràs, i la
diputada al Parlament, Mònica Sales. La Taula de Consens
espera que l’Estratègia de Protecció del Front Litoral del Delta del Ministeri per a la Transició Ecològica incorpori moltes
de les seves propostes d’actuacions fetes, però es mostren
preocupats per la urgència de

les necessitats del Delta.
Per aquest motiu, alcaldes i regants consideren una necessitat “imprescindible” invertir els
6 milions d’euros dels comptes catalans per consolidar les
obres d’emergència fetes després del temporal Gloria i per
avançar en les línies estratègiques que han marcat.

Rufián:
“El Delta no pot esperar més”
E

ls diputats republicans al Congrés
de Diputats, Gabriel Rufián i
Norma Pujol es van reunir de manera
telemàtica dissabte a la tarda amb la
Taula de Consens del Delta, després
que també ho haguessin fet fa unes
setmanes amb el grup republicà del
Parlament de Catalunya.
Rufián va valorar “molt positivament” la
reunió i el nivell de coincidència amb
la Taula. “El Delta no pot esperar més i
l’Estat ha de fer allò que durant dècades
no ha fet per a protegir-lo. Tindrà els
estudis, els projectes i els diners per ferho, només manca la voluntat política”.
El portaveu republicà s’ha compromès a
“demanar al govern espanyol que el Pla
que presentarà a finals d’any tingui un
calendari d’actuacions, i sigui compartit
i consensuat amb la resta d’administracions i entitats del Delta, on es puguin
proposar o incorporar, si cal, més propostes”. “Esquerra intentarem aprofitar
la força negociadora que puguem tenir
perquè el govern destini partides per a
protegir el Delta i exigirem que es dediquin el màxim dels fons europeus també
a aquest objectiu”.
La diputada Norma Pujol va recordar
que algunes de les actuacions a fer al

Delta són puntuals i immediates, com
l’aportació de sorra al Trabucador, Illa
de Buda i Marquesa, i d’altres a mitjà
termini, com la transferència dels sediments. A més va advertir que “l’Estat té
l’obligació d’actuar per protegir el Delta davant l’emergència que pateix, i ara
disposarà dels fons europeus de reactivació per protegir el litoral, una oportunitat única que no es pot desaprofitar”.

L’entitat es va reunir
amb parlamentaris del
PSC i Junts i demana
“corresponsabilitat”
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UNIÓ DE
PAGESOS
LA COLLITA
D’ARRÒS A
L’EBRE S’HA
REDUÏT
Unió de Pagesos calcula
que la campanya d’arròs
d’aquest any al Delta de
l’Ebre ha disminuït entre
un 15% i un 20% respecte
a una de mitjana, sobretot
a conseqüència dels efectes
que el temporal Glòria va
comportar a finals de gener
per a aquest cultiu, tal com
el sindicat ja va apuntar en
l’informe d’estimació del
valor de la pèrdua de collita.
A finals de gener, tant els
camps com les estructures i
els mitjans productius, van
patir els efectes del temporal Glòria. I la salinització
per les inundacions d’aigua
de mar als camps van perjudicar el conreu.

8
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L’ALDEA

MÉS
Fundació ‘La Caixa’ i CaixaBank col·laboren amb NOTÍCIES
L’ALDEA
l’Ajuntament pel servei de transport social
L

a Fundació “la Caixa” ha
mostrat el seu suport,
a través de CaixaBank, a
l’Ajuntament de l’Aldea
perquè pugui millorar
l’assistència a les persones
amb mobilitat reduïda gràcies
al programa de transport
social.
El consistori ha rebut una col·
laboració de la Fundació “la
Caixa” de 3000 euros, canalitzada a través de l’Acció Social
de CaixaBank.
Gràcies a la col·laboració,
l’Ajuntament de l’Aldea podrà
millorar el transport social destinat a les persones de mobilitat

reduïda perquè puguin desplaçar-se a serveis essencials
com el Cap, els Serveis Socials
o l’Ajuntament. La Regidoria
de Foment a les Persones del
consistori va detectar aquesta
necessitat donades les particularitats de la localitat. L’Aldea té
una estructura lineal, no té servei de transport públic i el nucli
urbà està format per dos barris
principals separats entre ells,
diferents Ravals separades del
centre i un gran nombre d’habitatges disseminats.
L’alcalde de l’Aldea Xavier Royo
ha valorat molt positivament
l’acord i ha recordat que “per-

metrà millorar la mobilitat al
poble, sobretot a persones

grans, sense vehicle propi o que
tenen algun tipus de limitació”.

ES COL·LAPSA EL WEB
Sol·licituds de subvencions per a la
restauració i centres d’estètica i bellesa
D

es del dimecres passat,
es poden sol·licitar
les subvencions per a
la restauració i centres
d’estètica i bellesa afectats
pel tancament arran de
les noves mesures de salut
pública adoptades per a la
contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de Covid-19
al territori de Catalunya.
Poden demanar aquest ajut els
professionals autònoms i pimes
que prestin activitats de restauració com bars, restaurants i
cafeteries, inclosos aquells que

realitzen la seva activitat dins
d’un establiment col·lectiu com
poden ser centres comercials o
mercats municipals, o que siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa.
“En el cas d’aquells centres
d’estètica i bellesa que estiguin
incorporats dins d’un establiment de perruqueria, caldrà que
us informeu sobre quins tràmits
s’han de seguir per poder optar
a aquestes subvencions”.️
El termini de presentació de
les sol·licituds, juntament amb
la documentació correspo-

nent, començava dimecres 28
d’octubre, i acaba en un termini de 15 dies o fins a l’exhauriment del pressupost destinat
a aquest programa amb el límit
màxim del dia 31 de desembre

Arriba la 21ena edició del Concurs
de Fotografia de les Terres de l’Ebre
El concurs, impulsat per les
àrees de turisme de l’Ametlla de Mar i Deltebre, pretén
posar en valor els atractius
turístics del territori. Aquesta
setmana s’ha donat el tret de
sortida a aquesta nova edició
del concurs, amb un nombre
de premis total de 15, repartits
en 7 categories. Entre aques-

tes categories comptem amb
les categories locals, amb tres
premis a les millors fotografies
realitzades als respectius termes municipals i un premi local
tant a Deltebre com a l’Ametlla
de Mar. La categoria Blanc i Negre, Creativitat, Gastronomia,
Terres de l’Ebre i Activitat Humana (aquesta última categoria

compta amb el patrocini el Patronat de Turisme de les Terres
de l’Ebre) , que poden ser fotografies realitzades a qualsevol
indret de les quatre comarques.
Cada participant podrà enviar a
les respectives oficines de turisme un màxim de quatre fotografies abans del pròxim divendres 15 de gener de 2021.

de 2020. No obstant, cal informar que el primer matí en què
es podia fer el tràmit, el web va
quedar aturat per problemes
tècnics.
El web es va col·lapsar.

Una actuació policial en la
qual ha participat la policia
local d’Amposta, els guàrdies municipals de l’Aldea
i els Mossos ha permès
recuperar material comprat
de forma suposadament
fraudulenta a establiments
de recanvis per part dels
responsables d’un taller
mecànic de l’Aldea. Després
de les gestions iniciades
per la policia local d’Amposta arran de dos casos
al municipi, una inspecció
administrativa dels Mossos
al taller va acabar descobrint que el responsable de
l’establiment utilitzava una
identitat falsa: tenia dos
ordres d’empresonament i
quatre de recerca de diversos jutjats espanyols. Va ser
arrestat el dia 14 i traslladat
a la presó. La seva companya, de 35 anys, també va
ser detinguda per una ordre
judicial de cerca anterior.

DETENCIÓ A
ROQUETES
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de
Tortosa amb la col·laboració
de la Policia Local de Roquetes van detenir aquest
dilluns un home de 49 anys,
de nacionalitat espanyola
i veí de Roquetes, com a
presumpte autor de dos delictes de robatori amb força
a establiments comercials.
Els robatoris es van cometre durant la matinada de
dilluns, primer dia de toc de
queda, quan una pastisseria
i un bar situats a l’avinguda
Ports de Caro de Roquetes
foren assaltats mitjançant
el forçament dels accessos.
En un dels establiments es
va emportar menjar, diners
i un ordinador.
El detingut, amb antecedents per robatoris, va ser
vist durant la matinada
per la zona on van ocòrrer
els robatoris. Va passar a
disposició judicial un altre
cop.

montsià
MÉS
NOTÍCIES
AJUTS
El Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya obre una convocatòria per a la concessió de
subvencions a autònoms,
pimes i microempreses dels
sectors de la restauració
i de l’estètica i bellesa
afectats per la COVID19.
El termini per demanar els
ajuts es va obrir el dimecres
28 d’octubre, i es tancarà
un cop exhaurit el pressupost o en 15 dies hàbils.
L’import de l’ajut és d’un
màxim de 1.500 euros per
sol·licitant per a despeses
realitzades de l’1 de gener
al 31 de desembre de 2020.
D’altra banda, dir que el
sector de l’estètica i bellesa
de la Ràpita es va reunir
dilluns matí a la Plaça del
Cóc per reivindicar el sentiment de discriminació que
senten amb el tancament
dels centres d’estètica.
Defensen haver condicionat
els centres per fer-los més
segurs i esperen obrir-los
aviat.

PLE DE LA
RÀPITA
Avui divendres 30 a les
13.30h tindrà lloc el Ple
La Ràpita ordinari del mes
d’octubre. El podeu seguir
en directe a través de
Ràdio Ràpita (107.9FM o
http://radiorapita.cat) o a
#PleLaRàpita

SERVEIS SOCIALS
S’ha iniciat el Monogràfic
de Comunicació i Suport
Emocional dirigit a persones cuidadores no professionals, que ha organitzat la
Creu Roja i la Regidoria de
Polítiques Socials i Igualtat
de la Ràpita, per facilitar
i millorar la seva tasca de
cuidar persones en situació
de dependència. A conseqüència de la bona rebuda
en les inscripcions, el 23
de novembre començarà la
segona edició del curs.
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LA RÀPITA
Costes de Tarragona desmantella el
‘Xiringuito’ de la badia dels Alfacs
C

ostes de Tarragona
va començar ahir
el desmantellament del
‘Xiringuito’ de la badia dels
Alfacs, al terme de la Ràpita.
Ho farà l’empresa TRAGSA i
amb un pressupost d’execució de 184.789,26 euros. Els
treballs s’allargaran un mes i
mig. Aquests dies s’ha muntat
la pontona al port de la Ràpita
amb la qual es faran les feines.
El ‘Xiringuito’ és una plataforma sustentada per pilons situada en aigües interiors de la
badia i fins a l’estiu del 2019
s’explotava amb activitats de
restauració. La construcció

no tenia cap autorització ni títol administratiu i després de
dos expedients sancionadors,
es va retirar l’explotació als
propietaris. L’Estat va requerir
als propietaris de l’explotació
del ‘Xiringuito’ la seva obligació de desocupar l’espai de la
plataforma i restituir el domini
públic marítim terrestre suspenent l’ús de les activitats lucratives que es portaven a terme.
Es van instruir dos expedients
sancionadors els anys 2016 i
2017 i, finalment, el juliol de
2019 i arran d’una denúncia
dels Mossos d’Esquadra, es va
precintar la instal·lació.

51 USUARIS I 14 PROFESSIONALS CONTAGIATS
El Centre VIMA intensifica les mesures amb
l’activació d’una planta per als casos positius
P

er tal de frenar el
contagi, el Centre VIMA
de la Ràpita ha intensificat
la separació per àrees, la
senyalització per detallar
els circuits, el reforç de
les mesures d’higiene i
l’activació d’una planta
“covid”.
L’activació d’aquesta planta,
destinada als residents contagiats, permet unificar a tots
els casos positius en un mateix
espai. La delegada territorial en
l’àmbit residencial de les Terres de l’Ebre, Ingrid Roca, ex-

plica que “amb aquesta planta
es dóna qualitat d’atenció a les
persones perquè poden estar
en espais compartits i no cal
que facin l’aïllament”.
El brot es va originar el dimecres de la setmana passada
pel matí quan alguns residents
van començar a mostrar simptomatologia. El mateix matí,
l’equip d’atenció primària els hi
va realitzar el test d’antígens, en
el qual deu persones van donar
positiu. A partir d’aquí, entre la
mateixa tarda i dijous, es van
dur a terme un total 230 PRC

entre residents i treballadors.
Casos actuals
Fins aquest dimecres, hi havia
51 usuaris i 14 professionals

contagiats i 1 malalt ha mort,
segons dades facilitades pel
departament de Salut al territori.

La Ràpita, al ‘Workshop
Lugares que te inspiran’

Covid 19: increment de
casos al municipi

La Ràpita va participar, la setmana passada, com a Vila
Marinera en el ‘Workshop Lugares que te inspiran’ que va
organitzat l’Agència Catalana
de Turisme.
L’Oficina de Turisme i l’Estació Nàutica de la Ràpita van
promocionar la Ràpita com
a destí turístic davant d’onze

L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, sobre el brot del
centre Vima, remarcava que
“no és un brot que ha ocasionat nous contagis, hi ha pràcticament els mateixos casos
que en el moment en què es
van detectar”. Juntament amb
la resta de contagiats, el nombre de casos a la Ràpita, en uns

operadors. La Ràpita fou una
de les primeres Viles Marineres de Catalunya certificades
per l’Agència Catalana de Turisme 2019, i participa del programa de promoció del segell
turístic que aglutinen les viles
catalanes que conserven el
seu caràcter mariner i la tradició pesquera.

dies, s’elevava a 92, a principis
d’aquesta setmana.
És per això que l’alcalde subratllava la importància d’extremar les mesures i declara que
“l’única manera que tenim de
frenar la pandèmia és que tothom ens conscienciem, sent
responsables i complint les
mesures que s’estan aplicant”.
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ALCANAR
NOVES RESTRICCIONS EN L’ÀMBIT
ESPORTIU AL TERME MUNICIPAL
La situació epidemiològica de
Catalunya ha obligat a adoptar mesures especials de contenció en diferents àmbits.
Això afecta el funcionament
normal de totes les instal•lacions esportives municipals,
especialment els caps de setmana. Per que les persones
i entitats en puguen fer ús
en l’horari en què no està el
personal municipal de la instal•lació, és a dir dissabtes i
diumenges, caldrà fer reserva
mitjançant trucada a l’Ajuntament, al telèfon 629750116
de dilluns a divendres de 8 a
15 h.
A l’hora de realitzar la reserva, caldrà assenyalar un
responsable de l’activitat així
com detallar el nom, nombre i
contacte dels participants per
tal de poder fer el seguiment

En breu començarà la 4 fase
de les obres de remodelació
exterior de l’edifici de l’ajuntament. En els treballs que
s’han de realitzar s’arranjarà
la façana i també s’hi portaran a terme els tancaments,
portes, finestres... Tot i això
encara quedarà una part
molt important pel que fa a
la part l’interior de l’edifici.
El pressupost de licitació
era de 301.000 euros, s’hi

SANT JAUME:
PROJECTE
“ALIMENTS
FRESCOS”
L’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja, la Fundació “la Caixa” i CaixaBank col·laboraran

XXVII JORNADES CITRÍCOLES

El fet que les activitats esportives hagen de tancar a les
nou de la nit obliga a adaptar
l’ús de les instal•lacions esportives entre les entitats.
Per això des de la Regidoria
d’esports s’ha comunicat a
totes les entitats l’afectació.
Ara es pot fer ús de les instal•lacions fins a les 20.45
perquè el personal puga tancar correctament les mateixes
sense incomplir la normativa.
Atés que aquestes mesures
van en funció de l’evolució de
la situació epidemiològica i
poden ser molt canviants, es
mantindran els mateixos horaris assignats a cada entitat
però en la limitació horària de
la nova normativa.

van presentar sis empreses.
L’empresa guanyadora ha
estat Jaen-Vallès per un import de 257.000. Segons explicava Antonio Ollès “d’aquí
a poc temps començaran
aquestes obres que hauran
de seguir l’any vinent” però
que suposaran un avanç
important per emprendre la
recta final.
Al setembre del 2016 i després d’anys d’anar fent passes per poder executar les
obres i traslladar els serveis
que l’edifici allotjava en unes
altres dependències provisionals, es van iniciar les obres
de l’edifici consistorial.
(La Plana Ràdio)

en el projecte “Aliments frescos” del consistori que té com
a objectiu garantir que les persones en risc d’exclusió tinguin
accés a aquests productes de
primera necessitat. El consistori ha rebut una col·laboració de
la Fundació “la Caixa” de 3.000
euros, canalitzada a través de
l’Acció Social de CaixaBank.

MÉS
NOTÍCIES
ALCANAR

de tots els participants en
cas de sortir un positiu entre
aquests.

SANTA BÀRBARA
ADJUDICAT
L’ARRANJAMENT
EXTERIOR DE
L’EDIFICI DE
L’AJUNTAMENT

ALCANAR

La situació epidemiològica de
Catalunya ha obligat a adoptar mesures especials de contenció en diferents àmbits.
Pel que fa al Programa de
Competitivitat Empresarial,
des de la Regidoria de l’àrea
i la coordinació del Programa
s’ha acordat suspendre temporalment aquelles formacions que haurien de començar
durant els pròxims dies.
Un any més, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya, amb la col·laboració de l’IRTA i l’Ajuntament
d’Alcanar, organitza aquestes
trobades tècniques, un referent
en el món de la citricultura, que
arriben a la vint-i-setena edició.
Aquesta edició i adaptades a
la situació generada pel COVID-19, les jornades es faran
totalment en línia entre el 16 i
el 20 de novembre. Com en les

anteriors edicions, es combinaran les temàtiques de més actualitat com el Pla d’Acció del
cotonet Delottococcus aberiae
o Gestió per a una correcta fertilització en cítrics amb diversos
temes del mon de la citricultura, sempre exposats pels millors
experts en el conreu de cítrics.
El context actual ha portat a dibuixar nous horitzons cap a una
agricultura més sostenible que
“hem de saber aprofitar per tal
de ser més competitius”.

LA SÉNIA

ULLDECONA

REGIDORIA DE
TURISME

SUSPENSIÓ
D’ACTIVITATS

La regidoria de Turisme
comunica que, degut a la
situació complicada envers la
Covid-19, s’ha pres la decisió
de suspendre les visites guiades que “duem a terme des
de la nostra oficina fins nou
avís. Es pren aquesta mesura amb la intenció d’evitar
desplaçaments innecessaris
i el contacte prolongat entre
persones no convivents. Si
no hi ha noves restriccions, el
punt d’informació continuarà
obert (de dimarts a diumenge
de 9 a 14 h), seguint les mesures sanitàries”.

Com a mesura de prevenció
i seguretat davant l’augment de positius covid-19 al
municipi, l’Ajuntament ha
suspés fins a finals del mes de
novembre les activitats a les
Escoles Esportives Municipals i totes les sessions per a
jóvens programades dins del
projecte “Parlem-ne”. També
es tanquen equipaments com
els bucs d’assaig i el servei del
Lúdik fins que disminueixi el
risc de contagi. Altres serveis
com els de la Biblioteca, per
exemple, es veuran igualment
afectats.

SUBVENCIONS
PER ENTITATS
ESPORTIVES
L’Ajuntament d’Alcanar,
a través de la Regidoria
d’Esports, ha obert una nova
convocatòria de subvencions adreçades a les entitats
esportives del municipi.
L’objectiu d’aquestes ajudes
és contribuir a finançar
projectes i activitats executades l’any 2019 destinades
a fomentar l’esport local. En
aquesta ocasió, l’Ajuntament
té previst destinar un total
de 25.000 euros del pressupost municipal.

GODALL
L’agricultura és el principal
motor econòmic de Godall.
Enguany, amb la situació de
pandèmia, de crisi econòmica i la pujada del preu de
productes com la garrofa, els
robatoris han augmentat.
L’ajuntament ha buscat una
alternativa per tal de fer
vigilància als camps, d’aquesta manera i coordinats amb
l’Associació de Caçadors Sant
Salvador, comparteixen el
guarda de caça. Alexis Albiol
alcalde de Godall explicava que costejar un servei
exclusiu de vigilància es molt
elevat d’aquesta manera
comparteixen el guarda de
caça que també fa de guarda
rural. Amb el temps que està
en funcionament ja s’han
fet una trentena d’identificacions de les quals tres han
estat robatoris que s’han
pogut interceptar.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
CONTROLS PER
LA CAMPANYA
DELS CÍTRICS
Els departaments de Treball,
Afers Socials i Famílies i el
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació han
establert mesures de control
per l’inici de la campanya dels cítrics, que en el
moment més àlgid arribar
a ocupar un total de 4.000
persones temporeres, per a
les quals s’han habilitat diversos espais, com el Goleró
a Deltebre o l’Alberg de Sant
Jaume, per si fos necessari
allotjar alguna d’aquestes
persones en el cas d’afectació de la Covid19.

MES CRIBRATGES
A LES ESCOLES
En el cas del Departament
d’Educació, en la reunió
ordinària del Consell de
Direcció de l’Administració
Territorial, el delegat del
Govern Xavier Pallarés ha
destacat “la bona feina dels
professionals de la comunitat educativa i tots els
estudiants, perquè s’ha pogut constatar que no hi ha
transmissió comunitària a
l’interior dels centres”. Amb
tot, Educació i Salut plantegen la possibilitat de dur
a terme més cribatges als
centres educatius, com s’ha
fet fins ahir a Tortosa. Així
s’ampliarà també a l’Institut
Daniel Mangrané de l’EMD
Jesús, i probablement també
a Amposta i Roquetes.
El Govern a les Terres de
l’Ebre ha reactivat també
les reunions interdepartamentals de seguiment de
l’evolució de la pandèmia,
com ja es va fer a l’inici del
confinament “perquè la
situació és molt preocupant
i, per tant, demanem a la
ciutadania màxima aplicació
de les mesures de seguretat
establertes i, sobretot, autoprotecció que és la millor
protecció per a tothom:
neteja de mans, mascaretes
ben posades i distància”.
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XAVIER PALLARÉS
“La situació és alarmant, seguim els brots amb
preocupació i demanem màxima prudència”
E

l Govern a les Terres de
l’Ebre ha celebrat aquest
dimarts la reunió ordinària
del Consell de Direcció de
l’Administració Territorial
en què els representants
territorials han constatat
que “la situació a les Terres
de l’Ebre és alarmant,
seguim en preocupació
els brots als hospitals i
residències de la gent gran i
demanem màxima prudència
a la ciutadania, ja que les
taxes són molt elevades i
tenim un alt índex de rebrot”
ha explicat el delegat del
Govern, Xavier Pallarés.

En aquest sentit, el Baix Ebre i
el Montsià són les dues comarques amb les taxes més elevades pels brots als hospitals de
Tortosa Verge de la Cinta, on
hi ha la 3a planta aïllada, de la
Santa Creu de Jesús i també
el comarcal d’Amposta; a més
del brot de la residència de la
Ràpita, i també un altre a la residència de Gandesa.
Xavier Pallarés ha destacat que
des de l’inici del confinament
fins ara s’han tramitat un total de 5.400 denuncies a les
Terres de l’Ebre; de les quals
26 són d’aquest darrer cap de
setmana per comportaments

incívics i reincidents i 7 s’han
posat la primera nit de confinament nocturn amb sanció, la

del 26 al 27 d’octubre, ja que
durant la nit del 25 al 26 només s’informava als usuaris.

POLÍTICA
Esquerra presenta mocions municipals
rebutjant la llei de bombers de l’Estat
E

l president de la Federació
de l’Ebre d’Esquerra
Republicana, Alfons
Montserrat, ha fet saber que
“presentarem una moció a
tots els ajuntaments rebutjant
la invasió de competències
que suposa la Llei de
bombers de l’Estat proposada
per Unidas Podemos que va
rebre el suport de PP, Vox i
Ciutadans”.
Segons Montserrat aquesta llei
“suposa una pèrdua d’autonomia per aquells territoris que
tenim un model propi de segu-

retat i emergències”.
Així el govern espanyol ha presentat dues propostes, que el
PP ja tenia preparades el 2018.
Segons Montserrat “per intentar arreglar el caos que tenen a
l’Estat en aquesta matèria Unidas Podemos defensa una llei
que vol aplicar la recentralització i la uniformitat, amb una
clara invasió de competències
autonòmiques i locals en matèria d’emergències. S’intenta
homogeneïtzar els cossos sota
la coordinació única centralitzada de l’Estat sent ell qui deci-

Alfons Montserrat.

dirà, entre altres coses, on hem
de tenir els parcs de bombers,
com han de vestir els uniformes, quins horaris faran o que
ha de posar al logotip dels camions.
La moció republicana demana
al govern espanyol que retirin
aquestes propostes, i els recorda que el cos de Bombers de la
Generalitat existeix des de l’any
1982 i té les competències exclusives en prevenció d’incendis i protecció civil, que exerceix a partir d’un model català
propi i mixt.

La Diputació repartirà 20 MEUR als municipis per les
obres del PAM i esmorteir l’impacte de la covid-19
La junta de govern de la Diputació ha aprovat la concessió dels 17,58 milions en
ajuts del Pla d’Acció Municipal
(PAM) corresponents a l’anualitat d’aquest 2020. En total,
aquests recursos han de permetre finançar 308 actuacions
en 170 municipis i entitats municipals descentralitzades. Es

tracta d’obres i reformes d’equipaments, carrers o vies, compres diverses i millores de servei,
entre d’altres. La junta de govern
també ha resolt concedir entre
els ajuntaments 2,8 milions als
ajuntaments en el marc del pla
de xoc contra la Covid. S’han
presentat 178 sol·licituds per fer
front a depeses de salut públi-

ca, com la compra d’equips de
protecció individual, mampares

protectores o via pública, entre d’altres.
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CONCENTRACIONS DE QUEIXA
Operatiu contra empresaris propers al procés
amb detencions de la Guàrdia Cil
L

a Guàrdia Civil ha
detingut aquest dimecres
Oriol Soler, vinculat a ERC,
Josep Lluís Alay, director
de l’oficina de Carles
Puigdemont, David Madí,
excàrrec de CDC, i Xavier
Vinyals, en un operatiu
contra empresaris propers al
procés sobiranista.
Aquesta investigació, secreta
durant un any i mig, la dirigeix
el magistrat del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, després
d’obrir una peça separada secreta en la causa contra suposades subvencions irregulars

de la Diputació de Barcelona
a entitats sobiranistes, entre
les quals n’hi ha de pròximes
a l’antiga CDC, com CATMón
i Igman. La interlocutòria dictada pel jutge arribava després
d’un informe de la Guàrdia Civil de principis de febrer que
demanava la imputació de 48
persones i que apuntava que
part dels diners de la Diputació de Barcelona destinats a
entitats van servir per pagar
factures del procés. El jutge
detalla les persones que considera que van participar en
la tramitació de cada subvenció, tant per part de la Diputa-

ció com de cada entitat. Amb
motiu d’aquestes detencions
i, dins de la prevenció del moment, dimecres es van convo-

car concentracions de queixa
en municipis del país.
“Intenten atemorir el poble català”. (ACN)

MEDI AMBIENT
La PDE reclama que el Pla Hidrològic de l’Ebre
reconegui la regressió i subsidència del Delta
R

econèixer els problemes
de regressió i subsidència
del delta de l’Ebre, que els
científics han constatat des
de fa dècades, per posar-hi
solucions estructurals, a llarg
termini.
Per això, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) reclama
que la revisió del Pla Hidrogràfic de la Conca de l’Ebre per al
període 2021-2027 assumeixi
aquest plantejament, després
de constatar que l’Esquema De
Temes Importants (ETI) sobre
el que de basar la planificació

qüestioni obertament aquestes
amenaces. El moviment social
ha presentat aquest dimecres
les seves al·legacions a l’ETI:
defensen la necessitat de capgirar la política d’aigües actuals
i convertir les aportacions de
cabals i sediments al tram final
del riu en una prioritat per salvar el Delta.
Conscients que, com en moltes ocasions anteriors, les seves al·legacions probablement
no tindran resposta ni seran
contrastades –malgrat el compromís assumit en sentit con-

metin valors positius.
La finalitat del concurs és que
les fotografies del collage premiat apareguin al calendari que
elaborarà l’Àrea de Joventut
per a l’any 2021. A més a més,
la persona guanyadora adquirirà una càmera GoPro com a
premi.
L’eix temàtic de la iniciativa gira

L’ATUR A TERRES
DE L’EBRE I CAMP
DE TARRAGONA
PUJA EN 2.900
PERSONES
L’atur a les Terres de l’Ebre
i Camp de Tarragona va
pujar en 2.900 persones
durant el tercer trimestre, en
comparació amb el trimestre
anterior d’enguany, fins a
les 61.800 persones. Són les
dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicada
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La taxa d’atur
s’ha situat en el 15,43%, un
lleuger increment del 15,34%
de fa tres mesos. Pel que
fa a la població ocupada, va
ser de 328.900 persones
(59,35%). Això representa
la creació de 13.700 llocs de
treball entre juliol i setembre. La situació provocada
per la covid-19 havia destruït
16.200 llocs de treball en el
segon trimestre.

URV
Deu disciplines impartides
a la URV se situen entre les
millors del món segons el Times Higher Education 2021.
Aquest rànquing pondera els
resultats a partir de 13 indicadors corresponents a les
àrees de docència; recerca,
citacions, internacionalització i transferència.
trari en aquesta ocasió per la
presidenta de la CHE, María
Dolores Pascual- la PDE creu
que ja és hora que la planifica-

Consell Comarcal: arriba el concurs
Calendari Montsià Jove 2021
Amb aquesta ja és la quarta
edició que l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del
Montsià organitza el concurs
Calendari Montsià Jove.
Aquesta iniciativa vol incentivar a totes les persones,
d’entre 14 i 29, a participar en
el concurs enviant un collage
de 6 fotografies que trans-

MÉS
NOTÍCIES

entorn de la Covid-19: “Vivim
temps de pandèmia. Mostra els
teus espais de desconnexió”.
Mètode per participar: s’ha de
pujar el collage a Instagram
amb
els
#calendarijove21
#TeamMontsiaJove i etiquetar
@montsiajove.
El termini per participar es fins
el 13 de desembre.

ció hidrològica de la conca de
l’Ebre reconegui finalment els
mals que amenacen de mort el
delta de l’Ebre.

D’altra banda, incrementa
la proporció de dones a la
URV però es manté el sostre
de vidre. L’informe Homes
i Dones a la URV 2020 s’ha
presentat al mateix Consell
de Govern que ha aprovat
el Reglament del Consell
d’Estudiants. L’informe ha
reflectit la situació dels diferents col·lectius i la bretxa de
gènere encara existent.

DIPUTACIÓ
La Diputació realitza tasques
de poda i tala en 31,29 km
de xarxa viària de l’Ebre per
prevenir incendis i millorar la
visibilitat dels conductors.

terres de l’ebre
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MÀRIUS PONT, DIRECTOR DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES A L’EBRE

“PERSONES QUE CUIDEN PERSONES”

En l’article anterior, publicat
la setmana passada, explicava de forma compendiada
quines àrees de la vida quotidiana atén el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, manifestava una mena de
personal declaració d’intencions i feia un reconeixement a
un conjunt d’ens, col·lectius
i persones que, en una labor
conjunta i tan ben coordinada
com es pot, fem mans i mànigues per a dur endavant serveis d’atenció personal, grupal i comunitària.

Completant aquell article, he
volgut dedicar-ne ara un de
sencer a destacar explícitament
i fer especial reconeixement a
totes aquelles persones, professionals o no, que atenen
directament altres persones
que ho necessiten. Durant la
primera fase de la pandèmia
van ploure, merescuts, els homenatges diaris al personal sanitari. Sense voler traure ni una
gota de mèrit a tot el personal
sanitari i a altres col·lectius -que
en tenen, i molt-, aquí vull posar de relleu la labor, més invisibilitzada, del col·lectiu social,
una labor pràcticament de cos
a cos, una labor que acaba sent
també de ment a ment i de cor
a cor. Perquè quan tens cura
d’altres persones la implicació
emocional és molt intensa, dones i reps a la vegada, acabes
sentint amb l’altra persona.
Estic referint-me de manera
específica a les persones, grans
professionals, que en centres

www.ebrexperience.cat

residencials o centres diürns
estan atenent persones grans,
persones amb discapacitat intel·lectual o física, persones
amb malaltia mental, infants i
adolescents que han necessitat
la tutela de l’administració, joves que migren sols, persones
amb addiccions, dones víctimes
de violència, entre molts altres
serveis. I també a les persones
dels equips bàsics d’atenció social que atenen totes aquelles
persones amb necessitats que
truquen a la seua porta i, en
estreta col·laboració, les persones que fan servei d’atenció
domiciliària (SAD) amb gran
dedicació i professionalitat, les
persones que atenen necessitats alimentàries, habitacionals
i de tot tipus, derivades de la
pandèmia. I, per extensió, vull
recordar també el gran paper
que estan fent les persones que
assumixen cures dins de la llar
familiar, de forma no professional, però igualment eficaç i
necessari.

En el context de crisi que hem
tingut i tenim totes estes persones abocades al servei han
trobat una dificultat afegida a
la gran labor personal i social
que ja estan fent habitualment.
A més, en la primera fase de la
pandèmia de la Covid-19 van
haver de treballar amb escassetat d’equips de protecció
individual (els anomenats EPI),
amb la temor del desconeixement profund de què era allò a
què s’estaven enfrontant, amb
la pressió d’unes necessitats
desbordants, amb el retard en
l’assistència sanitària (també
desbordada), amb manca de
preparació, amb desconcert
creixent, amb sentiments de
pèrdua i de dol mal gestionat... En aquella situació, però
també ara (quan ja ens sentim
amb més preparació), la seua
funció ha tingut i té un punt
extra de dedicació i de mèrit.
Igual com el personal sanitari, totes estes persones que

cuiden persones no volen
ser herois ni heroïnes, simplement volen poder fer bé
la seua faena. I que el seu
treball estiga més reconegut i dignificat, entre altres
coses amb unes condicions
i uns salaris més dignes i més
d’acord amb altres professionals que fan funcions equiparables.
Quan de vegades em pregunten -com a ciutadà que
té opinió social- per què
necessita Catalunya poder
disposar de l’import dels impostos que genera, responc
que per a coses concretes i
justes com esta: per a poder
finançar millor els serveis
que cuiden persones i que,
en conseqüència, la professionalitat social puga rebre
un tracte i un salari més dignes, i per a fer, en definitiva,
millors polítiques socials que
repercutisquen en el benestar de tota la població.
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ASCÓ
LA GUÀRDIA CIVIL INTERCEPTA UNA
AERONAU PER CONTROL REMOT
SOBREVOLANT SENSE PERMÍS LA
NUCLEAR

La Guàrdia Civil va interceptar aquest dimarts al matí una
aeronau tripulada per control
remot (RPA) sobrevolant l’espai aeri de la central nuclear
d’Ascó (Ribera d’Ebre). Agents
de la unitat PEGASO (Policia
Especialista en Gestió Aeronàutica i Seguretat Operacional), ubicada a l’aeroport de
Reus, va detectar el vehicle
aeri i va comprovar que no
portava cap identificació. Un

cop localitzat, el pilot va admetre que no tenia l’autorització per pilotar l’aeronau ni
el certificat mèdic obligatori.
L’home serà sancionat per
infringir la llei de Seguretat
Aèria. La Guàrdia Civil recorda
que les aeronaus per control
remot per a ús professional
o lúdic no poden fer vols en
espais aeris restringits, zones
reservades, prohibides o estratègiques. (ACN)

CONSELL COMARCAL
JORNADA TÈCNICA
TELEMÀTICA 		
DE LA DO
La Denominació d’Origen Terra
Alta, en el marc de la Festa del
Vi, organitza el avui divendres
30 d’octubre la ja tradicional
jornada tècnica, celebrada
cada any per apropar a cellers,
viticultors i viticultores, així
com a empresaris i empresàries de la comarca, temes

LLIBERTAT AMB
CÀRRECS PER AL
DETINGUT COM
A PRESUMPTE
AUTOR DE
L’INCENDI DE
TIVISSA

que puguin resultar d’interès
per a la realització de les seves
respectives labors professionals. Enguany, la celebració
d’aquesta jornada es farà de
manera telemàtica i sota el títol
Escenari post Covid: alternatives
per al sector del vi. A partir de
les 12:00h, en format webinar,
els participants accediran a 3
ponències que buscaran facilitar
eines i claus per a la gestió de la
crisi derivada de la Covid-19.

La jutgessa de Falset ha deixat
en llibertat amb càrrecs el veí
de Tivissa de 26 anys detingut
pels Mossos com a presumpte
autor de l’incendi forestal declarat aquest dilluns a la zona
de Cantarelles i que els bombers no van poder controlar
fins aquest dimarts al migdia.
Segons ha informat el Tribunal

ASCÓ
INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE
RESTAURACIÓ DE LA TORRE GARITA

MÉS NOTÍCIES
DIPUTACIÓ
La Diputació ha concedit
els ajuts per a inversions
en habitatges municipals,
una partida per afavorir les
polítiques socials i el repoblament als entorns rurals.
Enguany se’n beneficiaran 17
municipis i es faran 24 actuacions. Els ajuts ascendeixen a
un import total de 286.751,01
euros, seran d’un màxim de
15.000 euros per habitatge.
Els municipis ebrencs que es
beneficiaran dels ajuts són
Amposta, Flix, Gandesa, Prat
de Comte, Reus i Tortosa.

MÓRA D’EBRE
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va visitar diumenge
Miravet i Ascó en un acte institucional. Al castell d’Ascó va
inaugurar les obres de millora
d’accés a la coberta de la Torre
Garita, que des d’ara serà visitable. L’objectiu: posar en valor el
patrimoni cultural i natural com
un camí per anar diversificant

l’economia del territori
L’alcalde del municipi, Miquel
Àngel Ribes, es va mostrar satisfet per la finalització dels treballs que permetran sumar “un
atractiu turístic més” a la localitat riberenca. Per tirar endavant
una primera fase del projecte
s’ha sol·licitat una subvenció al
Departament de Cultura.

TERRA ALTA

RIBERA D’EBRE

TANCAMENT
PERIMETRAL
D’ARAGÓ
El govern de l’Aragó va
anunciar que a partir de la
matinada de dimarts passat
i fins el dia 9 de novembre,
NO ES PODRÀ ENTRAR
NI SORTIR de la comunitat
sinó és per causa justificada,
degut al tancament perimetral que s’aplica per frenar
la COVID19. Un tancament
que afecta a poblacions de la
Terra Alta com Arnes o Caseres, entre d’altres, perquè les
relacions laborals, familiars i
comercials amb l’Aragó són
diàries.

Superior de Justícia de Catalunya, l’home de 26 anys i nacionalitat anglesa està sent investigat per un suposat delicte
d’incendi imprudent i haurà de
comparèixer al jutjat quan sigui requerit.
Segons els indicis recollits pels
Agents Rurals, la causa del foc
va ser una negligència en unes

PREMIS SIRGA
D’OR
El Centre d’Estudis de la Ribera
anuncia els finalistes Sirga d’Or
2020. Els premis volen reconèixer persones i entitats de
relleu que hagin destacat pels
seus serveis a la Ribera d’Ebre
o pels seus mèrits culturals,
artístics o científics. Una comissió designada per la Junta
Directiva del CERE ha tancat
la primera fase del procés de
selecció dels guardonats amb
la Sirga d’Or. S’han triat tres
candidatures per cadascuna de
les categories en què s’atorga
el premi: una a títol individual i
una per entitats.

cremes agrícoles i el vent hauria escampat el foc. El detingut

Móra d’Ebre se suma a la
iniciativa Reciclos de l’empresa Ecoembes per potenciar el reciclatge d’envasos.
Aquesta iniciativa premiarà
als usuaris que reciclin bé els
envasos a través d’un sistema de punts bescanviables
per premis.

PREMI RIBERA
ART
El Servei de Joventut del
Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, amb la col·laboració
de l’Escola d’Arts i Disseny
de Móra la Nova i el suport
de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat,
organitza la cinquena edició
del Premi Ribera Art, dotat
amb 250 euros. Està obert a
tots els joves riberencs d’entre 15 i 35 anys. El termini de
presentació finalitza el dia 27
de novembre a les 15 hores.

TERRA ALTA
Ahir dijous s’inicià el tercer
seminari dins del cicle de
seminaris de professionalització empresarial organitzat
pel programa Terra Alta Més
“Treball a les 7 comarques”.

vivia en una masia de la zona,
on va ser arrestat. (ACN)

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
CONVOCATÒRIA
DELS AJUTS
LEADER 2020
La Generalitat ha obert la
convocatòria Leader 2020,
uns ajuts que estan destinats al desenvolupament
de les àrees rurals i que són
finançats pel Departament
d’Agricultura Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la
Generalitat i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Es
tracta d’ajuts directes a la
inversió que s’atorguen per
concurrència competitiva.
La convocatòria resta oberta fins al 30 de novembre.

CONSELL
COMARCAL DEL
BAIX EBRE
Avui divendres, 30 d’octubre, a les 14 hores, tindrà
lloc el ple ordinari del
Consell Comarcal del Baix
Ebre. La sessió es celebrarà per videoconferència i
podreu seguir-la pel canal
de YouTube.

CREMA DE
RESTES
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha
posat en marxa una nova
via de tramitació telemàtica d’activitats de crema
de restes vegetals per a la
campanya d’enguany.
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ENERGIA
El COPATE obre un procés participatiu per definir
la transició energètica a l’Ebre
E

l Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l’Ebre (COPATE) ha obert
un procés participatiu per
definir el pla de governança
i transició energètica al
territori.
El pla pretén aconseguir un
model energètic propi el 2030
basat en l’energia distribuïda i
de proximitat i amb un retorn
positiu, amb sobirania energètica i augment del consum
d’energies renovables. El COPATE ha estat treballant dos
projectes, el Rural Smart Energy i la innovació i cadena de
valor agroforestal, per redactar

el pla que ara s’obre a la participació “de tots els actors del
territori”. Dijous es feia un webinar obert a tothom i es faran
consultes durant el novembre
per captar “percepcions i expectatives”.
El COPATE ha elaborat una
diagnosi que determina les
fortaleses i debilitats del procés de transició energètica a
les Terres de l’Ebre i ha definit
una proposta d’estratègia que
ara s’obre a tots els actors per
concretar el pla d’actuació.
Els quatre consells comarcals
ebrencs, socis del PECT EbreBiosfera, treballaran per im-

El president del COPATE, Joan Alginet (foto: ebredigital)

pulsar la transició i governança energètica a les Terres de

l’Ebre. El pla ja ha estat presentat als alcaldes ebrencs.

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA
Pla de reactivació socioeconòmica per
pal·liar els efectes de la COVID
A

quest dimecres, el
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre ha celebrat
el ple ordinari d’octubre en
format virtual.
Una sessió en la qual Jordi
López, regidor a l’Ajuntament
de Móra la Nova, ha pres possessió com a conseller comarcal i portaveu del grup PSCCandidatura de Progrés en
substitució de Carlos Trinchan.
En el ple també s’ha aprovat el
conveni de col·laboració entre
el Servei Català de Trànsit i el
Consell per l’adhesió al sistema

d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de
trànsit. En la seva intervenció,
Gemma Carim, la presidenta
(a la imatge), ha explicat que
s’està treballant en la licitació
d’un servei consultoria per a la
redacció del ‘Pla de reactivaciósocioeconòmica de la Ribera
d’Ebre’ amb la voluntat de recollir les actuacions en l’àmbit
socioeconòmic comarcal amb
la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de
la COVID-19 i alhora incidir i
corregir la desacceleració eco-

nòmica per contribuir al manteniment del teixit productiu i
econòmic. En el marc d’aquest
pla també s’han contractat dos
tècnics de reactivació econòmica que ajudaran al desplegament del Pla. En paral·lel,
aquest mes de novembre s’implementarà un pla d’Ocupació
extraordinari per la COVID-19
amb la contractació durant nou
mesos de quatre peons i un administratiu auxiliar. Finalment,
Carim ha anunciat que es treballa amb la Diputació per buscar una solució a la manca de

gosseres a la comarca, després
que l’Associació Masos Protectora d’Animals hagi anunciat
que probablement cessarà l’activitat de voluntariat que mantenia actiu el servei.
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MÉS
NOTÍCIES
CAS CASTOR
El Suprem obliga l’Estat a
retornar als bancs els 1.350
MEUR de la indemnització pel
projecte Castor. La sentència
accepta les pretensions de
Santander, Caixabank i Bankia
qüestionant el “pacte” per al
pagament a ACS.

XERTA
Al ple extraordinari per
aprovar la modificació de les
ordenances municipals i dos
noves ordenances. Entre els
canvis més destacats, esmentar l’aprovació de la nova
ordenança nº25 de convivència ciutadana i bon ús dels
espais públics o la modificació
de l’ordenança nº4 reguladora
de l’impost sobre construccions i obres (ICIO). Es manté
la mateixa tarifa però amb la
inclusió de diverses bonificacions.

BENIFALLET
El programa de Fructicultura
de l’RTA presenta la SETMANA FRUCTÍCOLA. Enguany se
celebra en format virtual, del
26 d’octubre al 8 de novembre. Així mateix, 40 empreses
exposaran els seus productes,
catàlegs i novetats en una fira
virtual de fàcil accés i consulta
disponible per tots els participants.

SANTA BÀRBARA
Santa Bàrbara tenia previst
modificar dotze ordenances
fiscals al ple d’ahir dijous. Taxes com les de l’IBI, recollida
d’escombraries, parades del
mercat, fires són algunes de
les que s’havien de modificar
al ple, la majoria a la baixa.

CAMARLES
Dimarts passat va fer-se l’exposició “Millorem la convivència, mos coneixem a Camarles?”, organitzada pel Consell
Comarcal del Baix Ebre, amb
col·laboració de l’Ajuntament
de Camarles. A càrrec de Sílvia
Yagüe i Anna Padrós.

terres de l’ebre

NORMA PUJOL
“La proposta de Pressupostos Generals segueix
ignorant i menystenint les Terres de l’Ebre”
L

a diputada al Congrés per
Esquerra Republicana,
Norma Pujol, ha mostrat la
seva “consternació perquè
la proposta de Pressupostos
Generals pel 2021, anunciada
dimecres des del govern
espanyol, no atén les
necessitats de les Terres de
l’Ebre”.
Pujol ha afirmat que la proposta
de Pressupostos feta per PSOE i
Unidas Podemos “segueixen ignorant i menystenint les Terres
de l’Ebre, com havien fet els governs espanyols anteriors”. Així
ha explicat que només apareix
una partida de 100.000 € per a

l’N-420 variant de Gandesa; una
altra d’1 M€ per la finalització de
la descontaminació de l’embassament de Flix i el Pla de Restitució Territorial; i 2,9 M€ per a un
magatzem de la central nuclear
d’Ascó. “No apareix ni un euro
per a les obres de protecció del
Delta de l’Ebre ni la recuperació de sediments dels embassaments, d’aquí que Esquerra
Republicana seguirem exigint la
utilització dels Fons europeus
per fer els projectes i actuacions
que necessita el Delta, perquè
és l’única oportunitat que tenim
per fer-les realitat després de
veure’n la voluntat del govern

espanyol en aquests Pressupostos”. Pujol també ha denunciat
que “torni aparèixer una partida ridícula de diners per a refer
la Declaració d’Impacte Ambi-

ental de la variant de Gandesa,
la qual va caducar l’any 2012, i
que ja haurien d’haver actualitzat, tal com els hi va demanar
el senador Aubà en reiterades
ocasions”. En aquest sentit ha
afegit que “fa vint anys que es va
publicar al BOE el projecte de
la variant i segueix la vergonya”.
La diputada també s’ha queixat que “no s’aporten recursos
suficients per executar la finalització de les obres del Pla de
Restitució, algunes de les quals
estant relacionades en l’abastiment d’aigua algunes poblacions, són urgents i fa temps que
es reclamem”.

PROJECTE TEMPORADA ALTA
L’Estació Nàutica de la Ràpita impulsa les
activitats marítimes a l’hivern
L

’Estació Nàutica de
la Ràpita impulsa les
activitats marítimes a l’hivern
i posa en valor l’oportunitat
de tenir espais oberts en
aquests temps de pandèmia.
Presenta la Badia dels Alfacs
com un lloc on es pot gaudir
de les activitats portuàries a
l’aire lliure durant tot l’any. Els
empresaris nàutics destaquen
la importància de tenir aquests
espais a l’abast per aconseguir
desestacionalitzar el turisme,
ja que continuen oferint tota
classe d’experiències aprofi-

tant el bon clima que impregna la badia dels Alfacs i el delta de l’Ebre al llarg de l’any. El
president de l’Estació Nàutica
de la Ràpita, Joan Barberà, ha
explicat: “Cada cop és més habitual trobar-te amb persones
gaudint de l’oci nàutic a la badia dels Alfacs. Des de l’estació Nàutica posem a l’abast de
tothom tots els recursos d’accés al mar adaptant-nos a les
mesures actuals, tot oferint aire
lliure i natura durant tot l’any”.
Des de fa dos anys, l’Estació
Nàutica treballa la campanya

Temporada Alta amb la col·
laboració de la regidoria de
Turisme de l’Ajuntament. Enguany, Ports de la Generalitat

se suma a la iniciativa per tal
de potenciar les activitats turístiques portuàries en els mesos
d’hivern.

i la taxa, corresponent a la llicència sol·licitada per la Fundació Mercè Pla per a l’establiment d’un Centre d’acolliment

residencial i ocupacional per
a persones amb discapacitat
intel·lectual a l’immoble situat
al carrer Major, 86.

Acord del ple de
l’Ajuntament de Roquetes
El dimarts 27 d’octubre es va
celebrar a la sala de sessions
de l’Ajuntament de Roquetes
el Ple Ordinari, corresponent
al mes d’octubre.
El Ple va aprovar per unanimitat de tots els grups, la
presentació a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
d’al·legacions a la fitxa 09 so-

bre la resiliència del Delta de
l’Ebre del projecte del Pla Hidrològic de l’Ebre que es troba
en fase d’aprovació.
D’altra banda, entre altres
punts de l’ordre del dia, al ple
també es va aprovar per unanimitat la concessió de bonificació a l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
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DE SEGONA

ALDEANA

Reunió telemàtica de
clubs ebrencs

“ENS MANTENIM
EN LA MATEIXA
POSICIÓ”

D
EN UN TERRENY
DESCONEGUT
Al març el futbol es va aturar.
L’anterior ocasió que va ocórrer
va ser a la guerra Civil. Vaig dir
al maig al web de Més Ebre que
l’ideal, per la campanya 20/21,
seria una lliga d’una sola volta
i començar-la al gener. Però es
va decidir jugar si o si a l’octubre i per desgràcia ha passat el
que tothom esperava, competicions parades quinze dies
perquè Sanitat ho diu. Sanitat
va autoritzar l’inici de les lligues
el 3 d’octubre. Però la situació
que molts experts vaticinaven a
l’estiu s’ha complert i ara ja estem parats. I molts clubs estan
amb l’aigua al coll. A més, molts
no han cobrat la quota dels
socis i no han rebut l’aportació
de l’espònsor. Què els poden
dir els clubs a aquesta gent?. Si
torna el futbol, potser durant
unes jornades, s’exigirà jugar a
porta tancada. Aquesta mesura
és posar a clubs a prop de la
UVI econòmica. Mentrestant,
Valls i Pobla Mafumet, que són
amateurs però estan a Tercera
divisió, juguen amb públic i no
se’ls han aturat les competicions. I és que estem arribant al
surrealisme: si la Federació diu
de jugar sense públic igual els
clubs són capaços de fer-ho,
seria com tirar-nos tot el futbol
ebrenc d’un pont sense xarxa.
Estem en un terreny desconegut que cada setmana és una
muntanya russa d’esdeveniments que faran que algun
president d’un club igual li
toque anar al psicòleg. El diari
El Mundo publicava dilluns “el
76 d’espanyols diuen que no hi
ha ni un pla contra el coronavirus”, això sí que és estar en un
terreny desconegut. Amb els
darrers esdeveniments, o es fan
lligues curtes a partir del gener
o s’haurà de baixar la persiana del futbol amateur fins el
setembre del 2021.

ÀNIMS BATEA
Dimarts vaig parlar amb Joan
Suñé, vicepresident del Batea.
La plantilla de l’equip està
confinada, i també 3 directius
per un positiu d’un jugador.
El contagi del jugador va ser
exterior, no fent activitat
esportiva, però després va
estar en contacte amb els
companys i el tècnic, i també
amb 3 directius, divendres
passat a l’entrenament. Joan
és un directiu molt entusiasta. Viu apassionadament el
club de futbol del seu poble.
Ell va ser qui va impulsar
afrontar la nova temporada. I
ara ho veu tot diferent. Amb
desànim. La situació actual,
amb el trasvals que està suposant, fa pensar fins i tot en
retirar l’equip. Tot plegat, és
la realitat. També és cert que
hi ha més casos d’equips que
entrenen sense contratemps.
Però el que ho passa a prop...
No vull ser negatiu, però
qualsevol conversa que pugues tenir amb personal sanitari et fa veure la dificultat
gairebé extrema del moment.
Per aquest motiu, penso que
l’aturada esportiva s’ha de
mantenir, com així ha estat.
També crec que no potser
que els clubs no hagin tingut
la informació amb antelació
i que hagin entrenat durant
la setmana preparant no sé
sap el que. Clubs de Segona
catalana s’han tornat a reunir.
N’hi ha de Tercera que també
proposen fer-ho. L’acord és
unànime en no tornar a curt
termini i menys si és a porta
tancada. La Federació parla
de complicacions econòmiques. Però és que tothom
les té.
A hores d’ara, em preocupa
més saber quants llits d’UCI
hi ha disponibles a les instal.
lacions sanitàries que no pas
si hi ha competició.
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imarts, clubs de segona
catalana ebrencs es van
reunir de forma telemàtica
per parlar-ne de la situació.
Els clubs van buscar un punt
d’entesa manifestant que no veuen viable, a curt termini, seguir
la competició. A més, si torna,
volen que sigui, com a mínim,
en les mateixes condicions que
en les dues jornades inicials. O
sigui, que no sigui a porta tancada, tot esperant també que es
pugui modificar l’horari del toc
de queda, per les dificultats que
suposa pels entrenaments.
Per tot plegat, l’objectiu és fer
un comunicat a la Federació
exposant els posicionaments.
El Tortosa no va participar a la
reunió perquè no li va ser possible finalment poder-se connectar com era la intenció, segons
fonts del club.
A banda de la reunió, dimarts
matí, Josep Bertomeu ens va
donar la seua opinió sobre el
tema: “a hores d’ara és complicat reemprendre les competicions. I quan es considere oportú,
i tinguéssim certa normalitat,
es pot estudiar de seguir però
haurà de ser en les mateixes
condicions que estàvem, podent entrar públic als camps.
Els clubs ja ens encarreguem
dels protocols de seguretat,
com fins ara. Si s’ha de tornar a

jugar i ha de ser a porta tancada
i amb les dificultats que tenim
per entrenar amb l’horari fixat
actualment pel toc de queda,
veig que és impossible continuar. Ens neguem a jugar en estes
condicions. No obstant, si en
les properes setmanes, la situació es normalitza i les condicions canvien, pot entrar públic
i tornem a com estàvem abans,
estarem d’acord en continuar”.
Bertomeu afegia també que “la
lliga, quan torne, s’hauria de reiniciar al punt que vam acabar.
Si no, seria inviable afrontar els
partits entre setmana perquè
seria jugar diumenge i dimecres
durant setmanes i hi ha jugadors que treballen i que, a més,
poden agafar el virus amb el
que això suposa en plantilles no
massa extenses com les que tenim la majoria a la categoria. Ho
veig complicat poder recuperar
partits pendents de les jornades
no disputades a més d’altres
que es poden suspendre més
endavant”, diu Bertomeu.

Albert Meca, directiu de
la UE Aldeana, sobre la
problemàtica actual, de les
competicions, manifesta que
“nosaltres seguim pensant
el mateix que al principi, per
això al setembre vam fer una
reunió de clubs. Pensem que
les lligues ja no havien d’haver començat i que no poden
seguir. I menys si ha de ser
a porta tancada i amb la no
utilització dels vestidors. Si
la Federació ha de salvar la
seua situació econòmica, no
potser que sigui ocasionant,
a la vegada, dificultats a
clubs modestos. La situació
de tornar a competir és
insostenible a hores d’ara. I
la nostra opinió és aquesta,
en aquests moments no es
pot jugar i així vam manifestar-ho també als altres clubs
aquesta setmana”.

Les competicions amateurs
continuaran aturades

Josep Bertomeu (Camarles), Joaquin Roda (Rem Bítem) i Andreu Cano (Olímpic) estaran a Minut 91, dilluns.

L

a Federació ja va comentar
que
tiraria
avant
la
jornada del cap de setmana,
passats 15 dies després de
les restriccions sanitàries. I
dimarts van publicar-se al web

les designacions arbitrals. No
obstant, les noves mesures han
comportat una nova aturada
de les competicions esportives
amateurs. A Canal Terres de
l’Ebre, no hi haurà Minut 91

diumenge però sí dilluns dia 2.
A la tertúlia ens visitaran Joaquin
Roda (president R-Bítem), Josep
Bertomeu (Camarles) i Andreu
Cano
(Olimpic).
Connexió
amb Joan Suñé (CF Batea).
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RAPITENCA

CF GANDESA

Hernan: “en la situació actual,
poca cosa es pot planejar”

“Tenim clar que no
arruïnarem el club”

H

M

ernan Subirats, president
de la Rapitenca, parla
sobre la situació actual.
El president del club rapitenc va
manifestar que “entre altres, el
problema que tenim, no només
la Rapitenca, si no tots els clubs
és com es mourà el calendari.
D’alguna manera, els jugadors
tenen una contraprestació. Hi
ha clubs que ajuden (dietes i
desplaçaments) als jugadors
per partits, altres per mensualitats. Si l’ajuda és partit no hi
ha cap problema, el calendari
s’allarga i cobraran igualment.
Però en els clubs que la facin
per mensualitat ho hem de
parlar amb la plantilla i consensuar-ho. Si continua l’aturada
de la competició 15 dies més,
s’ha de concretar com es resol
la situació. Si decideixes parar,
llavors l’entrenador i el preparador físic et diran que no
és viable perquè els jugadors

no poden estar 15 dies parats.
Clar, però si no es juga i s’entrena igualment, s’ha de decidir
com ho farem perquè les ajudes mensuals ja estan determinades. I si es reben ara, no es
podran continuar rebent quan

INCERTESA
“Estem, a hores d’ara,
en un escenari
complicat”.
s’estigue jugant. Per tant, solució complicada”. Hernan afegia
que “dins de les moltes variables que poden haver-hi, dins
de la crisi actual, cal contemplar la possibilitat que l’ajuntament decideixi tancar les instal.
lacions esportives. Hi ha rumors que això potser d’aquesta
manera. Llavors tot s’agreuja i

Hernan, president de la Rapitenca.

encara complica més la solució
que pugues prevenir. En la mateixa línia, les quotes de futbol
base les tenim tancades amb
els pares. Si s’allarga això, també serà un tema difícil d’arreglar. Per tot plegat, només ens
queda esperar. No podem fer
suposicions. A veure que ens
diuen dels alts nivells i també
dels més propers. I, una vegada
ho sapiguem tot, prendre decisions. Res es pot planejar perquè el que pugues fer pot acabar no valent i potser et toque
canviar-ho”.

COVID 19
El Batea es planteja de forma
“ferma i real” retirar l’equip
El Batea ha viscut un cas positiu
a la plantilla. Dilluns jugadors i
3 directius van fer-se les proves
PCR al CAP de Gandesa. Jugadors i tècnic, que venen de
Tarragona, estaven a expenses
de fer-se-les a la capital tarragonina.
D’entrada, des de Batea, el vicepresident Joan Suñé, destacava “la ràpida acció dels
gestors covid de Gandesa, per
poder-nos fer les proves d’immediat, el mateix dilluns, quan
diumenge havíem passat la informació”. Les proves fetes a
Gandesa han donat totes negatives, excepte la d’un jugador
que és família del positiu inicial.
D’altra banda, la situació a
l’equip terraltí és preocupant.
Joan Suñé, un dels directius
confinats, ho explica dient que
“vaig ser dels partidaris de posar en marxa l’equip, tot i els

inconvenients que hi havia amb
el tema de la pandèmia. Però
ara que ho estem vivint directament, ho veig d’una altra
manera. I ja ho he parlat amb
els companys de junta. És un
trasvals molt gran. Per aquest
motiu, una vegada han passat
uns dies, la idea ferma i real
és no competir: retirar l’equip.
Ho comunicarem al soci i explicarem el que està succeint i
quina serà la decisió. També ho
hem comunicat a l’Ajuntament
i aquest és el nostre plantejament a hores d’ara”. El contagi es va produir justament el
divendres que estava tota la
plantilla a l’entrenament, amb
presència de 3 directius que
van tenir una conversa amb
els jugadors. “Primer és la salut i ara ho estem passant molt
malament, amb un jugador que
ja porta 3 confinaments gaire-

arc Fornós, president
del Gandesa, mostra la
preocupació del club davant
del moment actual.
Marc assegura que “segons les
decisions que, en general, s’acabin prenent per la situació actual, a la junta del Gandesa no ens
tremolarà el pols per, a la vegada, prendre també les decisions
que considerem oportunes per a
no perjudicar el club. O sigui, no
arruïnarem el club en cap cas.
I si veiem que això pot passar,
decidirem. Sabíem que la situació en la nova temporada seria
complicada, però no imaginàvem que tant”. Marc afegia que
“nosaltres, a hores d’ara, tenim
ingressos 0. Quan ja hem tingut
moltes despeses. Això és inassumible. I si es determina jugar a
porta tancada, encara que siguin
unes jornades, tampoc podem
assumir els costos d’arbitratges
que són 427 euros per partit.
Cal considerar que no podriem
fer taquilles, ni tindriem el servei
de bar, ni la rifa...i clar, tampoc
es poden passar els carnets de
socis i les publicitats que tenim
al camp. Per tant, cap ingrés.
Entenc que la Federació no ho

té fàcil per gestionar tot plegat i
que ho intenta fer el millor possible i que també té un problema econòmic. Però és una institució que pot trobar solucions a
les seues dificultats. Així mateix,
creiem que també ha de pensar
més en l’economia dels clubs,
els quals serà complicat que tinguem solucions”. D’altra banda,
el president gandesà diu que “no
potser que durant la setmana no
sabíem si es jugaria diumenge.
Organitzar un partit no és tan
senzill i tots estàvem convençuts que no es jugaria. Llavors,
¿per què hem de viure aquesta
incertesa?. Creiem que s’han de
prendre decisions d’immediat i
ja pensant en l’any que ve”.
Fornós, per acabar, diu que “i ja
només falta que les instal.lacions les hem de tancar a les 21
hores. Els jugadors treballen.
N’hi ha que a corre cuita van
poder entrenar 30 minuts perquè no van poder arribar abans.
La veritat és que és una agonia.
I insistim en què el CF Gandesa,
segons com quedi tot, prendrà
determinacions dràstiques per,
sobre tot, no perjudicar el futur
del club”.

UD REM BÍTEM
“Prohibir l’entrada de
públic seria la ruïna”
J
Joan Suñé, del Batea.

bé seguits i que ja ens ha avisat que no comptéssim amb ell
perquè no té intencions de jugar en aquesta temporada”.

“Jugadors, tècnic i
3 directius estan
confinats”

oaquin Roda, del R-Bítem,
és el president amb més
anys al càrrec.
Sobre la situació considera que
“estem d’acord en jugar però
quan la situació sanitària estigui millor. En qualsevol cas, no
volem fer-ho en segons quines
condicions. Si ha de ser a porta tancada, no podem acceptar-ho. Un club com el nostre
està aguantant enguany amb
moltes dificultats i hem pogut
seguir gràcies a la implicació
dels jugadors. No obstant, si
se’ns trau la possibilitat de fer
taquilla, obrir la cantina i, a la
vegada, fer la rifa, la nostra situació, i suposo que la d’altres

clubs, serà insostenible. Per
tant, seguint els protocols de
seguretat que ja s’han fet en
els partits disputats, estem disposats a continuar competint
quan es pugui. Però ha de ser
a porta oberta. Si es prohibeix
entrar gent als camps, això és
la ruïna de clubs com el nostre.
A no ser que la federació ens
digui que les despeses arbitrals
no les hem de pagar els clubs.
Llavors el tema canviaria. De
totes formes, aquest és el nostre posicionament davant de la
situació actual”. Joaquin Roda
serà un dels convidats el dilluns a Minut 91 de Canal Terres de l’Ebre (21.30h).
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CANAL TERRES DE L’EBRE
El debat de Minut 91 de dilluns passat
va superar els 13.000 espectadors

Convidats al programa Minut 91 de dilluns passat.

El programa Minut 91 de dilluns, a Canal Terres de l’Ebre,
va tornar a tractar l’actualitat
esportiva, amb l’aturada de
les competicions i les noves
restriccions amb l’estat d’alarma i el toc de queda. Joaquin
Del Pino, delegat de l’FC a
l’Ebre, Marià Curto, president
CD Tortosa, i César Roig, secretari del CF Santa Bàrbara,
foren els protagonistes del
programa de Michel Viñes.
La conclusió del programa,
dilluns, fou que, en principi, les competicions s’han de
reempendre el proper cap de
setmana. De fet, Joaquin Del
Pino va informar que a partir
de dimarts es publicarien les
designacions arbitrals i els
horaris dels partits. Aquesta era la decisió federativa a
expenses del que puguin dir
les Autoritats Sanitàries que,
finalment, han decidit que les
competicions han de seguir
aturades.
Del Pino va defensar que
l’esport ha de tenir el mateix
tractament que altres sectors,
com el de la Cultura, i va lamentar la limitació que suposa el toc de queda a les 21 hores en instal.lacions, pel tema

dels entrenaments.
El delegat, que va destacar el
nombre de partits que s’han
disputat en comparació dels
suspesos en les anteriors setmanes, també va aclarir que la
Federació necessita ingressos i
que si no hi ha jornades els caps
de setmana, aquests no arriben
i, per tant, perilla el futur de la
institució.
Davant de la problemàtica actual, per la crisi sanitària, Del
Pino va admetre que ell ha de
defensar la institució a la que
pertany, per això va reconèixer
que el cor li diu una cosa i el
cap una altra.
Va voler ser positiu tot esperant
poder dur a terme les competicions, encara que sigui amb
retard.
Així mateix, va subratllar que si
la Federació no hagués decidit
tirar avant les competicions,
hagués estat molt criticada perquè “s’hagués dit que es podia
començar”. Ara, “ens vam veure obligats a aturar-les per les
restriccions sanitàries i també
se’ns culpa d’això”.
El delegat va tornar a aclarir
que no té res a veure l’aturada,
ordenada per Salut, amb un interés de la Federació en cobrar

i fer calaix i, després, parar les
competicions d’immediat: “els
nostres ingressos reals depenen de que es disputen les jornades. No depenen de la mutualitat que és una assegurança
que té el jugador”. Del Pino va
acabar dient que “de moment,
tenim previst tirar avant però si
hi ha cap ordre que ens obligue
a no fer-ho, lògicament s’allargarà l’aturada”.
Marià Curto, president del Tortosa, va incidir en què no entendria una tornada a porta
tancada i que si les condicions
fossen aquestes, el club aixecaria la mà. Va admetre que el
toc de queda perjudica perquè
diversos jugadors que venen de
Tarragona no poden entrenar
amb l’equip. Però, malgrat tot,
espera que el partit de diumenge vinent contra la Sénia es pugui disputar: “jo confio en què
es podrà competir. Ningú fins
ara ha comunicat que l’esport
perjudica, més bé al contrari.
Per tant, crec que es podria jugar”. No serà així.
En qualsevol cas, Curto va deixar clar que “si s’ha de competir
per salvar la situació econòmica de la Federació, no hi estaria
d’acord”.

DILLUNS VINENT (21.30 H) A CANAL TE
En el proper programa, ens visitaran Joaquin
Roda (R Bítem), Josep Bertomeu (Camarles),
Andreu Cano (Olimpic). Connexió amb Joan
Suñé (Batea)

Per la seua part, César Roig va
dir que veu un rerafons polític
en tot l’afer. Així mateix, va dir
que creia que no s’hauria de jugar i que s’estarà a expenses de
les notificacions de les Autoritats per saber si realment tornen les competicions (informació a la plana 17). “Estic segur
que avançada la setmana no
ho comunicaran. Per tant, caldrà esperar”. César, com Marià,
va deixar clar que s’han trobat
amb socis que els han manifestat que no els hi passen el rebut
d’esta temporada.
D’altra banda, diversos clubs
ebrencs de Segona van estar
pendents del programa per fer
una reunió i unir esforços davant d’una possible tornada
sense públic als camps. “Una

mesura que seria només eventual per una o dues setmanes,
si es portés a terme”, va dir Del
Pino. La reunió de clubs, de
forma telemàtica, va tenir lloc
dimarts la nit.
El programa de dilluns va ser
extraordinàriament
seguit.
Segons les dades oficials es
van superar els 13.000 espectadors durant l’emissió de la
tertúlia d’informació actual en
clau esportiva. Una altra xifra
rècord del programa, líder el
dilluns per la nit. En la propera edició de Minut 91, dilluns
vinent, dia 2 (21.30 h) visitaran el plató Joaquin Roda (R
Bítem), Josep Bertomeu (Camarles), Andreu Cano (Olimpic). Hi haurà una connexió
amb Joan Suñé (Batea).
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MOTO 3

C. HANDBOL AMPOSTA

Jeremy Alcoba, quinzè al Gran
Premi d’Aragó, a Alcanyís

Derrota contra
el Gavà (25-27)

J

aume Masiá va aconseguir
la seva segona victòria
consecutiva a l’adjudicar-se
aquest diumenge el triomf al
Gran Premi de Terol de Moto3
per davant dels japonesos
Ayumu Sasaki i Kaito Toba.
En l’última volta Albert Arenas
es va posar líder, però no va
poder evitar que per velocitat
el superessin tant Masià com
Sasaki i Toba, el que el va relegar a la quarta plaça final, però
amb els resultats dels seus rivals
no només manté el liderat del
mundial sinó que el àmplia de
13 a 19 punts sobre Ai Ogura,
que va acabar novè.
Alonso López va remuntar tot
i la “volta llarga” que va haver
de complir fins a l’onzè lloc,
per davant de Raúl Fernández
(KTM), el jesusenc Jeremy Alcoba (Honda), quinzè, i Carlos
Tatay (KTM), dissetè.

D

Foto: Facebook Jeremy Alcoba

CLUB VOLEI ROQUETES
El sènior de la primera divisió
nacional, intractable (3-0)
Tercera victòria per la via ràpida
dels roquetencs (3-0), contra el
Manresa.
Tot i l’aparença del resultat en
una victòria còmoda, els manresans en un primer set molt
igualat, van fer que l’equip local
hagués de treballar per jugar un
final de set molt igualat.
Un servei tàctic ben dirigit va
condicionar el rendiment local
del primer Set.
Tot i això a la resta del partit la
situació roquetenca va millorar i
els sets van caure del costat local amb més comoditat.
Triomf merescut i bona feina de
l’equip que referma el bon inici
de la lliga amb 3 victòries amb 3
jornades disputades fins al moment. Els bons resultats donen
confiança a un equip que s’està
consolidant i que treballa per
conservar les bones expectatives. (Facebook CV Roquetes)

errota del Club Handbol
Amposta, contra el Gavà
(25-27).
Va ser una altra derrota inesperada, aquest cop a casa, contra
un rival que va aprofitar les errades locals.
Moltes pilotes perdudes, tirs errats, pilotes als pals, dos penals
no transformats, poques idees
en atac i baix percentatge en
parades de les porteres.
A això se li va sumar que l’equip
ampostí va tenir 5 exclusions de
2 minuts contra sols 1 de l’equip
contrari. Les dificultats per guanyar van incrementar.
La primera part fou molt igualada; les diferencies van ser només d’1 o 2 gols a favor d’un
equip o l’altre. Al descans, 12 a
13. La segona part, tot i les errades, es va arribar al minut 40

amb 3 gols de diferència, 19 a
16, i pareixia que l’equip tenir el
partit ben encaminat. Però les
indecisions, i una major efectivitat de les gavanenques van fer
que el resultat final es decantés
per a les visitants.
Cal destacar a Gemma Gálvez,
lluitant tot el partit des del principi al final i agafant responsabilitats, i això que encara no té els
vint anys. A més, va marcar 13
gols, Al final 25 a 27, i a pensar
ja amb el pròxim partit que serà
demà , a les 18:30 h a Mataró.
Fitxatge
El Club Handbol Amposta ha fitxat a Alexandra Rodríguez, jove
jugadora de Puerto Rico de tan
sols divuit anys, que la campanya passada va disputar “los
Juegos Panamericanos” amb la
selecció juvenil del seu país.

BÀSQUET I HANDBOL
Suspensió de la jornada
no professional
Degut a la gran incertesa que
hi ha en l’actual situació causada per la COVID-19, la Junta Directiva de la Federació
Catalana d’Handbol ha decidit
ajornar totes les seves competicions durant el proper cap
de setmana, 31 d’octubre i 1 de
novembre de 2020. Aquesta
mesura no afectarà a les competicions d’àmbit estatal o internacional.
Així mateix, els entrenaments

de cadascun dels clubs es
podran seguir realitzant amb
normalitat, aplicant les mesures i protocols de seguretat
establerts.
D’altra banda, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ)
també va decidir dimecres la
suspensió durant 15 dies de les
competicions, traslladant la
represa al cap de setmana del
14 i 15 de novembre, si la situació sanitària així ho permet.

esports ESPECIAL CELMA

DIARI MÉS EBRE • divendres 30 d’octubre / 2020

21

ENTRENADOR

EQUIPS

TEMPORADES

JOSEP M LLEIXÀ

REMOLINS, ALDOVER, TORTOSA, ROQUETENC (2 ETAPES),
CATALÒNIA, BENIFALLET, BÍTEM, ALDEANA, GINESTAR (2
ETAPES), LA GALERA, HORTA, CORBERA

44

ALBERT LIZASO

FALSET (4), BATEA(1), OLIMPIC (1), PINELL (7), FLIX (4)
MORA NOVA (4).

20

ÀNGEL GUIU

CABASSES, GARCIA , OLIMPIC, PORRERA, MÓRA NOVA,
BENISSANET, MONTBRIÓ, GINESTAR, PINELL, FATARELLA
I CORBERA

18

FRAN SAMARRA

AMETLLA, PERELLÓ, AMPOSTA, R BÍTEM, GANDESA,
RAPITENCA

17

XAVI CID

CAMARLES, TORTOSA, RAPITENCA, AMPOSTA,
ROQUETENC

14

JORDI ROCA

BATEA (1), OLIMPIC (3), SANTA BARBARA (3), CORBERA( 4),
ASCO B (2) I REGUERS (1)

14

ANTONI TEIXIDÓ

PERELLÓ, RAPITENCA, JESÚS I MARIA, AMPOSTA,
ULLDECONA

ANTON FLORES

ENTRENADOR

JOAQUIN CELMA

RÀNQUING TÈCNICS DARRERS 20 ANYS (1)
EQUIPS

TEMPORADES

JUANJO SERRANO

LA SÉNIA, ULLDECONA

7

ÀNGEL GARCIA

TORTOSA, AMPOSTA, GANDESA, AMPOLLA, JESÚS I
MARIA, ROQUETENC

7

HARRY ARRAUT

S JAUME, CAMPREDÓ, ROQUETENC, AMPOSTA B, PERELLÓ

7

JOAN SUBIRATS

SAN JAUME, RAPITENCA B, SANTA BÀRBARA, GODALL

7

JUANJO BALFEGÓ

AMETLLA, DELTEBRE, PERELLÓ

7

CHEMA ESTEBAN

BATEA, CATALÒNIA, HORTA, JESÚS I MARIA

6

14

SANTI FORASTERO

CAMARLES B, ROQUETENC B, JESÚS I MARIA B

6

SAN JAUME, ALDEANA, SAN JAUME B, DELTEBRE

14

CAMARERO (pare)

REMOLINS, J. CATALÒNIA, SANTA BÀRBARA, ROQUETENC

6

MIQUEL COTAINA

SAN JAUME, ASCÓ, SANTA BÀRBARA, AMPOLLA, VILALBA,
REMOLINS BITEM

13

HILARIO

6

PEDRO GARCIA

ALDEANA, LA SÉNIA, LA CAVA, ULLDECONA, GODALL,
AMPOSTA B I DELTEBRE

TORTOSA, ALDEANA, LA CAVA, PINELL, ULLDECONA.
ROQUETENC

12

JORDI SOLÉ

AMETLLA, OLIMPIC, BATEA

6

XAVI SOLÉ

OLIMPIC, BENISSANET, TIVISSA, MARÇÀ, BOT

12

GUILLERMO
CAMARERO

GANDESA, RAPITENCA, LA CAVA, ROQUETENC, SAN
MATEU, TORTOSA

MIQUEL RUBIO

ASCÓ, RAPITENCA

6

12

MOLINOS

PERELLO

6

BALTASAR CAPERA

AMETLLA, PERELLÓ, CAMARLES, LA CAVA, AMPOLLA,
DELTEBRE, ALDEANA I LA CAVA B

12

PACO GILABERT

AMPOLLA, JESÚS CATALÒNIA, ALCANAR, RAPITENCA

6

JORDI FABREGAT

TORTOSA, RAPITENCA, LA SÉNIA, AMPOSTA

11

RAMON CALLARISA

LA SÉNIA, ULLDECONA, ALCANAR

6

NARCIS LABÒRIA

AMETLLA, PERELLÓ, OLIMPIC, LA CAVA, FLIX, DELTEBRE

11

GERARD CAPERA

MASDENVERGE, J MARIA B, CAMARLES B, PERELLÓ

9

XAVI SUBIRATS

EBRE ESCOLA, VILALBA, AMETLLA B

6

BARTOLO MECA

ALDEANA I CAMARLES

9

XAVI VAQUER

EBRE ESCOLA ,EBRE ESCOLA B

5

ÀLEX CURTO

GANDESA, AMETLLA, MORA NOVA, ALDEANA, BATEA,
AMPOSTA, ROQUETENC, VILALBA

9

AMBRÓS SEGURA

MÓRA NOVA, REDDIS

5

ENRIC ALAIXENDRI

GANDESA, ULLDECONA, AMPOLLA, CATALÒNIA

9

RAMON BARBOSA

ALDEANA , CAMARLES

GERMÁN INGLÉS

TORTOSA , RAPITENCA, ASCÓ

5

ROBERT CANTÓ

SANTA BÀRBARA, LA CAVA, DELTEBRE, HORTA

ÀNGEL ALVAREZ

ATLAS, ARNES, LA GALERA, VILALBA, PINELL

5

JOAN PARRA

R-BÍTEM (2) SANTA BARBARA, ALCANAR B,
MASDENVERGE,ALDEANA

8

J. LUIS MARGALEF

BENIFALLET

5

MORALES

GANDESA, LA CAVA, GODALL, DELTEBRE, GINESTAR,
CAMARLES I CAMPREDÓ

8

JOSÉ LUIS POLEY

MASDENVERGE, GINESTAR, VILALBA

5

DAVID TORRES

JESÚS I MARIA, LA CAVA

8

GASPAR ESTUPIÑA

VILALBA, BATEA

7

JOSÉ MARIA ALIAU

JESÚS I MARIA, SANT JAUME

5

NACHO PEREZ

TORTOSA, R-BÍTEM, AMPOSTA

7

JOSEP RIUS

FLIX

5

TONI SÁNCHEZ

ALDEANA (3), ULLDECONA (1), MASDENVERGE (1),
AMPOSTA ( 2)

7

LLUÍS ZAS

GINESTAR

5

JORDI VALLÉS

CAMPREDÓ, R-BÍTEM, ROQUETENC, MASDENVERGE,
DELTEBRE

7

MANEL LANDA

BATEA, ASCÓ, FLIX

5

PACO MUÑOZ

OLIMPIC

5

NOTA: Només compten les temporades en equips de les
Terres de l’Ebre

8
8
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gastronomia

AMANIDA D’ESPINACS FRESCOS
AMB MOSTASSA I ALVOCATS

INGREDIENTS (4 PERSONES):
• 100g d’espinacs frescos
• 1 enciam arrissat
• 2 alvocats
• 4 cs d’oli d’oliva verge
• el suc d’una llimona
• 1 cs de llavors de mostassa
• sal
*cs: cullera sopera

PREPARACIÓ:
Es trien les fulles d’espinacs més
tendres, i s’eliminen les tiges. Es
renten els espinacs i les fulles d’enciam. S’escorren i es posen en una
safata fonda. Es pelen els alvocats,
es trossegen i s’afegeixen a l’amanida. S’escalfa una paella petita
amb 1 cs d’oli. Es posen les llavors
de mostassa i s’aparta la paella del
foc (la mostassa es torra ràpida-

ment), s’afegeix el suc de llimona, l’oli restant i una mica de sal.
S’amaneix amb la vinagreta tèbia.
Bon profit!

serveis
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R E L A X

L’ALDEA

TORTOSA:
SE ALQUILA
PARQUING

al lado Win Complex
Esportiu Tortosa
Plaça 1 d’octubre

VOLS

¡BUEN PRECIO!
Para más información:

639 594 527

ANUNCIAR-TE?

AMPOSTA:
SE VENDE

Aquest és el teu
espai privilegiat de

Zona Centro Comercial
Apartamento
reformado.
2 habitaciones,
comedor, cocina,
cuarto baño
y trastero. Tel.

PUBLICITAT
977 279 290

645 888 266

629 251 998
ESPECTACULAR
LATINA

Ven a pasar un rato
inolvidable las 24h

642 038 262
comercial@mesebre.cat

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.

TORTOSA

NOVEDAD

No t’ho pensis més!

RELAX, LATINAS

877 075 973

OFERTA
CATALANA

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

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

PUBLICITAT
977 279 290

643766439

comercial@mesebre.cat

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

30€

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Tens molta energia
per cremar i si no
fas activitats que et
cansin, podries usarla contra tu mateix
o els qui estimes.
Sigues prudent i
compte fins a deu.
Tot passarà.

Mentre alguns
entren en pànic, tu
t’ho agafes amb
més tranquil·litat. Al
sector laboral pots
rebre un ajut o una
bona empenta per
progressar. Millores
en qüestió de salut.

Si la teva relació de
parella estava a punt
d’acabar, pot ser
que en aquests dies
parleu d’una nova
oportunitat. Cerques
amistats del passat
amb les que vas
perdre contacte.

Els objectius professionals es poden
veure modificats per
les circumstàncies.
No donis res per
perdut, posa energia
en altres sectors i
ja vindrà una altra
oportunitat.

Moment de grans
preguntes, de
reflexionar sobre temes familiars i de ferse càrrec d’assumptes patrimonials. Si hi
havia problemes amb
un germà, s’obre la
via del diàleg.

Compte amb els
oblits, podries
perdre alguna cosa
important. No deixis
de vigilar les teves
pertinences en llocs
plens de gent. L’economia s’equilibra i
trobes solucions.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

És moment de ser
més prudent en
l’àrea de la salut. Si
alguna cosa no va
bé, posa-hi remei,
no ho deixis passar.
L’amor pot sorgir
amb una persona
del grup d’amistats.

Et reafirmes amb
contundència davant
el que no creus just,
però no caiguis en la
violència verbal. Usa
els teus talents per
relaxar-te i millorar
la connexió amb tu
mateix.

El futur et preocupa una mica. Fas
massa cabòries i pots
acabar estressat. El
moment present és
el més cert que tens,
improvisa més. Trucada o missatge d’algú
del passat.

La tensió entre la
Casa XII i la III, pot
fer que desconfiïs de
l’entorn en general.
Estàs inquiet i dones
voltes a les coses,
però si fas més exercici, descansaràs
millor.

Pots estar desconnectat de la realitat
que t’envolta, endinsat en el teu món,
on tot és possible.
Cerques oasis de
pau. Gratificants converses amb persones
que viuen lluny.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Venus al teu signe
et fa cercar l’estabilitat i la millora de
les relacions socials.
Estàs més radiant i
atraus les mirades.
Lluites pel teu
espai, estàs més
territorial.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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a l’última

DRA. ELENA GUIMERÀ
PSIQUIATRA
L

’epidèmia de la COVID-19
amb la incertesa de
les seves conseqüències
econòmiques i socials, és una
font potencial d’estrès i ansietat.
Avui analitzarem amb la Dra.
Guimerà, psiquiatra, els efectes
psicològics que poden provocar
les mesures que restringeixen
les activitats socials per frenar
l’epidèmia de coronavirus, i
algunes recomanacions per
afrontar aquesta situació.

La seua vida laboral com a psiquiatra és força extensa. Després de més de quaranta anys
d’experiència i en portes de la
jubilació, s’imaginava una situació com l’actual?
No m’havia parat mai a pensar que
hauria de viure una situació com
l’actual, tot i que no em resulta
sorprenent. Tots els metges saben
que les malalties infeccioses sempre estan presents i són susceptibles d’abastar tot el planeta. Tots
vam estudiar a la Facultat l’última
gran pandèmia que va ser la grip
de 1918 (ara fa un segle) que va
matar més persones que la Gran
Guerra (la Primera Guerra Mundial de 1914). També cal afegir que
en els darrers anys els epidemiòlegs ens han estat advertint sobre
la gran probabilitat de l’aparició
d’una nova gran epidèmia d’abast
mundial, si bé és cert que teníem l’atenció més dirigida cap als
Virus Influenzae (grip) donada la
seva gran mutabilitat.
Les conseqüències psiquiàtriques de la COVID-19 no només
afecten les persones infectades. La por a la malaltia, la por

“NO HEM D’OBLIDAR
MAI QUE NO SOM TAN
VULNERABLES COM
ENS SEMBLA I QUE LA
MAJORIA DE LA GENT
S’ADAPTA I RESOL
SATISFACTÒRIAMENT
LA MAJOR PART DE LES
SITUACIONS.”

d’infectar els éssers estimats,
les dificultats econòmiques i
l’aïllament han augmentat els
casos d’estrès posttraumàtic
creant una impressió de “buit”
en una gran part de la població. Heu vist augmentar les
consultes psiquiàtriques des
de l’inici de l’epidèmia?
No a l’inici de la pandèmia. Com
tota situació nova, greu i sobtada,
les primeres reaccions són de lluita i/o fugida. En la nostra societat
es va posar en marxa la lluita amb
l’esforç i la solidaritat de tothom.
La fugida es va manifestar i es
manifesta en el negacionisme de
la realitat. A mesura que han anat
passant els mesos i s’ha constatat
que això serà llarg i costós, moltes persones sense antecedents
de malalties psiquiàtriques prèvies,
han presentat patologies de l’Ansietat i en els últims temps simptomatologia depressiva.
Com evitar caure en estes patologies?
Quan apareixen quadres depressius tan clarament relacionats amb
factors externs, sobre els quals a
penes podem tenir cap control,
una de les poques eines psicològiques que ens queda, és actuar
sobre els nostres propis pensaments a fi d’evitar entrar en circuits
mentals de desesperança, que és
la sensació o creença de que no
hi ha solució ni final. Hem d’impedir-nos al màxim anticipar-nos als
fets, projectant futurs als que encara no hem arribat, i menyspreant
les nostres capacitats de defensa
i resistència. És important centrar-nos en el dia a dia, en estar
ocupats i tenir clar que encara que
per a nosaltres, nascuts la majoria
en l’era dels antibiòtics, és una situació nova, al llarg de la Història,
la Humanitat ha fet front amb èxit
a múltiples atacs d’agents infecciosos, per la qual cosa tenim mecanismes per sortir-nos-en, i a més
a més actualment hi ha persones
extraordinàriament ben preparades que busquen solucions d’una
manera com mai abans havia passat.
Sabem les conseqüències de la
COVID 19 sobre la salut mental?
Totes les malalties greus, potencialment mortals, que obliguen

a tractaments agressius que són
susceptibles de deixar seqüeles i
limitacions, esgoten els mecanismes adaptatius i en conseqüència incrementen el risc depressiu.
A tot això cal sumar la incertesa
que generen la imprevisibilitat, el
desconegut, les conseqüències
econòmiques i les informacions
incorrectes i en ocasions contradictòries.
Haurem de conviure amb la
COVID 19?
Conviurem amb el SARS-CoV-2,
així es diu el virus, com ja ho fem
amb altres coronavirus. Tard o
d’hora i amb ajuda de les vacunes, trobarem un equilibri. Per això
hem de procurar no infectar-nos
tots alhora, perquè si és així col·
lapsarem tots els recursos. Una
mesura fàcil i molt eficaç, i al nostre abast, és la utilització correcta
de la mascareta. Amb això podem
evitar el 90% dels contagis i baixar
enormement la càrrega viral. Recordem que això últim és un dels
factors més importants a l’hora
d’aconseguir que la infecció cursi
amb símptomes lleus o molt lleus.
Per a natros aquesta situació
és nova, però des del 2004 a
gairebé tots els continents, especialment a la Xina, Canadà
i Àfrica Occidental, les persones ja han viscut les epidèmies
de SARS, Ebola i grip H1N1...,
i segons un article publicat
a la revista nord-americana
“The Lancet”, un dels primers
factors d’estrès, per a una població confinada, és la durada
de la quarantena. Quines serien les formes de protegir-se’n?
La quarantena és l’única manera
de frenar la transmissió d’un agent
infecciós, a falta de vacuna. Això
ja ho aplicaven Hipòcrates i Galè
(els pares de la Medicina) a l’Antiga Grècia i en la Roma Imperial.
Aquesta mesura continua sent vàlida avui en dia. Afortunadament
els coneixements mèdics han
canviat extraordinàriament i sortosament disposem d’altres eines
per fer front a les malalties infeccioses.
En un altre ordre de coses afegiré
que l’aïllament social en una cultura extravertida com és la mediterrània pot tenir greus conseqüències emocionals, ja que desfà

el matalàs familiar i social que esmorteix les respostes de dolor,
angoixa o ira, en no poder compartir amb les persones estimades les pròpies vivències. També
aboca a les persones a la introspecció, cosa que no és massa habitual en la cultura occidental, i a
la qual la majoria de les persones,
especialment els menors de trenta anys, no estan entrenades. En
contrapartida, he de dir, que si les
persones tenen clara la finalitat i la
utilitat d’aquest aïllament, també
tenen clar que el temps de durada,
encara que llarg, tindrà una data de
caducitat, a més poden accedir als
recursos digitals, i tenen un mínim
d’estalvis i/o ajudes econòmiques
per garantir la supervivència, tot
això farà que s’enfrontin a l’aïllament i se’ls hi faci més suportable.
No hem d’oblidar mai que no som
tan vulnerables com ens sembla i
que la majoria de la gent s’adapta
i resol satisfactòriament la major
part de les situacions.
Creu que la psiquiatria pública
ha estat la gran absent?
La gran absent en aquesta pandèmia o la gran absent en la Sanitat
Pública?
Contestaré a la primera pregunta
dient que sempre que ens enfrontem a un agent infecciós extraordinàriament contagiós i potencialment mortal, és absolutament
necessari i correcte focalitzar tots
els recursos, que no oblidem són
limitats, en la lluita contra la malaltia i en tallar les cadenes de transmissió. Només anar-ho aconseguint, encara que sigui a poc a poc
i amb molt d’esforç, ja disminueix
la por i en conseqüència l’angoixa,
que és la base de múltiples patologies. No crec que la Psiquiatria
sigui la gran oblidada d’aquesta
pandèmia. Totes les especialitats
mèdiques i també quirúrgiques,
exceptuant les de vida o mort, han
hagut de limitar les seves competències per cedir pas a la lluita
contra aquest gran tsunami que
està sent aquesta infecció viral
d’abast mundial.
El risc de violència també s’incrementa per la limitació. Com
evitar el risc de friccions?
La resposta a aquesta pregunta és
molt llarga i ens endinsaria en debats molt interessants..., tot i que
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per contestar de forma curta diria
que si sorgeixen moltes friccions,
és perquè ja hi eren prèviament.
Recomanaria que en situacions
excepcionals no és el moment
de solucionar els problemes que
es venen arrossegant de temps,
per la qual cosa cal posposar qualsevol decisió o discussió esperant
temps menys inestables.
Aquesta situació també ens
confronta amb la nostra fragilitat com a éssers humans i
ens fa conscients de la nostra
pròpia finitud. Quines recomanacions faria als pares que
vulguin parlar del confinament
o del dol als seus fills/es?
Potser una de les conseqüències d’aquesta pandèmia sigui que
moltes persones que mai s’havien
parat a reflexionar sobre la pròpia existència i sobre els valors que
assumim com bons en la nostra
cultura, ho facin. Potser molta
gent es replantegi el model econòmic basat en consumir i gastar,
fins i tot abans de tenir per fer-ho,
perquè no porta enlloc. Potser que
es torni a premiar l’esforç, l’auto
disciplina, la constància i l’estalvi, en lloc d’estar penats com en
aquests darrers trenta anys..., no
ho sé. Potser que també canviarà
el jovent la forma de “divertir-se”
i decidirà no deixar-se portar per
conductes addictives auto destructives de tot tipus... Tant de bo...
I potser també aprengui la Societat
a mirar la mort com el que és, l’únic
segur en la nostra vida, la qual cosa
ens porti a ser més conscients de
tot plegat i poder-ho compartir
millor, amb serenitat i sense dramatismes, especialment amb els
nostres fills. Com deia abans, el fet
de compartir amb les persones estimades els nostres estats emocionals, especialment el dolor i la ira,
ajuda a les persones, almenys en la
nostra cultura, a tirar endavant i a
gaudir de la vida.
Els vostres éssers estimats, la
vostra família, el vostre entorn,
la vostra comunitat ..., són inestimables. I en aquest context, en
cas de gran angoixa, atacs d’ansietat... No dubteu a posar-vos en
contacte amb els especialistes,
així com plataformes de suport
psicològic telefònic.

