
La proposta ‘real’ que hi ha damunt de la taula és l’ampliació de l’Hospital, que actualment té un volum de 25.000 

metres quadrats, i que passaria a tenir-ne 15.435 més. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, celebra el projecte però 
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La situació epidemiològica segueix sent preocupant

                    P3
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EDITORIAL
Com enfocar unes lucratives, però potencialment 
letals, celebracions nadalenques?

Edita:

Si no hi ha ara un 
enfocament conjunt 

dels reptes de la temporada 
festiva, les conseqüències 
seran greus. 
Qualsevol altre any seria força 
mandrós escriure ja sobre Na-
dal, quan encara estem al no-
vembre. Tot i això, aquest 2020 
no es pot evitar el tema.  Na-
dal queda a poc més d’un mes 
i, aquest any hauria de ser, més 
que mai, un moment de bàlsam, 
esperança i de connexió enmig 
d’aquests temps desoladors de-
guts al creixement d’aquesta 
descontrolada segona onada. 
El sistema de prova i rastreig 
falla, a més de les restriccions 
del coronavirus a tot el país, 
que són un embolic i confonen 
a molta gent. Per ser justos, el 
paper dels polítics que s’enfron-
ten a la pandèmia i a la segona 
onada, és poc envejable. Els lí-
ders de tot Europa, i més enllà, 
també s’estan afrontant amb els 
mateixos dilemes: Com enfocar 
unes lucratives però potenci-
alment letals celebracions na-
dalenques?
Tots els governs  a nivell lo-
cal  i nacional s’enfronten entre 
l’equilibri familiar, les precauci-

ons de salut pública i fomen-
tar l’activitat econòmica...  Lo 
que  tindria sentit és que els 
governs intentin alinear els 
seus enfocaments tant com si-
gui possible, i no insistir  en  fer 
les coses de maneres diferents 
sempre que es pugui evitar. 
Els  ciutadans  volem que els 
polítics s’uneixin per afavorir 
l’intercanvi d’idees i les millors 
pràctiques, perquè el fet d’es-
tandarditzar  seria almenys més 

comprensibles per al públic que 
cada vegada està més confós 
sobre les regles, i aquestes deci-
sions urgeixen de cara a Nadal, 
perquè és quan normalment es 
mou més gent del que és habi-
tual, quan els estudiants viatgen 
a casa i quan la gent compra, fa 
festa i es reuneix amb més in-
tensitat que en qualsevol altra 
època de l’any. Segurament que 
cap polític cancel·larà Nadal, ni 
tampoc ho haurien de fer. La 

desobediència civil seguiria ine-
vitablement i a una escala des-
coratjadora.
Tot i això, el Nadal de 2020 serà 
un desastre, i aquest és un pro-
blema que no s’hauria d’ajornar, 
perquè seria una oportunitat 
per generar confiança, i  per-
què  això funcioni, els polítics, 
han de deixar el seu orgull a 
banda perquè oportunitats com 
aquesta en són poques i, si no 
és ara, quan?

El passat dimarts ens va deixar Lluís 
Lamote de Grignon, president de la 
Fundació Casa d’Acollida de Tortosa 
i expresident de Càritas Tortosa. Una 

persona estimada i sempre dedicada a les 
persones més vulnerables.

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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SEGUIM EN 
ALERTA
La velocitat de propagació del 
virus torna a situar-se per sota 
de l’1, concretament aquest 
dimecres era de 0,86. El risc de 
rebrot ha disminuït i ara l’índex 
és de 678, quan divendres pas-
sat era de 1007. Malgrat això, 
durant la setmana han hagut 
666 casos positius al territori i 
la preocupació encara existeix. 
I és que tot i que les dades 
apunten a una suau millora 
en l’evolució de la pandèmia, 
a les Terres de l’Ebre, Salut 
ha comptabilitzat dues noves 
defuncions (6 morts acumu-
lades en els últims tres dies) i 
51 nous positius en les últimes 
24 hores. Els casos confirmats 
acumulats són ara de 4.262. 
El número total de defuncions 
registrades des de l’inici de la 
pandèmia és de 80. El nombre 
de persones hospitalitzades a 
hores d’ara és de 81, i n’hi ha 
17 ingressades a la Unitat de 
Cures Intensives de l’Hospital 
Verge de la Cinta. Per tot 
plegat, La Regió Sanitària 
dóna un pas més en el Pla de 
Contingència per la situació 
desfavorable i per una previsió 
d’augment dels ingressos. A 
partir d’avui s’iniciarà la deri-
vació inversa des dels serveis 
d’urgències hospitalàries als 
CAP i a la Clínica Terres de 
l’Ebre. El SEM instal·larà dues 
àrees assistencials, a l’HTVC i 
a la CTE.

CENTRES 
EDUCATIUS
Segons les dades facilitades 
pel Departament d’Educació 
a l’Ebre, ahir dijous hi havia 
una escola tancada (l’Escola 
1 d’Abril de la Palma d’Ebre) i 
76 grups confinats, 2 més que 
ahir, de 36 centres educatius. 
De tota la comunitat educativa 
hi ha 1.724 persones en qua-
rantena, de 53 centres. Durant 
els últims 10 dies s’han detec-
tat en 60 centres educatius 216 
positius. 27.000 conformen la 
comunitat educativa a l’Ebre, 
per tant actualment hi ha el 
6,39% de persones confinades 
(1.724).

ACTUALITAT 
COVID-19

Termini de cinc anys per a la redacció dels 
projectes i la seva construcció
Els terminis amb els quals 

es treballen tant per a la 
redacció dels projectes com la 
seva construcció és de 5 anys 
amb una previsió d’inversió 
de 45 milions d’euros.             
Aquesta ampliació permetria 
l’alliberament d’espais de l’actu-
al edifici poder-hi concentrar-hi 
tota la tecnologia quirúrgica. 
Amb la reforma l’HTVC passaria 
de tenir 3 quiròfans convencio-
nals a tenir-ne 5, tindria 2 quirò-
fans de Cirurgia Major Ambula-
tòria (CMA), ara en té un i dos 
quiròfans de cirurgia menor 
ambulatòria, ara no en té cap.
Igualment, la proposta contem-
pla la connexió del recinte hos-
pitalari amb el nucli històric de 

Tortosa mitjançant la construc-
ció d’ascensors accessibles. 
Mentrestant durin les obres està 
previst dins del mateix fossar de 
la muralla poder disposar d’un 
aparcament provisional de més 
de 100 places.
El director del CatSalut, Adrià 
Comella va afirmar que “aques-
ta és una proposta realista que 
soluciona, en primer lloc, la part 
assistencial, i, a més, reforçarà 
la part. quirúrgica de l’Hospital”.
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, va celebrar el pro-
jecte d’ampliació de l’hospital 
Verge de la Cinta. Roigé es va 
reunir dilluns matí amb el direc-
tor del CatSalut, i la gerent de la 
Regió Sanitària, Mar Lleixà. 

L’alcaldessa va anunciar que 
facilitarà tota la tramitació ur-
banística que estigui a la mà 
de l’Ajuntament, i va demanar 
a Salut que escurce tan com 
puga els terminis, que inicial-
ment calcula en uns cinc anys. 
“Demanem que siga un pro-
jecte prioritari, amb un com-
promís real per part de la Ge-
neralitat. Esperem que no siga 
electoralista, ja que a ningú se 
li escapa que som a les portes 
d’unes eleccions al Parlament. 
No podem generar més frustra-
cions a la ciutadania”.  En rela-
ció a la solució alternativa, per 
la manca d’aparcaments, Roigé 
va apuntar que les 300 places 
d’aparcament previstes al nou 

edifici haurien d’anar acompa-
nyades d’almenys un centenar 
més, que el mateix departament 
estudia situar ara al fossat de la 
muralla. “Amb menys de 400 
places difícilment podríem re-
soldre el problema de mobilitat 
i accessibilitat”.

SALUT
Salut treballa amb una proposta d’ampliació per 
al futur de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
El director del Servei 

Català de la Salut, Adrià 
Comella, acompanyat de la 
gerent territorial a les Terres 
de l’Ebre, Mar Lleixà, van 
realitzar dilluns diferents 
reunions de treball al 
territori per tal d’abordar 
el futur de l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta 
(HTVC).             
La proposta que hi ha damunt 
de la taula i sobre la qual tre-
balla el CatSalut per al futur de 
l’HTVC és la de resoldre, prin-
cipalment, la part assistencial i 
de futur del centre. Per aquest 
motiu es treballa en l’amplia-
ció de l’hospital, que actual-
ment té un volum de 25.000 

metres quadrats, i passaria a 
tenir-ne 15.435 metres més. 
Aquests nous equipaments el 
configuren l’edifici oncològic, 
amb una superfície de 2.435 
metres quadrats que integri 
oncologia, hospital de dia i 

radioteràpia, més un edifici 
assistencial de 13.000 metres 
quadrats que integri consul-
tes externes, gabinets, atenció 
nefrològica i una àrea d’inves-
tigació, docència i innovació. 
Aquesta nova construcció es 

distribuiria en planta baixa 
més tres i proporcionaria una 
solució de mobilitat a l’apar-
cament amb la incorporació 
de dues plantes soterrades 
amb una capacitat per a 300 
vehicles.

La construcció de l’edifici 
oncològic i un edifici 

ambulatori que estaran
connectats entre si 

permetran créixer el 
complex amb 15.435 

metres quadrats.

Mar Lleixà: “és un projecte 
realista, factible i viable”
La gerent de la Regió Sanità-
ria de les Terres de l’Ebre, Mar 
Lleixà valorava el projecte per-
què “és realista, factible i viable 
i és la millor de les opcions a 
hores d’ara perquè en un fu-
tur, el més proper possible, es 
pugui dur a terme. La proposta 

efectuada dotarà l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta dels 
recursos necessaris per ser un 
Hospital de referència. El pro-
jecte dóna resposta a diversos 
aspectes necessaris: la mobili-
tat, l’accesibilitat i sobre tot, el 
servei assistencial”.

Reaccions oposades
La Federació del PSC a l’Ebre 
posa en dubte la nova propos-
ta del Departament de Salut. 
El VicePrimer Secretari, Enric 
Roig (soci de Govern de Junts 
a l’Ajuntament de Tortosa), ha 
volgut deixar clar que “l’ampli-
ació de l’Hospital serà un pe-
daç més i no una solució per al 
problema d’assistència, accés i 
aparcament que pateix aquest 

centre sanitari”. Per això, ha 
criticat que la Generalitat faci 
aquest anunci “en plena crisi 
sanitària i a pocs mesos de les 
eleccions al Parlament”. Per la 
seua part, Movem Terres de 
l’Ebre manté que “la construc-
ció d’un nou hospital segueix 
sent la millor opció per al ter-
ritori. El projecte presentat ge-
nera interrogants”.

L’alcaldessa de Tortosa 
va celebrar el projecte 

d’ampliació, tot 
demanant que  sigui 
“prioritari i real, i no 

electoralista”
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PLE DE TORTOSA 
El mateix ple va debatre fins 
a cinc mocions dels grups 
municipals relacionades amb 
les ajudes a bars, restau-
rants i serveis d’estètica. 
Una, a proposta del PSC, per 
reclamar que la Generalitat 
aboque més ajudes als sectors 
afectats. Dos més, de Movem 
i d’Esquerra, per implementar 
mesures econòmiques a nivell 
municipal que incrementen la 
dotació prevista inicialment. 
En els tres casos, van quedar 
aprovades en tindre la majoria 
de vots.

ASFALTATGE DE 
L’AVINGUDA FELIP 
PEDRELL   
Dilluns van començar les 
obres d’asfaltatge de l’av. 
Felip Pedrell, al llarg de tot el 
barri de Remolins. Dimecres 
es van haver d’aturar com a 
conseqüència de la pluja. “Es 
reprendran quan les condi-
cions meteorològiques ho 
permeten. Mentrestant, que-
da restablida la circulació de 
vehicles habitual a la zona”.

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS   
La ciutadania escull nou 
propostes, en els quarts 
pressupostos participatius de 
Tortosa. La votació, íntegra-
ment telemàtica per la covid, 
ha superat el miler de votants 
i ha incrementat els partici-
pants per internet respecte a 
les edicions anteriors.

COMPLEX 
ESPORTIU WIN   
El complex esportiu Win esta-
rà afectat per un ERTO. Està 
tancat a causa de les mesures 
del PROCICAT, i per això als 
usuaris no se’ls cobra la quota 
i han deixat d’entrar ingres-
sos. L’ERTO afectarà a la plan-
tilla de 42 treballadors. ERTO 
del 100% amb excepció dels 
caps d’àrea, manteniment i 
administració, que ho estaran 
entre un 50 i un 70%.

MÉS 
NOTÍCIES

AJUTS
L’Ajuntament destinarà 150.000 euros addicionals 
a ajudar activitats afectades per les restriccions

AL PLE
Polèmica per una intervenció del Defensor de la 
Ciutadania, el dia de la pressa de possessió

S’adjudica la remodelació de tot l’entorn de l’Ajuntament 
L’Ajuntament de Tortosa ha 
adjudicat a l’empresa Roma 
Infraestructures i Serveis SAU 
les obres de remodelació de 
la plaça de l’ajuntament i de 
cinc carrers situats al voltant. 
Tot l’entorn de l’ajuntament 
es convertirà en zona de via-
nants.
L’adjudicació es va aprovar a 
la junta de govern local d’es-
ta setmana, confirmant així el 
resultat del procés tècnic de 

licitació. 
Els treballs s’han adjudicat per 
1,3 milions, un 15% menys del 
preu inicial, i a més compten 
amb una aportació de la Diputa-
ció de 571.000 euros.
En total, l’actuació se centra en 
un espai de 3.673 metres qua-
drats. 
Les obres està previst que pu-
guen començar abans que 
acabe l’any i tindran un termini 
d’execució de sis mesos.

El ple de l’Ajuntament 
de Tortosa va aprovar 

un segon paquet d’ajudes 
econòmiques a les activitats 
econòmiques afectades per 
les restriccions en el marc de 
la lluita contra la covid.19.            
La segona convocatòria de sub-
vencions reserva fins a 150.000 
euros per a bars, restaurants i 
serveis personals com els d’es-
tètica, “que no poden desen-
volupar amb normalitat la seva 
activitat per les mesures vigents 
decretades per la Generalitat”. 
Els establiments podran dema-
nar una subvenció de 400 eu-
ros, inclosos aquells que ja van 

poder rebre aquesta mateixa 
quantitat en la primera convo-
catòria. El consistori preveu que 
es puguin demanar a mitjan de-
sembre i pagar abans d’acabar 
l’any. Les ajudes van ser apro-
vades amb els únics vots favo-
rables del govern municipal de 
Junts per Tortosa i PSC. Movem, 
ERC i Ciutadans es van abstenir 
i la CUP hi va votar en contra. 
L’alcaldessa Meritxell Roigé va 
posar en valor els esforços fets 
per l’Ajuntament amb l’objec-
tiu d’ajudar les activitats afec-
tades, tot recordant que qui ha 
decretat el seu tancament és la 
Generalitat; i que les mesures 

municipals s’han fet realitat, tot 
i que els ajuntaments no tenen 
competències sobre comerç i 
per tant no són l’administració 
encarregada de preveure-les. 
Així mateix, va tornar a mostrar 
la seua disconformitat amb l’or-

dre de tancament d’aquestes 
activitats. Roigé també va mani-
festar la seua  satisfacció “per-
que finalment l’oposició canviés 
el seu vot (del no a l’abstenció) 
i reconegués la importància 
d’aquestes ajudes”.

El ple de dilluns va començar 
amb la presa de possessió del 
nou Defensor de la Ciutadania, 
a càrrec de Manolo Cardona. En 
la seua intervenció, es va po-
sar a la disposició de la gent de 
Tortosa per mirar de resoldre les 
problemàtiques que els afecten, 
i va demanar la col·laboració 
dels grups municipals per fer-
ho possible. Cardona durant 
més de trenta anys ha sigut 
president de l’AV de Santa Clara. 
No obstant, la problemàtica va 
sorgir dimecres quan la Comis-
sió per la retirada dels símbols 
franquistes de Tortosa, amb un 

comunicat, va demanar la des-
titució de Cardona per una de 
les seves intervencions al ple, 
on, segons la Comissió, “va  de-
fensar la seva voluntat de lluitar 
per mantenir la Creu Franquista 
del barri de Santa Clara. Per això 
demanem que l’Ajuntament 
que convoqui un ple extraor-
dinari perquè es pugui destituir 
el nou Defensor de la Ciutada-
nia. Tortosa no es mereix ni el 
manteniment de la simbologia 
franquista ni un Defensor de la 
Ciutadania que la defensi”. Di-
mecres (el ple fou el dilluns)  Es-
querra Republicana-Tortosa Sí, 

en un altre comunicat, reclama-
va al Defensor de la Ciutadania 
que retirés les seues declaraci-
ons favorables al manteniment 
de la creu franquista del calvari. 
Esquerra lamentava “que l’al-
caldessa no done importància 
a les declaracions del Defen-
sor de la Ciutadania i el justifi-
que apuntant que és una opinió 
personal. I què en pensen els 
socis de govern de Junts per 
Tortosa, el PSC, ¿compartei-
xen que es tracta d’una opinió 
del Defensor de la Ciutadania, 
quina és l’objectivitat d’aquest 
Defensor?. Creiem que el seu 

nomenament hauria de ser fruit 
d’un procés de debat entre tots 
els grups i això no s’ha fet”, va 
dir Faura. I ahir dijous, Movem 
Tortosa també va fer un comu-
nicat en el que subratllava que 
“tot i que les paraules del senyor 
Cardona puguin considerar-se 
la verbalització d’una opinió 
personal i/o de part del col·lec-
tiu veïnal al que representa des 
de fa diverses dècades, no són 
acceptables ni pel lloc ni el mo-
ment en què van ser efectua-
des. Considerem que el senyor 
Cardona ha de rectificar les se-
ues paraules”. 
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AMPOSTA: MÉS 
AFLUÈNCIA DE 
TURISTES 
Segons l’estudi d’una empresa 
tecnològica i publicat pel 
portal de notícies turístiques, 
Hosteltur, Amposta “és la lo-
calitat de tot l’estat espanyol 
on ha crescut més l’afluència 
turística durant aquest mes 
d’agost. La situació del CO-
VID19 ha refermat que tenim 
moltes potencialitats com a 
territori turístic que hem de 
seguir treballant. El Delta 
és un espai únic que hem de 
saber cuidar entre tots!”.

ISAAC ARQUES, 
CAMPIÓ A COREA 
L’ampostí Isaac Arques forma 
part del cos tècnic del Jeonbuk 
Hyundai, equip que s’ha 
proclamat campió de la lliga 
de Corea del Sur. Arques és 
observador i analista de rivals.  
L’entrenador de l’equip és el 
portuguès José Morais, que 
fou assistent de Mourinho al 
Real Madrid.

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 
S’acosta el nou període de 
votacions dels Pressupostos 
Participatius, Tu fas Amposta, 
2020-2021! Durant els mesos 
de juny i juliol es van presen-
tar un total de 88 propostes, 
de les quals 34 han passat la 
fase de validació i passen a 
votació final.

MÉS 
NOTÍCIES

L’ampostí Betalú, líder de la Titan 
Desert i a prop de ser pentacampió

El ciclista ampostí Josep Beta-
lú té cada cop és més a prop 
la cinquena victòria consecuti-
va a la Titan Desert. Dimecres, 
Betalú es va imposar en la ter-
cera etapa després d’un frec a 
frec amb Sergio Mantecón, al 

que va superaren la línia d’ar-
ribada. Fou la segona victòria 
de l’ampostí després de tres 
etapes disputades. El ciclista, 
un orgull per Amposta i per les 
Terres de l’Ebre, farà més his-
tòria en la mítica Titan Desert. 

ERA INVIABLE FER-LA ENGUANY
Fira Amposta comunica oficialment que la 
60a Fira de Mostres queda ajornada
La 60a edició de la Fira de 

Mostres d’Amposta haurà 
d’esperar.            
Fira Amposta ha fet oficial ja la 
cancel·lació d’aquest esdeve-
niment firal, que estava previst 
del 4 al 6 de desembre, una 
notícia que ja s’havia traslla-
dat fa setmanes als expositors. 
“La Fira de Mostres s’organitza 
amb molts mesos d’antelació i, 
amb el rebrot que vam viure a 
l’estiu, ja vam decidir suspen-
dre-la i vam avisar a tots els 
expositors que no la faríem”, 
explica l’alcalde, Adam Tomàs, 
qui assenyala que el pla secto-
rial del sector firal preveia unes 

limitacions que feien pràctica-
ment inviable la celebració de 
la Fira de Mostres al pavelló fi-
ral d’Amposta. 
“Segurament no sigui una no-
tícia que sorprengui a ningú, i 
més en la situació que tenim 
ara mateix, però calia comuni-
car-la oficialment”, assenyala 
Tomàs. 
Enguany, la Fira de Mostres 
havia de celebrar al seva 60a 
edició, una commemoració 
que haurà d’esperar, com a 
mínim, al desembre del 2021. 
Així mateix, la regidora de Fi-
res, Núria Pla, assenyala que 
durant el 2021 es treballarà 

per, si la situació de pandèmia 
ho permet, poder realitzar una 

edició a l’alçada de l’efemèri-
de.

BIENNAL 
D’ART CIUTAT 
D’AMPOSTA  
Condicionada i limitada per 
les restriccions derivades de 
la pandèmia del coronavirus, 
la Biennal d’Art d’Amposta 
exposarà, finalment, les 
quinze obres finalistes al 
Centre d’Art lo Pati a partir de 
demà dissabte i fins el pròxim 
17 de gener. Es podrà visitar 
de dijous a diumenge amb 
aforament limitat. 
Una situació, per contra, que 
no ha afectat, al contrari, la 
participació, batent rècords 
amb més de 200 obres d’artis-
tes d’arreu de l’estat espanyol. 
Demà dissabte, el jurat donarà 
a conèixer l’obra guanyadora.

HOSPITAL 
COMARCAL: 
NOU SERVEI DE 
RESSONÀNCIA 
MAGNÈTICA
A l’Hospital Comarcal d’Am-
posta s’ha posat en funci-
onament un nou servei de 
ressonància magnètica on es 
troba al capdavant un equip 
tècnic multidisciplinari que 
aposta per la qualitat i per la 
millora contínua.
Per demanar hora i sol·lici-
tar més informació, es pot 
contactar amb el servei de 
diagnòstic per la imatge mit-
jançant correu electrònic a: 

radiologia@hcamposta.com. 

EDICTEÀrea #DeltebreProjecció
Revalorització Econòmica

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 4 de novembre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’incentius per al 

teixit empresarial del municipi de Deltebre afectat per les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic del COVID-19 per  a l’exercici 2020 i sotmetre-les a in-

formació pública per un període de vint dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica tots els dies 

feiners, entre les 8:30 hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC i al Diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i com es disposa a l’article 124 del 

Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 5 de novembre de 2020                          El secretari acctal.,

David Torres Fabra
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PLE DE DELTEBRE
El pressupost, aprovat al ple, 
contempla la construcció dels 
diferents equipaments que 
s’havien de realitzar durant 
aquest any 2020 però que 
no s’han efectuat atenent 
a l’evolució de la pandèmia. 
Es tracta de l’adequació de 
l’entorn del Camp de l’Aube, 
del Centre Social del Barracot 
i de l’adequació de l’entorn 
del Centre Esportiu del Delta, 
amb la finalització de la pis-
cina exterior Agustí Ramon 
Castellà. 
En el cas de les ordenances 
fiscals, aprovades amb el vot 
favorable d’Enlairem i el PSC, 
i l’abstenció d’ERC-Més Del-
tebre, cal destacar la suspen-
sió de totes aquelles taxes, 
fins al 30 de juny, referents a 
la reactivació socioeconòmica 
com són el cas de la llicència 
d’obertura d’establiments i 
la taxa d’ocupació de la via 
pública de bars i restaurants  
que, amb aquesta suspensió,  
estaran 21 mesos sense pagar 
aquesta taxa. Al mateix 
temps, es congelen els 
tributs municipals i s’ajusten 
algunes ordenances per tal 
d’adaptar-se a la realitat de 
Deltebre com la de la Plusvà-
lua o la del Centre Esportiu. 

SUPORT AL 
PRESSUPOST 
El grup municipal d’Esquerra 
Republicana – Més Deltebre 
va votar de manera afirmati-
va els pressupostos munici-
pals al Ple però demana un 
canvi en la política d’ajuts. El 
portaveu del grup republicà, 
Joan Alginet, va agrair l’oferi-
ment del govern municipal 
a participar dels comptes i 
va explicar que el seu grup 
va fer arribar una vintena de 
propostes i aportacions per 
tal de millorar-los. “Esquerra 
Republicana – Més Deltebre 
no ha parat ni un moment de 
fer aportacions constructives 
per fera vançar el nostre 
poble, llàstima que la majoria 
absoluta de Lluís Soler no ho 
sàpiga aprofitar”, va mani-
festar Alginet.

MÉS 
NOTÍCIES

Investiguen un home per haver pogut
robar 420 quilos de garrofes al Perelló
La Guàrdia Civil investiga un 
home per pressumptament 
haver robat 420 quilos de 
garrofes d’una finca del Pere-
lló el passat cap de setmana. 
Els fets van passar quan una 
patrulla va interceptar un ve-
hicle que havia fet maniobres 
estranyes en veure els policies. 
En aturar-lo el conductor es va 

mostrar molt nerviós. Els agents 
van inspeccionar el vehicle i li 
van trobar diversos sacs plens 
de garrofes. L’home, de 58 anys, 
va reconèixer haver-les collit en 
una finca sense tenir autoritza-
ció del propietari. Les diligènci-
es i el producte van ser posats a 
disposició del jutjat de guàrdia 
de Tortosa.

EL PERELLÓ
L’Ajuntament ha decidit l’anul.lació de les 
Festes Majors de Sant Antoni 2021

DELTEBRE
El plenari aprova el pressupost per
unanimitat de tots els grups polítics municipals
La sessió plenària del 

mes de novembre de 
l’Ajuntament de Deltebre va 
estar marcada de manera 
evident per l’aprovació del 
pressupost, per la modificació 
de les ordenances fiscals i per 
la resposta a les prescripcions 
de l’informe emès per Costes 
de l’Estat per validar així 
l’aprovació del POUM de 
Deltebre.            
Tres temes estratègics que tam-
bé van estar acompanyats per 
l’aprovació de les bases dels 
ajuts per a les empreses afec-
tades pel tancament de la se-
gona onada de la COVID-19. 

En aquest últim cas, les bases 
es van aprovar d’urgència i su-
posen uns ajuts directes mínims 
de 500€, que poden arribar a 
800€, a les empreses afecta-
des fins al 14 de desembre. Els 
ajuts s’afegeixen a les convoca-
tòries d’ajuts de la COVID-19, 
que ja van beneficiar a més de 
165 empreses, i també a la dife-
rents suspensió de tributs com 
la llicència d’obertures i la taxa 
d’ocupació de la via pública de 
bars i restaurants. L’alcalde, Lluís 
Soler, va destacar que “més que 
mai hem d’estar al costat de la 
ciutadania i dels sectors eco-
nòmics”. D’altra banda, el pres-

supost, aprovat per unanimitat 
per tots els grups, es centra en 
dos eixos, la reactivació socio-
econòmica, amb un clar enforti-
ment dels ajuts per a les famílies 
i empreses, que augmenten en 
un 49% respecte l’any anterior, 

i també en el manteniment i la 
inversió en imatge de poble, que 
reforça la partida destinada a 
l’arranjament de carrers i camins 
rurals, l’adequació de voreres, 
el canvi a LED i la instal·lació de 
nou enllumenat, entre d’altres.

L’Ajuntament del Perelló 
ha decidit anul·lar les 

Festes Majors de Sant Antoni 
de l’any vinent. Estaven 
previstes del 15 al 20 de 
gener, però s’ha decidit 
cancel·lar-les a causa de 
la situació d’emergència 
sanitària actual.             
Segons el comunicat del 
consistori perellonenc, “s’ha 
constatat que les normes de 
distanciament social impedei-
xen desenvolupar les festes 
amb una mínima normalitat i 
que, davant d’una situació tan 

excepcional i greu com l’actu-
al, la millor opció era suspen-
dre’n els actes”.
L’Alcaldessa, Ma Cinta Llaó, 
va informar que “és una de-
cisió complicada però, des-
prés de reunir-nos, valorar-ho 
i veure les dades actuals i les 
mesures que s’aniran aplicant 
en els propers mesos, des de 
l’Ajuntament entenem que és 
la millor decisió, ja que qual-
sevol dels actes festius implica 
concentració de molta gent”. 
L’Ajuntament pren aquesta 
decisió, posant la salut públi-

ca individual i col.lectiva en 
primer lloc. Tot i els esforços 
del consistori i els organitza-
dors, “que han anat sempre 
encaminats a mantenir una 

programació que garantís to-
tes les mesures de seguretat, 
la situació actual ha fet que es 
prengui aquesta decisió extra-
ordinària”.
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PREMIS LITERARIS 
DE L’AMETLLA 
L’Ametlla ha obert la convo-
catòria del Premi de Narrativa 
Vila de l’Ametlla de Mar i del 
Premi Nit de Poesia al carrer. 
L’objectiu dels premis és donar 
a conèixer les veus emergents 
literàries del territori. El límit 
per entregar els treballs és 
l’1 de març.  El lliurament es 
farà el 12 de juny. Els treballs 
guanyadors rebran un premi 
de 1.500 euros cadascun i 
seran publicats per l’editorial 
Pagès Editors.

12 CASOS A LA 
CALA 
Fins dimecres, i segons les 
dades facilitades per la Regió 
Sanitària de l’Ebre, a l’Ametlla 
hi havia un total de dotze 
casos positius actius. Així ho 
ha comunicat l’alcalde Jordi 
Gaseni, aquest dimecres, a 
través de les xarxes socials. 
També ha explicat que tot 
i que s’han donat alguns 
casos de Covid-19 a alumnes 
dels centres educatius i a un 
treballador de la Residència 
l’Onada, no ha calgut confinar 
cap grup classe ni tampoc el 
centre residencial.

‘DONAR SANG 
SALVA VIDES’
Avui divendres, dia 6 de 
novembre, de les 17.00 hores 
fins a les 21.00 hores, al casal 
d’avis de Camarles tindrà lloc 
la campanya de Donació de 
Sang: ‘Donar sang salva vides’. 
A l’Aldea, la donació serà al 
CAP, de 17 h a 21 h, demà 
dissabte dia 7 de novembre.

CONTROLS 
POLICIALS
Els Mossos, la Guàrdia Civil 
i les policies locals continua-
ran coordinant els punts de 
control per fer complir el tan-
cament perimetral als límits 
amb el País Valencià i l’Aragó 
i s’intensificaran els controls a 
les estacions de busos i trens.

MÉS 
NOTÍCIES

Inversió de 750.000 euros en treballs forestals i 
de prevenció d’incendis coordinada pel COPATE  
L’Àrea d’Entorn Natural i Ter-
ritori del Consorci de Políti-
ques Ambientals de les Terres 
de l’Ebre (COPATE) ha coor-
dinat enguany un total de 40 
expedients de 17 municipis 
de les Terres de l’Ebre cor-
responents a la convocatò-
ria d’ajuts a la gestió forestal 
sostenible. Uns projectes que 

han suposat una inversió de 
750.000 euros i entre els quals 
s’inclou l’obertura de 150 hec-
tàrees de franja de prevenció i 
gestió d’incendis en àrees es-
tratègiques i una cinquantena 
d’hectàrees d’aclarides de mi-
llora forestal.
“Dinamitzar el sector forestal 
del territori i millorar les con-

dicions de les masses forestals 
i les infraestructures per fer 
front als grans incendis fo-
restals és una de les prioritats 
del COPATE”, ha manifestat el 
vicepresident de l’Àrea de Ter-
ritori, Entorn Natural i Gestió 
Forestal del COPATE i alcal-
de de la Fatarella, Francesc 
Blanch.

L’AMPOLLA
Inversió de 5.000 euros en la Setmana del 
Comerç per incentivar el consum local
L’Ajuntament de l’Ampolla 

ha invertit 5.000 euros 
en la vuitena Setmana del 
Comerç, que porta el lema 
Ara, més que mai, amb el 
nostre comerç i que tindrà 
lloc del 7 al 22 de novembre.             
Entre les iniciatives que hi ha 
previstes realitzar, destaca la 
campanya ‘Compra, rasca i 
guanya’, a través de la qual 
cada establiment adscrit dona-
rà premis per valor de 150 eu-
ros repartits en deu premis de 
5 euros, sis premis de 10 euros 
i dos premis de 20 euros. Els 

comerciants dels establiments 
participants en la iniciativa 
donaran un rasca a qualsevol 
persona que faci alguna com-
pra perquè pugui aconseguir 
un premi. Les persones amb 
un rasca premiat podran anar 
a comprar a qualsevol establi-
ment adscrit a la Setmana del 
Comerç de l’Ampolla i tindran 
un descompte pel valor del 
premi aconseguit.
Demà dissabte, 7 de novem-
bre, es donarà el tret de sor-
tida a aquesta VIII Setmana 
del Comerç amb l’entrega del 

material a tots els comerciants 
participants. A més, els dies 9 i 
10 de novembre tindrà lloc el 

GastroEbre 2020, que es po-
drà seguir pel canal de Youtube 
GastroEvents Online.

SALUT
Situació preocupant per la pressió assistencial 
sanitària i la lenta desacceleració dels contagis
L’actual incidència del 

coronavirus ha posat 
les Terres de l’Ebre en una 
situació de “patiment i 
preocupació”.            
La desacceleració s’està pro-
duint a un ritme lent i la pressió 
assistencial als hospitals i l’aten-
ció primària és alta. La baixa im-
munitat adquirida per la pobla-
ció en la primera onada -de poc 
més del 2,7%- o també la de-
tecció dels molts casos asimp-
tomàtics, ara que es fan més 
PCR i cribratges comunitaris, 
són alguns dels arguments que 
es contemplen per explicar que 
les Terres de l’Ebre hagin passat 

de ser el territori menys afectat 
pel coronavirus fa uns mesos al 
fet que encapçali ara els índexs 
de risc i propagació. “Les dades 
epidemiològiques van a la baixa 
a poc a poc però això no vol dir 
que ho estem superant i que no 
hi hagi tensió com la que tenim 
als centres hospitalaris i a l’aten-
ció primària, on la situació és de 
patiment i de molta preocupa-
ció”, ha informat el delegat del 
Govern a l’Ebre, Xavier Pallarés. 
D’altra banda, el delegat ha co-
municat que durant el passat cap 
de setmana les Policies Locals i 
els Mossos d’Esquadra han posat 
159 denúncies: 119 per incom-

plir el confiament municipal i el 
toc de queda, 19 pel mal ús de 
la mascareta als espais públics, 
i també 21 sancions per festes i 
trobades de familiars i amics de 
més de 6 persones – una d’elles 

amb una desena de menors im-
plicats a Santa Bàrbara-. El Go-
vern ha fet un toc d’alerta davant 
d’aquests comportaments i ha 
demanat a la ciutadania que ex-
tremi l’autoprotecció.



9DIARI MÉS EBRE • divendres 6 de novembre / 2020montsià

LA RÀPITA 
CONGELA ELS 
TRIBUTS 
L’Ajuntament de la Ràpita 
va aprovar, amb els vots 
a favor d’ERC i els vots en 
contra de JxCAT, mR i PSC, 
congelar els tributs munici-
pals corresponents a l’any 
2021, de manera que es 
mantindran com en l’exercici 
en curs i per tant, no hi hau-
rà cap increment de pressió 
fiscal. Les noves ordenances 
aprovades en el decurs del 
ple del mes d’octubre, respo-
nen a “la voluntat de l’equip 
de govern de no augmentar 
la pressió tributària sobre 
els ciutadans atenent al 
context econòmic provocat 
per la Covid-19”, segons ha 
remarcat el regidor d’Hi-
senda, Albert Salvadó. Així 
mateix, aquestes ordenan-
ces contemplen un paquet 
de mesures fiscals per tal de 
fomentar diferents accions 
en el marc de la Transició 
Energètica. D’altra banda, 
el Ple de la Ràpita també va 
aprovar iniciar els tràmits 
per crear una ordenança 
que pretén incrementar 
l’IBI dels immobles dels 
grans tenidors que es 
troben desocupats de forma 
permanent a la Ràpita, amb 
l’objectiu de facilitar-los per 
al lloguer. Així com dues 
mocions del PSC, una d’elles 
on es demana l’elaboració 
d’un pla d’inversions per 
acollir-se als ajuts del Pla de 
reconstrucció, transformació 
i resiliència; i l’altra que de-
mana la reclamació d’ajudes 
al Govern de la Generalitat 
i al Govern de l’Estat a fons 
perdut, per als sectors de la 
restauració, comerç i estètica 
del municipi. 

POBLE NOU
Demanen 3 anys de presó 
a un veí del Poble Nou del 
Delta que va entrar amb un 
revòlver al col·legi electoral
La fiscalia l’acusa de tinença 
d’arma de foc reglamentada 
i de pertorbar l’odre en un 
acte electoral.

MÉS 
NOTÍCIES

Caparrós reclama a l’Estat i a la Generalitat 
inversions per a la protecció estructural del Delta
L’alcalde de la Ràpita Josep 
Caparrós ha lamentat l’absèn-
cia d’una partida econòmica 
específica en els pressupostos 
de l’Estat per invertir en actu-
acions de protecció estructu-
ral del Delta da les portes d’un 
hivern que es preveu compli-
cat per la fragilitat en què es 
troben espais com la barra del 

Trabucador. Una situació que 
ha lamentat en una entrevista 
a Ràdio Ràpita en què ha recla-
mat al Ministeri per a la Transi-
ció Ecològica que passi de les 
paraules de bona voluntat a 
l’acció: “La realitat és que els 
pressupostos no inclouen cap 
partida específica per protegir 
el delta, i tot i que la voluntat 

expressada verbalment pel go-
vern del Partit Socialista i Po-
demos és molt bona i tenim el 
compromís que abans de final 
d’any presentaran L’Estratègia 
Delta, però si aquest document 
arriba sense disposar de parti-
des pressupostàries tindrem un 
problema”, ha afirmat.
(Ràdio Ràpita)

DELTA DE L’EBRE
Un reservori de nacres ocuparà l’espai del 
xiringuito de la punta de la Banya
El ‘Xiringuito de la Costa’, 

un simbòlic establiment 
que ha funcionat durant 
dècades sense autorització 
administrativa dins de 
la badia dels Alfacs, 
desapareixerà finalment 
d’aquí a poques setmanes, 
un cop el govern espanyol 
completi les obres de 
desmantellament en marxa.              
L’empresa pública Tragsa exe-
cuta ja les actuacions per do-
nar compliment, de forma sub-
sidiària, a sentències judicials i 
requeriments. 

El servei provincial de Costes 
del Ministeri per a la Transició 
Ecològica restablirà així l’ocu-
pació il·legal amb voluntat de 
destinar aquest espai tocant a 
la punta de la Banya a habilitar 
un reservori de nacres. 
Es tracta d’una espècie en pe-
rill crític d’extinció que manté 
a la badia dels Alfacs colònies 
existents al món. 
Un cop retirada la plataforma i 
les construccions instal·lades a 
sobre, una part de les pilones 
que sustenten l’estructura –si-
tuada dins de l’aigua en un es-

pai de calat molt poc profund- 
serviran per habilitar i delimitar 

el reservori.
(ACN)

LA RÀPITA
L’Ajuntament destina més de 460.000 euros a 
mesures per fer front a l’impacte de la crisi 
L’Ajuntament de la Ràpita 

ha destinat un pressupost 
de 468.000€ a mesures 
econòmiques i socials per 
lluitar contra la Covid-19.             
S’ha dedicat la totalitat del 
pressupost no executat de 
les Festes Majors (268.000€) 
i l’estalvi generat per les dife-
rents regidories (200.000€) a 
fer front a la crisi econòmica 
de la pandèmia. Les primeres 
mesures aplicades per aju-
dar als establiments van ser la 
paralització del pagament de 
l’ocupació de la via pública i 
la reducció del pagament de 
les escombraries als establi-

ments, xifra que ascendeix a 
108.000€. A banda, es van re-
duir els canons municipals a 
xiringuitos i altres activitats de 
temporada que sumen un total 
de 15.000€. I finalment, s’han 
destinat 60.000€ en la primera 
convocatòria de subvencions a 
bars, restaurants i establiments 
afectats per les restriccions 
del Govern. Pel que fa als ajuts 
socials, s’han dedicat 21.000€ 
a “La Botigueta” per a l’adqui-
sició de menjar fresc per a les 
famílies que ho han sol·licitat 
i 34.000€ en matèria d’ajuts 
econòmics a persones vulne-
rables per fer front a serveis 

bàsics com el lloguer, la llum, 
l’aigua… 
A més, s’acaben d’ampliar 
21.000€ més per seguir ajudant 
a les famílies més perjudicades 
econòmicament. 
Per altra part, el pressupost s’ha 

vist afectat per la reducció de 
160.000€ en ingressos derivats 
de la no aplicació de canons i 
de la baixada d’activitats. I tam-
bé, per la despesa de 45.000€ 
que han suposat les despeses 
sanitàries extraordinàries.
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El pas de pagesos entre les 
finques del terme d’Alcanar 
i la Comunitat valenciana ha 
obert noves discrepàncies 
entre el delegat de Govern, 
Xavier Pallarés, i l’alcalde ca-
nareu Joan Roig. L’alcalde ha 
manifestat al seu Facebook 
que “el delegat del govern 
es mofa d’un poble i carrega 
contra un alcalde per dema-
nar que la pagesia no profes-
sional puga passar a Vinaròs. 
Ho vaig fer en una carta que, 
en un to molt constructiu, re-
corda als que tenim dalt que 
nosaltres existim. No va de 
política això, va de persones.  
Cada dia contestem les tru-
cades i rebem les visites del 
veïnat que té el seu hortet i 
els animals al País Valencià. 
És evident que hi ha un pro-
blema. Què he de fer? Expli-
car-los que ningú se’n fa càr-
rec? Aquí tenim atenció a les 

persones. A hores d’ara enca-
ra no hi ha cap document amb 
que els pagesos i pageses no 
professionals, que practiquen 
l’autoconsum, puguen anar 
fins al terme de Vinaròs. I això 
és un fet objectiu. I estem tre-
ballant per a que se’ls tinga 
en compte. No és moment de 
polèmiques. Ara toca treballar 
per a que tothom siga impor-
tant”. En la carta, enviada la 
setmana passada, Roig va 
demanar que no passés com 
al març. El delegat diu que el 
tema està consensuat i auto-
ritzat. Però l’alcalde canareu 
insisteix en què no és així: 
“em conviden a llegir el BOE 
per intentar explicar allò que 
és inexplicable. Negar l’evi-
dència és convidar la pagesia 
no professional a caure en un 
control policial sense docu-
mentació i això és sinònim de 
sanció econòmica”.

ALCANAR

ES DENUNCIA 
UNA FESTA AMB 
MENORS LA NIT DE 
LA CASTANYADA
El delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Xavier Pa-
llarés, va fer balanç dimarts 
de les denúncies del passat 
cap de Setmana. Pallarés va 
dir que les Policies Locals i els 
Mossos d’Esquadra van posar 
159 denúncies. 21 van ser per 
sancions per festes i trobades 
de familiars i amics de més 
de 6 persones “una d’elles 
amb una desena de menors 
implicats a Santa Bàrbara”. 
Segons informa La Plana 
Ràdio, fonts policials consul-

tades per l’emissora planera, 
dels 10 joves que participaven 
a la festa 5 eren menors. Els 
veïns de la zona van aler-
tar el Mossos d’Esquadra 
d’aquesta festa per l’excès 
de llum i soroll. Els protocols 
d’actuació estableixen que els 
Mossos han d’avisar els pares 
que van a recollir als menors 
al mateix lloc. Els fets van 
tenir lloc la nit de la casta-
nyada. El Govern ha fet un 
toc d’alerta davant d’aquests 
comportaments i ha demanat 
a la ciutadania que extremi 
l’autoprotecció.

(La Plana Ràdio)

SANTA BÀRBARA
ATENCIÓ 
TELEMÀTICA 
L’Ajuntament de la Sénia 
informa que com a mesura de 
prevenció i seguretat davant 
de l’augment de casos posi-
tius de Covid-19 al territori, a 
partir d’aquesta setmana, les 
oficines municipals tornen a 
fer atenció telefònica (977 71 
30 00) i telemàtica a través 
dels canals habituals.
Només s’atendrà en cita prè-
via i per qüestions explícites 
d’urgència.
El Punt d’Atenció a la ciuta-
dania (Passeig de la Clotada, 
7) seguirà obert en horari de 
9h a 14h.

LA SÉNIA

ALCANAR 
L’Ajuntament ha obert la con-
vocatòria d’ajuts per assistèn-
cia a la llar d’infants d’Alcanar 
durant el curs 2019-2020 
amb un pressupost de 41.000 
euros. Podran ser beneficiàri-
es d’aquestes subvencions les 
persones físiques o jurídi-
ques que hagin de realitzar 
l’activitat que en fonamenta 
l’atorgament, sempre que no 
estiguen afectades per cap de 
les prohibicions que estableix 
la Llei de l’Estat general de 
subvencions.

SANTA BÀRBARA 
Es van aprovar per unanimitat 
els canvis de les ordenan-
ces fiscals. En total, es van 
actualitzar les dotze i totes 
a la baixa amb descomptes i 
reduccions d’impostos. Tots 
els grups polítics, presents al 
ple, van aprovar-les.

AGRICULTURA 
Nova convocatòria dels ajuts 
a les línies del Pla d’assegu-
rances agràries 2020 per un 
import de 7,9 M€. També 
s’ha publicat un increment 
pressupostari d’1,6 M€ de la 
resolució publicada al maig.

‘CARRETERA DE 
LA VERGONYA’ 
La plataforma reclama que els 
representants polítics com-
pleixin els seus compromisos 
abans d’acabar l’any. A més, 
demana celeritat al Departa-
ment de Territori per aprovar 
l’estudi d’impacte ambiental 
i el pla zonal de carreteres 
per poder ampliar la via i que 
passi a ser de titularitat de 
la Diputació. Després de les 
lleus actuacions de mante-
niment, la plataforma vol 
veure com avança el treball 
administratiu. És per això que 
organitzen una marxa lenta 
per al dissabte dia 14 (10:30h). 
La marxa lenta tindrà dos 
recorreguts, un per Amposta 
i un per la Ràpita. Els dos 
recorreguts arribaran fins al 
pont de l’Encanyissada.

MÉS 
NOTÍCIES

RECONEIXEMENT 
A L’INSTITUT 
MANUEL SALES I A 
PACO LEÓN
La setmana passada es va 
celebrar la primera edició dels 
Premis del Pla Català d’Esport 
a l’Escola (PCEE). Entre els 
diferents lliuraments, es va 
reconèixer la tasca a l’Institut 
Manuel Sales i Ferré, i la del 
professor Paco León com a 
Coordinador de Secundària del 
Pla Català de l’Esport.  Es van 
lliurat 26 premis a entitats es-
portives sense ànim de lucre, 
centres educatius i persones 
físiques pel seu reconeixe-
ment pel foment de l’esport.

ULLDECONA

 
SANT JAUME: 
ESPAI PER FER 
UN AÏLLAMENT 
CORRECTE DE 
COVID-19 
El Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ha po-

sat en funcionament aquesta 
setmana un nou equipament a 
Sant Jaume d’Enveja per aco-
llir aquelles persones i famílies 
afectades per la covid-19 que 
no disposen d’un domicili adi-
ent per garantir un aïllament 
correcte. 
També està pensat per atendre 
els treballadors i treballadores 

LÍNIA D’AJUTS DE 60.000 EUROS 
PER A EMPRESES QUE HAN TANCAT 

TEMPORALMENT

ALCANAR
NOVES DISCREPÀNCIES ENTRE 

PALLARÉS I ROIG 

La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Alcanar va apro-
var les bases reguladores d’un 
nou ajut que pretén pal·liar els 
efectes econòmics de la co-
vid-19 i que va destinat a au-
tònoms, pimes i entitats sense 
ànim de lucre que siguen titulars 
d’una activitat econòmica es-
tablerta a Alcanar. En concret, 
aquestes subvencions tenen as-
signada una partida de 60.000 
euros. L’objectiu és atorgar aju-
des equivalents a les despeses 
generades en concepte de taxa 
per la recollida d’escombraries i 
d’impost sobre vehicles de trac-
ció mecànica, durant els perío-
des en què les activitats i els ser-
veis no essencials del municipi 
s’hagen aturat a conseqüència 
de les mesures decretades pel 
Govern de l’Estat espanyol i la 
Generalitat. L’alcalde Joan Roig 
explica que “l’equip de govern 
va adquirir aquest compromís a 
principis de la pandèmia. Des-

prés d’haver-ho treballat a fons, 
hem activat aquesta línia d’ajuts 
amb una quantitat econòmica 
important per a donar un cop de 
mà als empresaris del municipi”.

de la campanya de cítrics i de 
l’oliva.
L’equipament, que pot atendre 
fins a 55 persones, està gestio-
nat per personal de Creu Roja 
que, a través del conveni que 
manté amb el Departament, 
farà tasques d’intervenció co-
munitària, mediació i acompa-
nyament social. 
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PSC 
El PSC de l’Ebre ha fet 
una valoració positiva dels 
Pressupostos Generals que 
destinaran 411 milions al 
Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre en l’exercici 
del 2021. Manel de la Vega, 
primer secretari ebrenc del 
PSC creu que els pressupostos 
trenquen amb les retallades 
dels últims anys i aposten 
pel delta, ja que de la partida 
de ‘Protecció i millora del 
medi natural’, segons explica, 
“sortiran els diners que es 
destinaran al Pla de Protecció 
del Delta”. Unes afirmacions 
que responen a la diputada 
d’Esquerra, Norma Pujol, qui 
va denunciar, mitjançat un 
comunicat, que no hi ha cap 
partida específica destinada a 
la recuperació de sediments. 
(ebredigital.cat)

‘AJUTS 
INSUFICIENTS’
La Confederació Empresarial 
d’Hostaleria i Restauració 
de Catalunya (ConfeCat) ha 
advertit de les “greus conse-
qüències” que estan tenint 
les restriccions imposades 
pel Govern per combatre la 
covid-19 i denuncia que les 
ajudes aplicades “es mani-
festen plenament insufici-
ents”. “Si el Govern no activa 
ajudes directes i contundents 
dirigides als nostres sectors, 
que s’equiparin a les mesures 
restrictives que l’afecten, 
estarà sentenciant a un dels 
principals motors econòmics 
del país.

CAS CASTOR
El grup dels Verts/ALE ha 
preguntat per escrit a la 
Comissió Europea si traslladar 
als contribuents les pèrdues 
del projecte Castor, com a 
inversió privada fallida, és 
compatible amb les normes 
europees del mercat intern i 
protecció dels consumidors. 
Els eurodiputats d’ERC Jordi 
Solé i Diana Riba han traslla-
dat la qüestió.
 (més informació a la plana 15)

MÉS 
NOTÍCIES

Esquerra demana a la ministra Ribera que destini 
fons europeus per protegir el Delta de l’Ebre
El senador republicà, Bernat 
Picornell, ha reclamat a la mi-
nistra de Transició Ecològica, 
Teresa Ribera, que “faci servir 
part dels 8.000 M€ de fons eu-
ropeus de reactivació destinats 
a la preservació dels espais li-
torals, a fer totes les actuacions 
immediates, definitives i estruc-
turals que requereix el Delta per 
a la seva protecció”. Picornell 

ha preguntat a la ministra si pen-
sa portar a terme aquestes ac-
tuacions amb els fons europeus 
del Pla de reactivació destinats 
a “Infraestructures i ecosistemes 
resilients”. La ministra ha donat a 
entendre que hi ha un compro-
mís de fer-ho amb el pressupost 
ordinari i el Pla de recuperació. El 
senador  però li ha recordat que 
“al projecte de Pressupostos Ge-

nerals no apareix cap partida so-
bre actuacions al Delta, com per 
exemple la restauració del Trabu-
cador o la finalització del Camí 
de guarda”. A més l’ha advertit 
que “les actuacions de protecció 
no tindran èxit si no van acom-
panyades d’un canvi en la política 
hidrològica de la Conca, que faci 
possible una major aportació de 
cabals d’aigua i un gran volum 

de sediments cap al Delta”. 
Picornell ha qualificat d’“inac-
ceptable que la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre, en la 
revisió del Pla Hidrològic de la 
Conca no reconegui el proble-
ma de subsidència i regressió 
que hi ha al Delta”. D’aquí que 
hagi demanat que “la CHE rec-
tifique, arran de les al·legacions 
que està rebent”.

terres de l’ebre

POLÍTICA
Junts comença a definir la
seva estructura a les Terres de l’Ebre
Junts per Catalunya 

diu a la seva ponència 
política que “Catalunya és 
una nació i, com a tal, té el 
dret irrenunciable a la seva 
autodeterminació”.              
És per això que s’han presentat 
candidatures transversals, “re-
collint l’essència de Junts, amb 
persones, homes i dones, dis-
posades a treballar, a deixar-se 
la pell per les Terres de l’Ebre, 
per tots els pobles d’aquestes 
quatre comarques, que, tot i 
les diferències, tenen una cul-
tura i una manera d’entendre la 

vida comuna”. Aquests equips 
són per ara només candidatu-
res i, per tant, s’han de referen-
dar pels afiliats de les Terres de 
l’Ebre. Aquest cap de setmana,  
7 i 8 de novembre “seran cri-
dats a votar-les tant la de ve-
gueria com les de les quatre 
comarques”. Si els resultats 
són favorables, la coordinado-
ra territorial de la Vegueria de 
l’Ebre serà Annabel Marcos,
El seu equip estarà format per 
Xavier Pallarès, d’Arnes i Delegat 
del Govern, que s’encarregarà 
de la implantació municipal del 

partit; Sisco Vernet, de Móra la 
Nova i activista de l’ANC, i Manel 
Masià, d’Amposta, dissenyador i 
cap de llista de Junts a la seva 
ciutat, que treballarà l’estratègia 
de comunicació a les Terres de 
l’Ebre. A la Ribera d’Ebre, qui co-
mandarà la comarca serà l’alcal-
dessa de La Palma d’Ebre, Marina 
Rojals, amb un equip format pel
regidor Josep Solé (Flix), els ac-
tivistes Sisco Vernet (Móra la 
Nova) i Joan Fabregat (Móra la 
Nova) i la Directora de Serveis 
Territorials de Territori i Soste-
nibilitat Lídia Pino (Móra d’Ebre).

POLÍTICA
Ferran Bel diu que el PDeCAT negociarà els 
pressupostos al marge de Junts per Catalunya
El diputat Ferran Bel, 

en roda de premsa, 
va informar que el Partit 
Demòcrata negociarà els 
pressupostos generals de 
l’Estat al marge del que faci 
Junts per Catalunya, amb qui 
encara comparteixen grup.            
Bel va subratllar que la línia del 
PDeCAT és fer política útil i és 
per això que recolliran les pro-
postes dels alcaldes del terri-
tori per tal de presentar esme-
nes als comptes del govern de 
Sánchez. 
El diputat va deixar clar que el 
vot del Partit Demòcrata als 

pressupostos de l’Estat depen-
drà només de la postura del 
seu partit. 
Ferran Bel va reivindicar la po-
lítica útil davant dels qui “fan 
tuits i declaracions des del fa-
ristol, accions que també són 
política però que no la fan 
útil”.  Bel, en la roda de prem-
sa, va dir que ara per ara el vot 
seria negatiu, ja que el creixe-
ment de la inversió a la demar-
cació de Tarragona és petit si 
es compara amb el global dels 
pressupostos. Malgrat tot, va 
afegir que “entenem que els 
pressupostos s’han de deixar 

tramitar i que hi hem de pre-
sentar esmenes. Si hem de vo-

tar que no, hi haurà temps fins 
al final”. (ebredigital.cat)

Al Baix Ebre, serà Eva del Amo, 
regidora de l’Ametlla, acompa-
nyada per l’activista Rai Lopez 
(L’Aldea), Marta Fucho (El Pere-
lló) i Anna Ribes (Jesús). A la Ter-
ra Alta, Joaquim Miralles, alcalde 
d’Arnes, comptarà amb l’alcalde 
Antoni Ferré (La Pobla), la regi-
dora Laura Domènech (Vilalba) i 
el regidor Jaume Sabaté (Bot). Al 
Montsià, René Gonel, alcalde de 
Masdenverge, estarà acompa-
nyat de l’activista Jordi Romeva 
(Masdenverge), d’Eva Panisello 
(Amposta) i de la regidora Hele-
na Queral (La Ràpita).
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La consellera de Salut, Alba Vergés.

ALBA VERGÉS
“El toc de queda es prorrogarà i no 
es pot córrer amb l’obertura de la 
restauració”
La consellera de Salut, Alba 

Vergés, ha donat per feta 
la pròrroga del toc de queda, 
que dilluns vinent esgota 
el període de quinze dies 
inicials.      
“Continuarà segur”, alhora que 
ha apuntat que s’allargaria quin-
ze dies més. De la mateixa ma-
nera, ha afirmat que miraran “de 
quina manera es prorroguen” 
les altres mesures. En ser pre-
guntada sobre la possibilitat 
d’una obertura parcial de la res-
tauració, per exemple les terras-
ses, no ho ha descartat però ha 
alertat que “no es pot córrer”. 
D’altra banda, ha augurat un 
Nadal “molt complicat” pel que 
fa a la situació epidemiològica. 
En aquest sentit, ha dit que els 
grans dinars s’hauran d’”evitar 

del tot” i ha instat a fer troba-
des reduïdes i espaiades en els 
dies. Vergés ha constatat l’inici 
de la millora de les dades però 
ha apuntat que encara no han 
baixat ni el nombre de casos ni 
la pressió sanitària. 
Per això, ha instat a “anar pas a 

SEGONA ONADA
Ajudes de 20 milions 
per als autònoms i 
de més de 10 per a la 
cultura 
El govern ha aprovat en el 

Consell Executiu noves 
ajudes per als autònoms. 
Es tracta d’un paquet de 20 
milions d’euros per combatre 
els efectes de la pandèmia. 
Segons el nou pla presentat 
per la Generalitat en el 
Consell de Treball Autònom, 
cada treballador podrà rebre 
2.000 euros amb l’objectiu 
de mantenir l’activitat. Es 
preveu que se’n beneficiïn 
uns 10.000.   
L’ajuda és semblant a la que ja 
es va aprovar al mes de març. 
En aquesta segona onada de 
l’epidèmia, amb bars, restau-
rants, gimnasos, centres d’es-

tètica i altres negocis tancats 
per evitar els contagis, el go-
vern torna a habilitar aques-
ta ajuda, que consistirà en un 
pagament únic de 2.000 euros. 
L’ajuda, a diferència de la del 
març, serà compatible amb al-
tres prestacions o subsidis pú-
blics. Aquesta mesura s’afegirà 
a la mesura ja anunciada de 
rebaixar l’IRPF als treballadors 
més precaris. El Consell també 
ha aprovat una partida de 8,4 
milions per al sector cultural. 
És la primera part d’una partida 
extraordinària de 17,2 milions 
d’euros en “ajudes directes” al 
sector cultural “per cada mes 
d’aturada”.

pas” abans de plantejar-se rela-
xar restriccions. 
D’altra banda, Vergés es mostra 
“molt tranquil·la” amb les inves-
tigacions de la Guàrdia Civil pel 
cas ‘Voloh’. La consellera de Sa-
lut retreu a Cs barrejar la pandè-
mia amb l’operació policial.
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El senador republicà Miquel 
Aubà, ha volgut replicar les 
declaracions del senador soci-
alista Manel de la Vega a Rà-
dio Móra d’Ebre, on va dir que 
la variant de Gandesa no és 
una prioritat als Pressupostos 
de l’Estat i a més va demanar 
fer un front comú de parla-
mentaris ebrencs per reivindi-
car-la els anys vinents.
Aubà li ha replicat que “la 
paralització de la variant de 
Gandesa és una gran vergonya 
històrica, responsabilitat de 
PSOE i PP. Amb l’assignació 
als Pressupostos de l’Estat de 
d’una partida de 100.000 € el 
PSOE demostra el nul interès a 
tirar endavant una obra que fa 
vint anys que esperem”.
El senador republicà ha afir-
mat que “Esquerra no partici-
parem de la proposta de front 

ebrenc perquè l’únic que pre-
tén el senyor de la Vega és ta-
par les vergonyes dels repre-
sentants del PSOE i del PP que 
en vint anys dels seus governs 
han estat incapaços de fer res 
per la construcció de les vari-
ants de la N-420 de Gandesa, 
Corbera d’Ebre i Riudecols”.
Aubà ha afegit que “nosaltres 
portem vint anys treballant 
per les variants i reclamant la 
seva construcció amb moci-
ons a les Corts espanyoles i els 
ajuntaments; amb preguntes 
i interpel·lacions als ministres 
de PP i PSOE; i amb reunions 
amb secretaris d’Estat per de-
manar que reprenguessin les 
actuacions. Si no s’ha fet res és 
per la manca de voluntat polí-
tica de PSOE i PP”. El senador 
republicà ha recordat que ”la 
licitació de l’estudi informa

RESPOSTA AL SENADOR MANEL DE LA VEGA

DO TERRA ALTA
La Denominació d’Origen 
Terra Alta ha tancat la 
seva verema 2020 amb un 
increment en la producció 
del 6,5% respecte a l’any 
passat, i gairebé 38 milions 
de quilos de raïm veremats, 
amb un estat fitosanitari 
excel·lent.  

MÓRA D’EBRE 
El cribratge a l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre detecta 
només un positiu assimp-
tomàtic. 32 de les 33 proves 
foren negatives. El cribatge 
es va promoure arran de la 
detecció de quatre positius 
entre la plantilla de l’Ajunta-
ment. (SER Móra d’Ebre)

PARC EÒLICS
La Ponència d’Energies 
Renovables ha considerat 
inviables els emplaçaments 
de tres parcs eòlics més a les 
Terres de l’Ebre. Són ja 20 
dels 35 nous projectes eòlics 
que han presentat les pro-
motores des de l’aprovació 
del decret 16/2019 d’emer-
gència climàtica. Els últims 
que ha tombat l’òrgan tècnic 
són els parcs Tramuntana 1, 
2 i 3, que s’emplaçaven a Flix 
i Riba-roja d’Ebre i a Corbera 
d’Ebre. 
D’altra banda, la Ponència 
veu viable l’emplaçament 
per ampliar el parc Co-
lladetes del Perelló però 
adverteix que un dels nous 4 
aerogeneradors pot afectar 
l’àliga cuabarrada i demana 
que es tramiti el projecte 
avaluant “l’efecte acumu-
latiu” de les centrals que ja 
funcionen a la zona.

ASCÓ
La Plataforma d’Ascó 
reclama reduir el límit de 
velocitat a la cruïlla d’accés 
a la vila mentre no es fa la 
nova rotonda. 
L’entitat envia un informe 
tècnic al Govern on assenya-
len “tres punts negres” en 
aquest tram de la C-12.

MÉS 
NOTÍCIESAUBÀ: “LA PARALITZACIÓ DE LA VARIANT DE GANDESA ÉS UNA GRAN 

VERGONYA HISTÒRICA, RESPONSABILITAT DEL PSOE I PP”
tiu previ del traçat d’aquestes 
variants, que sumen un total 
de 13,4 km, es va publicar al 
BOE de 25 de març de 2000, 
en la mateixa edició en què es 
publicà l’estudi de l’autopista 
AP-41 Madrid –Toledo, de 57 
km, construïda per Florenti-
no Pérez, i que va entrar en 
servei l’any 2006 per ser res-
catada per l’Estat després de 
fer fallida l’any 2019. Mentre 
Florentino feia el seu negoci 
amb els amics del PSOE i del 
PP, aquí seguim esperant”. 
Aubà ha afegit que “durant la 
primera dècada d’aquest se-
gle, als Pressupostos de l’Estat 
apareixien partides milionàries 
destinades a les tres variants, 
que progressivament anirien 
disminuint, i que mai s’acaba-
ven executant; fins al punt que 
les tres van acabar desaparèi

xent dels Pressupostos. De fet, 
arran de preguntes per escrit 
que vaig formular al govern 
vam saber que en divuit anys 
els governs espanyols s’havi-
en gastat un total de 334.000 
€ en la variant de Gandesa; 
354.000 € en la de Corbe-
ra d’Ebre i 528.000 € a la de 
Riudecols; i que l’any 2012 per 
desídia, havien deixat cadu-
car les Declaracions d’Impacte 
Ambiental”.

La setmana passada, després 
del ple, ERC de Móra d’Ebre 
va fer un comunicat en el 
que informava que el regi-
dor Andreu Cano deixava el 
grup municipal d’Esquerra a 
l’Ajuntament. El comunicat 
deia també que “des de l’inici 
del mandat, s’han esdevingut 
discrepàncies entre el regidor 
Andreu Cano i membres 
d’Esquerra Republicana de 
Móra d’Ebre, motivades pels 
diferents punts de vista en la 
manera de fer i en el desenvo-
lupament del programa polític 
per al municipi. Aquesta situ-
ació ha provocat que s’arribés 
a un acord entre totes dues 
parts per garantir que Esquer-
ra Republicana de Móra d’Ebre 
pugui treballar pel municipi 
sense distorsions”. Andreu 
Cano, aquesta setmana, ha 
volgut fer diversos aclari-
ments: “jo portava molts anys 

a Esquerra Móra d’Ebre i es-
tava apartat totalment. Però 
a les anteriors eleccions em 
van proposar tornar a  entrar 
a la llista comentant-me que 
s’incorporava gent nova i que 
hi havien il.lusions renovades. 
Vaig acceptar i vaig entrar de 
segon. Passades les eleccions, 
també van haver-ne a la sec-
ció local i va entrar un grup de 
gent que ja havien estat feia 
molts anys. Des del principi, 
entre els que formàvem la llis-
ta electoral i la gent que havia 
entrat a la secció local no hi 
havia massa ‘feeling’. Jo vaig 
intentar, l’estiu de l’any pas-
sat, fer una reunió per acostar 
posicions entre les dues parts. 
Però no va ser possible. Des 
de llavors, tot van ser pals 
a les rodes i en ocasions 
passaven o volien passar per 
sobre dels propis regidors. I 
jo em vaig plantar. Per aquí 

MÓRA D’EBRE
ACLARIMENTS DEL REGIDOR ANDREU CANO

no passava”.  Cano afegeix 
que “en un ple anterior al de 
la setmana passada, ja vaig 
prendre la decisió de trencar 
la relació amb aquesta gent. 
Va haver un plantejament que 
van fer al ple que no em va 
agradar gens. I la ruptura va 
ser per decisió pròpia meua. 
En cap moment per mutuo 
acord com s’ha exposat en el 
comunicat. A més, sobre unes 
distorsions, dir també que 
suposo que es deuen referir 
a les seues, no a les meues. 
Així mateix, entenc que tenien 
ganes de que marxés. Els mo-
lestava. Cal informar que ells 
controlaven les xarxes socials 
i no acostumaven a penjar no-
tícies ni mocions proposades. 
Dijous passat, després del ple, 
van trigar cinc minuts a penjar 
el comunicat”. Andreu Cano 
acabava dient que “la direcció 
del partit em va demanar que 

continués però no ho faré. La 
decisió està presa. Jo seguiré 
treballant per lliure per Móra 
d’Ebre, aportant tot el que 
pugui al municipi en el que 
falta de mandat. No tinc cap 
ambició més. I sobre el desen-
volupament del programa de 
la secció local, m’agradaria 
saber quin és perquè fins ara 
no n’han tingut cap”.
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CAMBRA DE 
COMERÇ
Les Cambres de Comerç 
de Catalunya han donat 
aquesta setmana el tret de 
sortida al projecte Aixeca, 
Activa i Accelera el teu 
negoci, una ambiciosa inici-
ativa on es destinaran més 
de 10 milions d’euros, que 
té com a objectiu ajudar a 
empresaris/es i autònoms 
amb dificultats a superar 
els efectes provocats per la 
crisi de la Covid-19.

BENIFALLET
L‘Ajuntament comuni-
ca que davant les noves 
mesures decretades per la 
Generalitat per fer front al 
Covid-19 les Coves Mera-
velles  tancaran fins nou 
avís. El Llagut Benifallet 
també tanca fins la nova 
temporada de navegació, la 
primavera vinent.

GODALL
L’Ajuntament comunica 
al veïnat que el full de 
propostes d’inversió pel 
pressupost 2021, que s’ha 
repartit a cada persona 
del poble, es pot dipositar 
anònimament a les urnes 
que hi ha als comerços: 
Carns Imma, La Cooperati-
va de Godall, La farmàcia 
Teresa Mª Godina i al forn 
de pa Sant Salvador. També 
a l’Ajuntament, per baix la 
porta. 

MÉS 
NOTÍCIES

AJUTS
La Diputació concedeix 3,5 MEUR d’ajuts pels 
danys del Glòria en 35 municipis
La Diputació de Tarragona 

ha concedit ajuts a 35 
municipis per restablir béns 
i serveis afectats pels forts 
temporals de finals de 2019 i 
el Glòria, al gener d’enguany.             
La institució destinarà 3,5 mi-
lions d’euros en aquest con-
cepte. La darrera concessió 
atorgada és de 793.499,40 eu-
ros i afecta a 26 municipis. An-
teriorment s’han destinat 1,17 
milions d’euros i el plenari de 
l’octubre va resoldre destinar 
500.000 euros suplementaris 
a aquest tipus d’ajuts. Serviran 

per a obres de reparació d’ins-
tal·lacions d’aigua municipals, 
reposició de camins o carrers, 
reconstruccions de murs, im-
permeabilització de cobertes i 
altres millores en infraestructu-
res malmeses. 
D’altra banda, la Diputació des-
tinarà 21,9 milions a nous pro-
jectes de tipus social, econò-
mic, sanitari, cultural, esportiu 
o de lleure que contribuiran a 
la recuperació econòmica als 
municipis de la demarcació. El 
ple ha aprovat per unanimitat 
la sisena modificació de crèdit 

que permet l’increment pres-
supostari de l’ens, que amb 
aquests recursos preveu im-
pulsar una quarantena de nous 

projectes. Tot i l’augment de la 
despesa d’aquest exercici, la Di-
putació de Tarragona assegura 
que ha assolit el deute zero.

POLÍTICA
“Traslladar les pèrdues del projecte Castor als 
contribuents vulnera la normativa europea”
L’eurodiputada, Diana 

Riba, ha denunciat que 
“socialitzar les pèrdues 
d’inversions privades 
fallides, que a més a més van 
en contra dels objectius del 
Pacte Verd Europeu, és un 
autèntic disbarat”.             
Els eurodiputats d’Esquerra 
Republicana Jordi Solé i Dia-
na Riba han preguntat per es-
crit a la Comissió Europea si 
traslladar als contribuents les 
pèrdues del projecte Castor, 
com a inversió privada fallida, 
és compatible amb les normes 
europees del mercat intern i la 
protecció dels consumidors. 

Els eurodiputats han traslladat 
la qüestió arran de la sentència 
del Tribunal Suprem que obli-
ga l’Estat espanyol a pagar als 
bancs els 1.350 milions d’euros 
que van prestar per finançar 
la indemnització del fracassat 
magatzem de gas submarí. Al 
text, els eurodiputats recor-
den que la decisió suposarà 
“que sigui l’Estat, i en última 
instància els contribuents, qui 
hagind’assumir les pèrdues 
d’una inversió privada perju-
dicial per al medi ambient i la 
gent que hi viu aprop”. Segons 
han recordat els eurodiputats, 
el projecte Castor va poder ti-

rar endavant gràcies al finan-
çament d’una emissió de bons 
patrocinada pel Banc Europeu 
d’Inversions, institució finan-
cera pública comunitària, i va 
ser clausurat després de gene-
rar una onada sísmica de cen-
tenars de terratrèmols abans 
que s’arribés a posar en marxa. 
“Florentino i companyia cons-
trueixen un dipòsit de gas na-
tural que, després d’anys, l’únic 
que ha produït són terratrèmols 
i unes pèrdues milionàries que 
volen que assumim la ciutada-
nia. Castor és la història d’una 
gran estafa que avui tornem a 
denunciar”, ha afegit Riba. 
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En el moment del nostre tan-
cament ahir dijous la tarde, 
un avió del servei de rescat 
aeri militar mantenia activa 
la recerca de l’avioneta que 
va desaparèixer aquest di-
marts quan cobria el trajecte 
entre Eivissa i l’aeroport de 
Reus. Les tasques se centren 
en una zona marítima a unes 
40 milles nàutiques de la cos-
ta del delta de l’Ebre, on se 
suposa que hauria caigut al 
mar. L’avió militar disposa de 
mitjans tècnics específics per 
localitzar l’aeronau. 

Així les coses, els efectius de 
Salvament Marítim i la resta 
de mitjans que participaven 
en l’operatiu es van retirar de 
la recerca i només intervin-
dran a requeriment del servei 
de rescat aeri militar. L’avio-
neta la comandaven i tripula-
ven dos pilots experimentats. 
Un d’ells és Marc Francesch, 
vicepresident de l’Associació 
de Càmpings de Tarragona i 
president de Junts per Catalu-
nya a Torredembarra. L’altre 
és agent dels Mossos d’Esqua-
dra.

DAVANT DEL DELTA

L’AGÈNCIA 
ESTATAL DE 
METEOROLOGIA I 
L’OBSERVATORI DE 
L’EBRE RENOVEN 
EL CONVENI PER 
CINC ANYS
L’Agència Estatal de Meteoro-
logia (AEMET) i l’Observatori 
de l’Ebre han renovat per cinc 
anys el conveni de col·laboració 
que mantenen des de fa un 
segle. 

El conveni permet mantenir la 
sèrie de dades climatològiques 

de l’Observatori, que és cen-
tenària en alguns paràmetres, 
“eina clau” per a l’estudi del 
canvi climàtic. També se se-
guirà col·laborant en projectes 
d’investigació de meteorologia, 
hidrometeorologia, climatolo-
gia, i especialment aquells que 
tinguin en compte el desen-
volupament del servei global 
de meteorologia espacial de 
l’OMM (Organització Meteoro-
lògica Mundial). L’Observatori 
de l’Ebre, que està ubicat al 
municipi de Roquetes, a la 
comarca del Baix Ebre, va ser 
fundat l’any 1904 pel jesuïta 
Ricard Cirera.

ROQUETES
PREMI DE 
FOTOGRAFIA 2020 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha convocat el Premi 
de Fotografia 2020 amb 
l’objectiu de reconèixer les fo-
tografies més representatives 
de la comarca. S’estableixen 
dues categories de participa-
ció: Absoluta, per persones 
empadronades al Baix Ebre 
menors de 65 anys i Gent 
Gran, persones empadrona-
des a la comarca majors de 
65 anys. El premi serà de 375 
euros, que es distribuiran 
entre les dues categories.

BAIX EBRE

CAÇA D’ÀNEC AL 
DELTA 
El Departament d’Agri-
cultura assegura que les 
tirades nocturnes per caçar 
ànecs al delta de l’Ebre no 
incompleixen les restricci-
ons del toc de queda o el 
confinament municipal de 
cap de setmana, tal com ha 
denunciat l’entitat ecolo-
gista GEPEC-EdC. Per fer 
les ‘tirades de lluna’, els 
caçadors entren als espais 
de caça a les set de la tarda 
i no en surten fins a les sis 
del matí. Tampoc es permet 
desplaçar-se “de Barcelona 
a l’Ebre”, per exemple, per-
què només es pot caçar al 
mateix municipi o al conti-
gu. El Departament insisteix 
que aquesta modalitat de 
caça s’autoritza durant la 
tardor i l’hivern perquè 
ajuda a reduir les poblacions 
d’ànecs abans de la sembra 
de l’arròs a la primavera.

AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L’AIGUA 
L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) destina-
rà 900.000 euros a una 
línia d’ajuts per finançar la 
neteja de trams urbans de 
lleres de la part catalana 
de les conques de l’Ebre i 
el Xúquer. L’ACA assumirà 
el cost total dels treballs, 
amb un màxim de 60.000 
euros per actuació i 80.000 
per municipi. El termini per 
optar als ajuts, que s’han 
d’executar fins el 31 d’oc-
tubre de 2022, es tanca el 
pròxim 31 de desembre.

MÉS 
NOTÍCIES

PLA DE 
CONTINGÈNCIA
La Regió Sanitària Terres de 
l’Ebre dóna un pas més en el 
Pla de Contingència donada 
la situació epidemiològica i 
una previsió d’augment dels 
ingressos hospitalaris. 

A partir d’avui divendres 
s’iniciarà la derivació inversa 
des dels serveis d’urgències 
hospitalàries als CAP i a la 
Clínica Terres de l’Ebre. 
El SEM instal·larà dues àrees 
assistencials, una a l’HTVC i 
una altra a la CTE. 

SALUT

 
EL GRUP MORA 
S’IMPLICA AMB EL 
PROJECTE EMMA  
L’empresa familiar Grup 
Mora, amb 10 botigues ar-
reu del territori, s’ha sumat 
al projecte Emma amb la 
venda d’uns collarets soli-
daris. 
Aquests collarets es ve-

nen a un preu de 5 euros 
cadascun i l’import íntegre 
és dona a aquesta iniciativa 
que impulsa la investigació 
del càncer de mama. “Les 
nostres botigues seran un 
punt des d’on donarem a 
conèixer la gran tasca que 
s’està fent a casa nostra en 
investigació en càncer de 
mama. Volem sensibilitzar 
el màxim de persones i fer 

SALUT CREA UN “GABINET DE CRISI” 
PER GESTIONAR LA PANDÈMIA 

AL TERRITORI
UN AVIÓ MILITAR SEGUEIX BUSCANT 

L’AERONAU DESAPAREGUDA

Un “gabinet de crisi” gestionarà 
diàriament els recursos sanita-
ris a les Terres de l’Ebre per fer 
front a l’expansió de la pandè-
mia de la covid-19. El Depar-
tament de Salut ha anunciat 
aquesta mesura davant l’actual 
situació epidemiològica, les da-
des d’ingressos i la disponibilitat 
de llits als hospitals del territo-
ri. El gabinet, amb membres de 
la Regió Sanitària, el Sistema 
’Emergències Mèdiques (SEM), 
la direcció de l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta i la direc-
ció de l’àrea de serveis assis-
tencials del CatSalut, es reunirà 
diàriament per gestionar i pren-
dre decisions sobre recursos 
assistencials, fluxos entre els 
diferents recursos i les mesures 
per aturar la pandèmia d’acord 
amb l’estratègia el Pla de Con-
tingència Territorial.
Pel que fa a la situació de les 
residències de la gent gran,  el
dimarts passat a Gandesa hi 
havia disset usuaris positius i 5 

professionals positius; a la de 
Sant Miquel Arcàngel de Torto-
sa set usuaris positius i un pro-
fessional infectat; a Natzaret 
de Móra d’Ebre sis usuaris po-
sitius i tres professionals també 
afectats. A la residència Vima 
de Sant Carles de la Ràpita s’ha 
arribat als 62 usuaris positius i 
divuit treballadors mentre que a 
la llar l’Àngel Amposta es man-
tenien vuit positius. 

que col·laborin amb el pro-
jecte”, han explicat Gemma 
i Jordi Mora, propietaris del 
Grup Mora. “Estem segurs 
que gràcies a aquests co-
llarets seran moltes les per-
sones que col·laboraran, i 
entre tots farem possible 
que aquesta investigació tiri 
endavant i ajudi a millorar la 
qualitat de vida de les paci-
ents de càncer de mama”.
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FUTBOL AL 
FEBRER
Vaig dir al maig que fins a l’oc-
tubre no hi hauria futbol i així 
ha estat. També vaig dir que 
s’havien de fer lligues curtes 
però la Federació ni fa cas a Jo-
aquin Celma ni als clubs. I quan 
és la que ha de remar per al bé 
del futbol,   va al revés. Només 
cal veure aquestes dades. Mal-
grat que una majoria de clubs 
no estaven d’acord en jugar, 
va dir que s’havia de fer si o si, 
amb un covid que podia pujar 
de contagis i sense encara 
vacuna. Això sembla una pel·lí-
cula de Hitchcock: als clubs els 
fan parar quinze dies, després 
els donen un avís que juga-
rien sense públic, la setmana 
passada fins van posar-se 
designacions arbitrals quan el 
100% de clubs sabien que no 
hi hauria futbol i fins dijous les 
Autoritats no confirmen que hi 
ha una nova aturada. I com a 
regal quinze més parats sense 
entrenar. Lligues parades, i 
més jornades per disputar. 
Puc afirmar que el futbol està 
finiquitat aquest any. Com la 
Federació volia salvar la tem-
porada si o si, ara s’han trobat 
amb la rebel·lió dels clubs de la 
segona catalana de Lleida i els 
de la 1a catalana grup 2, en un 
comunicat en què diuen que 
així no volen jugar i que volen 
un nou pla de competició des 
de gener. Els equips ebrencs 
de 2 catalana, s’han reunit, 
tots menys el Tortosa, i tenien 
previst fer un comunicat per 
separat. La meva aposta és 
que hi haurà futbol avançat el 
gener o al febrer, lligues curtes 
i a 3a i 4a catalana dos grups. 
En qualsevol cas, possibili-
tats que hi hagi futbol: 50%. 
Podem veure també lligues 
finalitzades. No comprenc el 
silenci de la Federació en no fer 
unes noves lligues, potser al 
desembre diran alguna cosa.

CELMA

PUNT I SEGUIT 
Una setmana més i tenim la 
situació sanitària extremada-
ment complicada. El meu relat 
editorial ve a ser el mateix. 
D’entrada, màxim suport des 
d’aquí per tirar endavant, tot 
i la conjuntura actual. A tots 
ens està afectant la situació i 
hi ha gent que, a més, d’una 
manera o una altra, ho està 
passant molt malament. 
Enmig d’això, per a mi, el 
tema esportiu continua en un 
segon terme. No obstant, cal 
destacar la voluntat de clubs 
de reunir-se telemàticament 
i d’intentar posar ordre on 
ara és complicat que n’hi 
hagi. Que les competicions 
esportives són segures no ho 
puc debatre. No sóc expert. 
Però que ara hi ha molta més 
gent afectada i, de retruc, 
hi ha més equips que poden 
estar-ho és una realitat. La 
partida continua. Els clubs re-
clamen suport de la Federació 
com a estament que els ha 
de defensar en uns moments 
com els actuals. Estan d’acord 
en buscar solucions i, dins del 
possible, poder planificar. Els 
equips no estan entrenant i 
no poden començar a jugar 
d’un dia per l’altre. Mentres-
tant, la Federació continua 
ferma en què tan aviat les 
autoritats sanitàries ho 
permetin, la competició es re-
prendrà. Bé, encara que no ho 
sembli, crec que la Federació 
sap perfectament el que està 
fent, malgrat que això és pos-
sible que no sigui una mesura 
popular. Es va dir al juliol que 
si es disputa més del 50 % de 
les competicions i aquestes no 
poden acabar-se, la darrera 
classificació decidiria. Sembla, 
és una opinió, que aquest és 
el camí traçat, per quan es 
pugue.  I Sanitat és qui decidi-
rà. I ho farà sempre segons la 
situació. I la Federació això ho 
sap. Per tant, calma.  

MICHEL AMB LA FEDERACIÓ
Clubs de Primera 
catalana, molestos

“NO ÉS LA 
RESPOSTA QUE 
ESPERÀVEM”
El CF Gandesa, com a equip 
de la Primera catalana, va 
formar part de la reunió te-
lemàtica de clubs de Primera 
catalana. La primera presa 
de contacte va valorar-se 
com a molt positiva amb el 
comunicat que es feia a la 
Federació en el que els clubs 
eren partidaris de modificar 
el pla de competicions i po-
der competir a partir del ge-
ner. La Federació, dilluns la 
nit, va respondre dient que 
no podia modificar el pla, 
que per fer-ho depenia de 
l’assemblea, i va transmetre 
que tan aviat la Generalitat 
comuniqués que es podia ju-
gar es faria. Des de Gandesa, 
al respecte, manifestaven 
que “la resposta que ens ha 
donat l’FCF no té res a veure 
amb el que esperàvem. Ens 
tanca la porta als clubs i no 
dona opció a buscar qualse-
vol alternativa. Creiem que 
hauria de fer un canvi en la 
manera de gestionar aques-
ta lliga. Si no, serà inviable 
dur-la a terme i clubs com el 
nostre podem tenir moltes 
dificultats”. Per això des de 
Gandesa ja es va comunicar 
que si “s’ha de prendre una 
decisió per no arruïnar el 
club, la prendrem”. 

Clubs de la Primera 
catalana, grup 2, van 

fer una reunió telemàtica 
per tal de demanar a la 
Federació una represa de les 
competicions al gener i, si fos 
necessari, modificar el pla de 
competicions per adaptar-
lo a la situació general que 
comporta la crisi sanitària 
actual.    
La Federació va respondre dilluns 
dient que el pla de competicions 
es va aprovar a l’assemblea i no-
més allí es poden fer modificaci-
ons com les que proposen clubs 
de Primera catalana. En el comu-
nicat de resposta, la Federació 
també informa que “tant aviat el 
govern de la Generalitat permeti 
la tornada a la pràctica esporti-
va, els campionats es reprendran 
amb la major brevetat possible”. 
L’ens federatiu, que va defensar 
que la pràctica esportiva és segu-
ra, du a terme una sèrie d’accions 
per tal de que les competicions 
puguin continuar quan més aviat 
millor. 
El comunicat federatiu no ha 
agradat massa als clubs de Pri-
mera catalana que buscaven dià-
leg i s’han trobat, d’entrada, amb 
un mur que no permet un con-
sens. Al nostre territori també ho 
han vist així. 
Hernan Subirats, president de la 
Rapitenca, manifestava que “no 
acabo d’entendre la posició de la 

Federació. Els clubs, de Primera 
catalana del grup 2 i els que es 
volien adherir del grup 1 i també 
d’altres categories, buscàvem di-
àleg i solucions conjuntes davant 
de  la situació actual. Però aques-
ta resposta no l’esperàvem. Ens 
diuen que només a l’assemblea 
es pot decidir quan la Federació, 
davant d’un moment excepcio-
nal, té potestat per modificar el 
pla de competicions com ja va 
passar a l’abril. I ara també ho és 
i per això els clubs volem parlar 
per saber si podem arribar a fer 
alguna planificació. I jo crec que 
si els clubs acordem modificaci-
ons, després també ho aprovari-
em en assemblea”. El president 
rapitenc afegia que “sap greu la 
resposta. Penso que la Federació 
s’equivoca. Sembla que té altres 
plans i no els vol exposar a l’es-
pera de decidir segons aquests 
plans”. Clubs de 1a catalana te-
nen previst fer un altre comuni-
cat a la Federació.     

Juanjo Rovira, Edu Albacar i Hernan Subirats estaran dilluns a Minut 91. 

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

GANDESA

Van fer un comunicat 
proposant diàleg i 
l’FCF no ha donat 
opció dient que tan 
aviat es pugui “s’ha 
de jugar”

Amb l’aturada de les 
competicions, el programa 

de Canal TE, Minut 91, no 

s’emetrà el proper diumenge.
Sí que es manté la Tertúlia de di-
lluns (21.30h). 

El proper, dia 9, ens visitaran 
Juanjo Rovira, Edu Albacar i Her-
nan Subirats. 
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MINUT 91
“Tal com està tot, ara 
no podem arrencar”

Minut 91, a Canal Terres 
de l’Ebre, va tornar a 

parlar dilluns de la situació 
amb l’aturada de les 
competicions. 
Els convidats foren Josep 
Bertomeu, del Camarles, An-
dreu Cano, de l’Olimpic i Joa-
quin Roda, president de la UD 
Rem-Bítem.
Bertomeu va opinar que “tal 
com estan les coses, en gene-
ral, no veig possible començar 
a curt termini les competicions. 
I crec que la Federació s’ho 
hauria de plantejar i escoltar 
els clubs que també tenim la 
força si ens unim. A banda de 
la situació sanitària està el toc 
de queda que dificulta els en-
trenaments i, a  la vegada, no 
seria possible començar sense 
públic pel que això comporta, 
en el cas que s’hagi de tornar a    
jugar d’aquesta manera. Entenc 
que la Federació es vol salvar 
però crec que ens hem de sal-
var tots”. 
Clubs de Segona catalana 
ebrencs van fer una reunió te-
lemàtica “va haver consens per 
transmetre a la Federació el 
que pensàvem. Però dijous de 
la setmana passada ja va sortir 
el comunicat de Salut que con-
firmava que s’allargava l’atura-
da i per això vam quedar que 
cada club faria pel seu compte 
el seu comunicat de queixa a 
la Federació. Nosaltres, des del 
CF Camarles, sí que tenim pre-
vist fer-lo”. 
Bertomeu va explicar que “el 
que no potser és que els clubs 
estem amb incertesa; sense 
poder entrenar, que ens diguen 
amb poc marge de temps de si 
es juga o no. No podem estar 
així. Penso que s’han de pren-
dre mesures i si s’ha de pensar 
en competir al gener del 2021, 
pues parlar-ne per veure si es 

poden reiniciar les lligues lla-
vors”. 
D’altra banda, l’Olímpic va ma-
nifestar des del principi que 
era partidari de jugar. Cano va 
aclarir dilluns que “la situació 
ha canviat de fa unes setmanes 
a ara. Nosaltres seguim pensant 
que volem jugar però si es do-
nen les condicions necessàries 
i en aquests moments, a dife-
rència de temps enrera, no és 
així. Creiem que s’han d’acla-
rir diverses qüestions i esperar 
poder millorar la situació sani-
tària que ara és ben complica-
da”. Cano va acabar dient que 
“estic d’acord en què crec que 
la Federació ha de reaccionar. 
Ha d’escoltar els clubs i posar 
fil a l’agulla, si s’ha de fer res-
tructuració de la competició, 
i jugar quan es pugui fer, en 
les condicions que correspon, 
no en les actuals. No obstant, 
la sensació que tinc és que no 
farà res. Quan sigui el moment 
de començar dirà que a co-
mençar i ja està“. 
Roda, per últim, va admetre 
que li semblaria bé, si es pot, 
“reiniciar les lligues al gener” i 
va afirmar que no seria partidari 
de que la temporada fos nul.la. 
“La situació no és fàcil de so-
lucionar perquè ens trobem 
davant d’un greu problema sa-
nitari a nivell mundial. Ha d’ha-
ver-hi paciència i esperar es-
deveniments considerant que 
la Federació és qui té la darrera 
paraula com a organitzadora 
de les competicions”, va mani-
festar Roda per tancar el pro-
grama.

Juanjo Prats, del CD la Cava.

CAMARERO

COMPETICIONS

“Signaria el manifest de la UFEC : 
l’esport és molt necessari”

Clubs de Tercera catalana veuen 
bé una represa al gener

Guillermo Camarero, 
tècnic del  Tortosa, 

confia en què les 
competicions es puguen 
reprendre.
Per un costat, el tècnic lamen-
ta que “l’aturada, pel que fa 
a l’equip, es va produir en un 
moment en què havia millorat 
quant al joc i això es notava 
en els entrenaments. Va ser un 
contratemps. I ara cal espe-
rar a veure que es determina”. 
Pel que fa a la situació general 
i què pot passar, l’entrenador 
explica que “per a mi l’esport és 
una necessitat vital i un bon an-
tídot contra qualsevol malaltia i 
més de caire respiratori com és 
el cas actual que principalment 
ens afecta. En aquesta línia, jo 
signaria el manifest de la UFEC 
conforme que l’esport és extre-
madament necessari. Per això 
espero que aviat pugui tornar 
l’activitat física. En qualsevol 

cas, sempre cal esperar les de-
cisions de les administracions 
i acceptar el que dictaminen. 
Però jo sóc dels que penso que 
les competicions poden tornar. 
A més, l’estadística de la Fede-
ració mostra que l’afectació de 
la pandèmia en l’àmbit futbo-
lístic ha estat mínima. Per tant, 
fent les coses com s’estaven 

duent a terme, penso que es 
pot tornar a jugar, si les Autori-
tats consideren que pot fer-se. 
Cal considerar que hi ha clubs 
que estan pagant als jugadors i 
que han fet una inversió impor-
tant que suposa un esforç. Per 
tant, quan es pugui, s’hauria de 
seguir i disputar els partits pos-
sibles”. 

Camarero, tècnic del CD Tortosa.

Juanjo Prats, director 
esportiu del CD la Cava 

manifesta la seua opinió 
sobre la situació actual.
Prat considera que “la veritat és 
que abans de Nadal veig molt 
complicat que es puguen re-
prendre les competicions. Crec 
que s’hauria de deixar passar la 
situació complicada actual tot 
esperant que, dins del possible, 
millore. Llavors, si això passa, 
penso que seria moment de 
valorar que és el que es pot fer 
i s’hauria d’estudiar reestructu-
rar la competició”.
Prats afegeix que “hem de 
veure que poder dur a terme 
el campionat amb dues voltes 
cada vegada es farà més com-
plicat. Per tant, com una opció, 
es podrien establir dos grups 
(de 9 i 8 equips) i després uns 
play-off per decidir l’ascens i 
les places de descens. Em sem-

bla que aquest sistema  podria 
arribar a realitzar-se, tot i que 
pugui arribar-se fins al juliol del 
2021. Però, tot el que no sigui 
això ho veig molt difícil”. 
La Federació, fins ara, s’ha 
mostrat inflexible i en un co-
municat de resposta a equips 
de la Primera catalana, que 
demanaven poder consensuar 
reiniciar la lliga al gener i estu-

diar modificar el pla de com-
petició, ha contestat que tant 
aviat es pugui s’ha de reprendre 
la competició. 

INCERTESA
“Reestructurar la 
competició. És 
inviable acabar la lliga”

“La sensació és que la 
Federació no farà res 
i quan es pugui jugar, 
dirà de fer-ho”
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Carlos Gilabert, president de 
l’Amposta: “tal com està tot 
no hauríem de jugar. És invi-
able. No sé si hauria de ser al 
gener o al febrer. Creiem que 
fins que estigui tot controlat i 
les condicions siguin les ade-
quades no es poden repren-
dre les competicions. I ara 
mateix aquestes condicions 
no són les idonies”. Sobre un 
possible nou pla de compe-
ticions, Gilabert diu que “la 
Federació ha de mirar pel bé 
dels clubs i ha de decidir quin 
pla es pot fer per poder aca-
bar les lligues, comptant en 
què a curt termini no poden 
reiniciar-se. En el nostre cas, 
com d’altres equips, no estem 
entrenant en no estar les ins-
tal.lacions obertes. I cal con-
siderar que ja fa dies que no 
s’entrena i que quan es pugui 

tornar, més endavant, s’ha de 
fer abans una minipretempo-
rada. La papereta realment és 
molt complicada però creiem 
que jugar sí o sí en aquests 
moments no és el més ade-
quat”. 

CF AMPOSTA

Ito Galve, director esportiu del 
CF Santa Bàrbara, sobre la situ-
ació actual, opina que “penso 
que començar abans de Na-
dal és pràcticament impossi-
ble. Els contagis incrementen 
al territori i el risc de rebrot és 
alt. I segons diuen des de Sani-
tat la saturació hospitalària és 
elevada. Per tant, amb tot ple-
gat, no podem arrencar abans 
de Nadal. I penso que s’ha de 
començar a considerar que a 

la tercera catalana només es 
podrà disputar una volta i, això 
sí, sense mirar condicionants 
de si em toca anar a un camp 
o em toca anar a un altre. Si es 
mira interessos particulars i no 
hi ha entesa en aquest sentit, 
pot passar que no hi hagi lliga, 
una possibilitat que no cal des-
cartar-la. I és que, d’altra ban-
da, tampoc sabem si al gener 
o al febrer les dades faciliten 
poder jugar”.

“TENIM CLAR 
QUE A PORTA 
TANCADA NO 
JUGAREM”
Des de Corbera, sobre si a 
curt termini, abans de Nadal, 
es reprendran les competi-
cions, diuen que “seran les 
Autoritats sanitàries qui ho 
marquin i la Federació llavors 
ho comunicarà. Per part 
nostra, dir que faríem una 
reunió amb els jugadors i es 
decidiria de forma conjunta 
sobre el que es consideraria 
que es pot fer. Seria de forma 
democràtica amb unes vo-
tacions. El que sí que tenim 
clar a Corbera és que a porta 
tancada no jugarem. Això 
està totalment descartat. I si 
s’ha de tornar més endavant, 
al gener o al febrer, quan la 
situació sanitària general 
sigui millor, pues també ho 
plantejarem i si estem tots 
d’acord, ho acceptarem. 
Nosaltres defensem els 
nostres jugadors i socis i el 
club en general. I el que es 
pugui decidir serà sempre de 
forma consensuada. Pensem 
que la Federació té interés en 
disputar una volta i alguna 
jornada més per així poder 
decidir ascens i descensos. 
Nosaltres, si les condicions 
són bones, i així ho acordem, 
tirarem avant. I si es decideix 
que la temporada és nul.
la i així s’aprova, també ho 
acceptarem. En qualsevol 
cas, és cert que només es 
van disputar dues jornades 
però vam comprovar que el 
futbol no té una afectació 
directa amb els contagis. I 
això també cal valorar-ho. 
No obstant, la situació ha 
empitjorat i som conscients 
que no perquè vam decidir 
jugar al principi, ho farem 
ara de forma obligada per 
adaptar-nos al que mani la 
Federació. Sempre actuarem 
defensant els interessos del 
club i escoltant les opinions”. 
Sobre una reunió telemàtica 
entre clubs per parlar del 
futur, David Ferré, president 
corberà, diu que “des de 
Corbera estem oberts a fer-la 
i a parlar-ne per consensuar 
la situació”. 

CORBERA
“TORNAR A  COMENÇAR ABANS 
DE NADAL ÉS PRÀCTICAMENT 

IMPOSSIBLE”

CF SANTA BÀRBARA
“TAL COM ESTÀ TOT, ARA PER ARA, ÉS 

INVIABLE PODER JUGAR”

Chema, tècnic del Catalònia, 
considera que “tornar a ju-
gar abans de Nadal serà molt 
complicat. Els organismes sa-
nitaris, que prenen decisions, 
ho fan en base a unes dades 
i les actuals no són positives, 
considerant també que estem 
ja en plena tardor, més a prop 
de l’hivern. Per tant, ho veig 
molt difícil poder jugar a curt 
termini”. Sobre la qüestió de 
quan es podrà competir i de 
quina manera, Chema creu 
que “jo penso que quan es pu-
gui tornar a  jugar, d’entrada, 
serà una bona senyal perquè 
la situació haurà millorat i 
això voldrà dir que podem fer 
vida el més normal possible 
i que jugarem amb públic als 
camps i de la manera que ens 
agradaria a tots plegats. Jo 
no sé quan serà aconsellable 
tornar a jugar però sí que tinc 

clar que quan es pugui fer el 
format és indiferent. Crec que 
l’important serà competir i po-
der fer esport i que, si es tira 
avant, vol dir que en general 
ens trobem en un moment 
més òptim que l’actual. Penso 
també que a l’esport, fins ara, 
s’han pres correctament les 
mesures i s’han fet de forma 
estricta, seguint els proto-
cols, potser més que en altres 
àmbits. I, d’aquesta manera, 
quan la situació pugui millo-
rar, penso que es pot tornar 
a competir. Això sí, hauria de 
ser de forma ben estipulada i 
acordada amb antelació, tant 
si es pot jugar una volta o un 
determinat nombre de partits 
fins una data en concret. I si 
no es pot jugar perquè malau-
radament la situació no millo-
ra, també caldria decidir-ho 
amb temps”.

CF CATALÒNIA
“A CURT TERMINI, VEIG DIFÍCIL 
TORNAR A JUGAR”

Des del Club Deportiu Roque-
tenc, davant del moment ac-
tual, informen que “a l’inici de 
la lliga, a nivell esportiu, pel 
que fa cos tècnic i jugadors, hi 
havia molta il.lusió per tirar en-
davant la competició. Però ara, 
amb l’aturada de 4 setmanes i 
les dificultats per poder entre-
nar, pensem, tant per la part 
esportiva com directiva que no 
és viable reiniciar les competi-
cions a curt termini. I menys si 
hagués de ser a porta tancada, 
el que suposaria una estocada 
definitiva per als clubs mo-
destos per no poder tenir els 
ingressos propis d’un partit. 
A més de socis que ja ens han 
comentat que no els passem el 
rebut si el futbol torna a porta 
tancada”. Des del Roquetenc 
creuen que “potser cal plante-
jar un retorn a les competicions 
per al gener o febrer, si llavors 
ja és possible. Una proposta 

que nosaltres plantegem per 
la Tercera catalana ebrenca és 
poder incorporar un equip de 
quarta i recuperar el nombre 
de 18 equips. O si no és possi-
ble, deixar-ho en 17, com estem 
ara. Fer 3 grups de 6 equips 
(un seria de 5 si no s’incorpo-
ra cap de quarta). Això serien 
10 jornades. Ells dos primers 
de cada grup comportarien un 
altre grup de 6 que decidiria 
la plaça d’ascens. Així mateix, 
els dos darrers dels 3 grups 
inicials, farien un altre grup de 
6 que decidiria les places de 
descens. I els equips intermit-
jos disputarien una lligueta en 
la que caldria establir de quina 
manera hi hauria al.licient per 
el campió. En total, serien 20 
jornades i potser es podrien dur 
a terme fins al juny. Es una pro-
posta que traslladem. Pel de-
més, molta salut a tots i molts 
d’anims”. 

CD ROQUETENC
PROPOSTA PER UNA NOVA 

COMPETICIÓ AL 2021
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Joan Barrufet, jugador del 
Móra la Nova, davant de la 
situació actual, és clar: “fins 
que no estigue tot solucionat, 
penso que no hauríem de ju-
gar. Si en unes setmanes fan 
tornar a jugar al futbol ama-
teur, penso que voldrà dir que 
no s’entén el que significa la 
paraula amateur. No serem 
conseqüents a la realitat ac-
tual. A mi em faria vergonya 
jugar a futbol veient el que 
estan patint sectors com el 
sanitari i també gent que te-
nim a prop i que ho està pas-
sant malament. I clar la deci-
sió de jugar, si així s’acorda, 
dependrà de cada jugador i 
dels clubs. I jo respecto el que 
facin altres companys però la 
meua posició és aquesta. Ho 

veig així. D’altra banda, dir 
que la Covid no té afectació 
en el futbol amateur crec que 
és no voler veure la realitat. 
Estem en unes categories en 
les que no es fan proves PCR i 
sabem que poden haver casos 
positius que no tenen símpto-
mes. Per tant, no s’agafa per 
cap lloc que el futbol ama-
teurs està lliure de propagar 
el virus”.

JOAN BARRUFET

Albert Alberich, president del 
Flix, exposa que “nosaltres ja 
no érem partidaris de jugar al 
setembre. Per això vam co-
mençar molt tard la pretempo-
rada. Però al final vam decidir 
tirar avant, sabent el que podia 
passar i ha passat. Ara es parla 
de jugar al gener. Però tampoc 
tenim garanties de si llavors 
estarem millor. Potser Estarem 
igual o pitjor. Crec que s’ha 
d’anar pas a pas. I no aturar-ho 
tot per 15 dies. Aturar-ho fins 
avançat el gener i llavors deci-
dir. Crec també que fins que no 
estigui la vacuna, no s’hauria de 
jugar. Hi ha jugadors que estan 
cansats...ara entrenem...ara pa-
rem...a més de que veuen que 
altres equips han hagut de ser 
confinats i que han sortit més 
positius en general. I tenen por 
de passar-ho ells com ha suc-
ceït en altres llocs. Així mateix, 
dir que a Flix no jugarem sense 
públic. No podem prescindir 
dels ingressos de la rifa, del bar 

o dels socis als que no passa-
rem els carnets si no es juga a 
portes obertes. Si s’hagués de 
jugar a porta tancada, el Flix 
retirarà l’equip encara que ha-
guem de baixar”. El president 
flixanco afegeix que “pensem 
també que el pla de competi-
cions ja no val. Se n’ha de fer 
un altre, amb dos grups de 9 (o 
un de 9 i un altre de 8). Era el 
que reclamàvem a l’inici i no es 
va fer. I si s’han de declarar nul.
les les competicions, tampoc 
passaria res. Crec que seria ra-
onable. Cada dia es perden les 
ganes i es nota cert desànim. I 
la Federació ha de vetllar pels 
clubs, no pensar per ella”. Fi-
nalment, Alberich comenta que 
“la reunió entre clubs fa temps 
que es diu que s’ha de fer. La 
veritat és que nosaltres hem fet 
poca cosa per poder-la dur a 
terme. Però crec que ara algú 
ha de fer un pas avant i l’hem 
de donar suport perquè els 
equips hem de dir prou”. 

“L’ESPORT 
FEDERAT 
PERMET UN 
MILLOR CONTROL 
SANITARI”
Miquel Cervelló, tècnic de 
l’Alcanar, sobre la tornada 
de les competicions, creu 
que “s’hauria d’intentar. No 
és fàcil perquè la situació és 
complicada però els experts 
parlen de que sanitàriament 
és molt més efectiu un con-
trol amb esportistes federats 
que no pas amb grups de 
gent que fa esport pel seu 
compte, sense cap control. 
A més, Catalunya és l’única 
Comunitat on no es permet 
la pràctica esportiva federada 
(es prohibeix un tema que 
es considera essencial per la 
salut) quan a tot arreu si que 
es permet. Per tant, tot i que 
m’agradaria provar de reini-
ciar les competicions, ho veig 
complicat i més tenint les 
instal.lacions tancades com 
estan a hores d’ara. I si les 
competicions han de tornar 
al gener o al febrer, llavors 
s’hauria de fer una remode-
lació del pla de competició 
i proposar un sistema més 
curt que era el que es dema-
nava tant per Tercera com 
per Quarta catalana, de fer 
dos grups. Tot plegat, no té 
solucions fàcils i, a la vegada, 
és un moment complicat per 
planificar res. En el nostre cas 
els jugadors tenen un plànnig 
de treball i així anem fent, tot 
i que està clar que això no té 
res a veure per a poder tenir 
ritme de partit i de compe-
tició”.

CF BATEA
Joan Suñé, vicepresident del 
Batea, va informar dilluns 
a Minut 91 que “seguirem 
esperant esdeveniments però 
segons les decisions que es 
puguen prendre pel reinici de 
les competicions, estudiarem 
la retirada de l’equip. Es un 
tema que es plantejarà al 
soci i al que si s’arriba, caldrà 
esperar de la seua resposta 
i també de si pot sortir algú 
interessat en agafar el club i 
que tingui un altres planteja-
ments”. 

ALCANAR
“ÉS MOMENT DE PARLAR-NOS ELS 

CLUBS I DIR PROU”

JE FLIX
“SI EL FUTBOL AMATEUR TORNA EN 
UNES SETMANES ÉS QUE NO HEM 
ENTÈS EL QUE VOL DIR AMATEUR”

Des del FC Godall, davant del 
moment actual, han manifes-
tat que “pensem que comen-
çar abans de Nadal ara mateix 
és inviable. A banda del tema 
Covid, està el tema dels en-
trenaments,... no es pot jugar 
sense haver entrenat un mí-
nim de temps, si no tot seran 
lesions i baixes. A més, no es 
poden fer els partits sense pú-
blic...això ho és tot per equips 
d’aquestes categories”. So-
bre la possible represa de les 
competicions, des de la junta 
del FC Godall creuen que “no 
es pot dir una data concreta. 
Cal esperar al Gener o Febrer 
i veure com està la situació. I 
si la situació llavors ho permet 
caldrà variar el pla de compe-
tició (l’actual és impossible 
dur-lo a a terme) i fer possi-
blement una competició per 

grups amb criteris de proxi-
mitat. Estaria bé fer dos grups 
(de 9 i 8 equips) i el primer 
de cada grup que juguen per 
decidir l’ascens, i, per la part 
baixa, els dos darrers de cada 
grup que s’enfronten per deci-
dir les places de descens. Tot i 
això jo veiem molt difícil que la 
situació millore tant, que per-
meti jugar i entrena amb nor-
malitat. Es la nostra opinió”. 
La directiva del Godall acaba 
dient que “estaria bé, seria po-
sitiu, que hi hagués unió dels 
clubs per no jugar, si no la Fe-
deració farà jugar a la mínima 
que Sanitat els deixen fer-ho”, 

FC GODALL
‘CAL ESPERAR AL GENER O FEBRER 

I VEURE COM ESTÀ LA SITUACIÓ 
LLAVORS’

Des de l’Ebre Escola opinen 
que “nosaltres també ho ve-
iem complicat poder repren-
dre la competició abans de 
Nadal. No obstant, no som 
especialistes i no podem fer 
un veredicte en aquest sen-
tit.  De totes formes, està clar 
que en el moment actual, a 
curt termini, es veu compli-
cat poder jugar, i més sense 
entrenar com estem ara. Si 
hem de començar al gener o 
al febrer és evident que serà 
inviable poder disputar més 
de 30 jornades (nosaltres 
només hem jugat un partit). 
Ja vam dir-ho al’estiu que 
el campionat de més de 30 
jornades era difícil dur-lo a 
terme perquè hi havien po-
ques jornades de descans i la 
lliga ja s’acabava avançat el 
mes de juny. Llavors ja érem 

partidaris de fer dos Grups. I 
ara també pensem que, si no 
es pot jugar fins l’any vinent, 
s’haurà de pensar una fórmu-
la amb grups reduïts i llavors 
els primers classificats que 
facin enfrontaments directes 
per decidir ascens i igualment 
els equips que quedin a la 
part baixa, fer també enfron-
taments directes per decidir 
les places de descens”. 

EBRE ESCOLA
‘SI NO ES JUGA FINS L’ANY VINENT, 
S’HAURIA DE FER UN ALTRE PLA DE 

COMPETICIÓ
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EL CANTAIRES 
TORTOSA SUSPÈN 
EL I TORNEIG DE 
NADAL CIUTAT DE 
TORTOSA
Degut a l’actual situació de 
pandèmia coneguda per 
tothom, i tenint en compte 
les previsions a curt i mig 
termini, la direcció tècnica del 
Bàsquet Cantaires Tortosa 
s’ha vist forçada a cancel·lar 
el I Torneig de Nadal Ciutat 
de Tortosa. Tot i les ganes 
que tenien de poder orga-
nitzar aquest esdeveniment 
esportiu, per responsabilitat, 
i seguint els consells de les 
autoritats corresponents, han 
decidit ajornar-lo amb l’es-
perança de poder reactivar 
l’activitat esportiva aviat.
Cal tenir en compte que els 
diferents equips del Cantai-
res també han aturat totes 
les activitats esportives i han 
suspès els entrenaments.
(ebredigital.cat)

BÀSQUET

Victòria important del sènior 
del Club Volei Roquetes, per 
un ajustat i disputat 2-3, a la 
pista del CV Sant Martí, un ri-
val que de ben segur ocuparà 
les posicions capdavanteres de 
la classificació. Els roquetencs, 
en un inici molt interessant, 
van mostrar el seu potencial, 
avançant-se en el primer set. 
No obstant, els barcelonins 
amb un bon servei tàctic i 
actitud defensiva molt inten-

sa van capgirar el marcador. 
Però, a la recta final del partit, 
el conjunt roquetenc, amb una 
major eficàcia i regularitat, va 
fer possible aconseguir una 
important victòria. Triomf va-
luós per la confiança perquè 
l’equip va saber refer-se a les 
adversitats del marcador i va 
imposar-se. És el quart triomf 
en 4 jornades. 

(Facebook: CV Roquetes)

CLUB VOLEI ROQUETES
QUARTA VICTÒRIA, A LA PISTA DEL 

SANT MARTÍ (2-3)

El club Handbol Amposta va 
comunicar dissabte, després 
del partit a Mataró, que l’en-
trenador del sénior femení 
Sasa Jovic, va pendre la deci-
sió de dimitir com màxim res-
ponsable de l’equip de Divisió 
d’Honor Plata. També deixarà 
de dirigir l’equip cadet mas-
culí. “Des del Club Handbol 
Amposta volem agrair la seva 
dedicació durant la seva es-
tança al nostre Club. També 
desitjar-li sort a la seva car-
rera com entrenador, que de 
bon  segur tindrà oportuni-
tats”. 
L’equip sènior va perdre a 
Mataró (28-19).  Segons fonts 
del club, “continuem en la 
mala ratxa de resultats, dis-
sabte contra el líder, un dur 
correctiu perdent de 9 gols, 
en un partit calcat als an-
teriors, amb moltes pilotes 

perdudes i molts tirs errats 
a porteria, massa facilitats 
per a un Mataró que va fer el 
seu partit. Portem 6 jornades 
(amb 1 partit menys) amb una 
sola victòria, i en la pròxima 
jornada hem de guanyar si 
o si contra el BM Benidorm 
per no quedar despenjats a 
la taula”. El partit serà demà 
dissabte la tarde, en aquesta 
ocasió a porta tancada. El re-
lleu a la banqueta serà Mateu 
Castellà, tècnic del juvenil i 
que d’aquesta forma tornarà 
a entrenar a l’equip sènior. 
Debutarà demà.

CLUB HANDBOL AMPOSTA
EL TÈCNIC DEL SÈNIOR, 
SASA JOVIC, DIMITEIX

UFEC
Gerard Esteva: “l’esport no és un 
problema per la Covid-19, sinó que 
és part de la solució”
Segons exposa Gerard 

Esteva, president de 
la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya 
(UFEC), el tancament 
d’activitats esportives 
decretat per la Generalitat 
dins de l’paquet de mesures 
per frenar l’expansió de la 
Covid-19 “és una mesura 
desproporcionada i 
contradictòria”.      
Esteva defensa que l’activitat 
esportiva “és un aliat” en la lluita 
contra la pandèmia ja que, ex-
plica, “s’ha demostrat que les 
persones que mantenen activi-
tat física estan més ben prepa-
rades per afrontar la malaltia”.
La UFEC, amb la col·laboració 
d’altres entitats de sector, va pre-
sentar un recurs davant la sala 

del Contenciós-Administratiu 
de Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el qual sol·licita 
una suspensió dels apartats que 
afecten l’activitat esportiva de 
la resolució dels departaments 
de Salut i Interior del passat 29 
d’octubre, pels quals s’ha suspès 
l’obertura d’instal·lacions i equi-

CONCENTRACIÓ
Més de 80.000 suports 
perquè l’esport sigui un 
servei essencial
L‘esport és un servei 

essencial i som part de la 
solució. Aquest és el lema del 
manifest de l’UFEC, que té 
l’objectiu d’aconseguir que es 
reconegui l’esport com a servei 
essencial. El manifest, que es 
va publicar fa una setmana, ja 
suma més de 80.000 adhesions 
de particulars, entitats 
esportives i empreses.   
El sector esportiu és un dels més 
afectats per les noves restric-
cions: primerament perquè el 
PROCICAT va aprovar una atu-
rada de les competicions durant 
quinze dies, entre els caps de 
setmana del 17 i 18 d’octubre i 24 
i 25 del mateix mes. Aquesta va 
afectar la gran majoria d’equips 
i clubs esportius, amb l’excep-
ció dels conjunts professionals i 
que competien en àmbit nacio-

nal. Això sí, els entrenaments es 
podien seguir realitzant. L’entra-
da en vigor del toc de queda va 
dificultar el dia a dia dels clubs, ja 
que molts entrenaments s’acos-
tumen a realitzar passades les 21 
h, just el moment en què s’havien 
de tancar les instal·lacions. Final-
ment, el passat cap de setmana 
del 31 d’octubre i 1 de novembre 
s’havien de reactivar les compe-
ticions, però va tonar a haver-hi 
una suspensió. Segons les dades 
del Ministeri de Sanitat s’han de-
tectat 59 casos de contagis en el 
món de l’esport base i amateur, i 
això, segons l’UFEC, reforça que 
“l’esport és segur”.
Per aquest motiu, el pròxim di-
mecres s’ha convocat una con-
centració a Barcelona per reivin-
dicar que l’esport “és un servei 
essencial”.

paments esportius i s’ajornen les 
competicions esportives. De-
mana més una suspensió caute-
lar ràpida d’aquests articles, per 
reprendre les activitats com més 
aviat millor. Per a Gerard Esteva: 
“l’esport no és un problema per 
la Covid-19, sinó que és part de 
la solució. S’ha demostrat”.

Mateu Castellà 
tornarà a dirigir 
l’equip sènior. 



22 gastronomiaDIARI MÉS EBRE • divendres 6 de novembre / 2020

• 1/2 kg de bacallà dessalat (Po-
deu fer servir trossos de bacallà 
per esqueixar)
• 1/2 kg d’arròs
• 1/2 kg de fesols cuits
• 1 kg d’espinacs frescos
• 2 o 3 grans d’all
• 1 cullerada de pebre vermell
• 1 tomàquet
• aigua o brou
• oli d’oliva
• julivert
• sal

VARIANTS:
- Podeu substituir l’aigua per 
brou de verdures o peix
- Podeu fer-lo sense fesols

Comencem per netejar bé el 
bacallà dessalat que tallarem a 
trossos més petits. Ho reservem. 
Netegem bé els espinacs. Els re-
servem. Ratllem els tomàquets i 
els reservem. Piquem l’all i el juli-
vert afegim a una paella amb una 
mica d’oli. I afegim l’all picant i 
deixeu que agafi una mica de co-
lor. A continuació, aboqueu-hi 
el tomàquet ratllat. Barrejar-ho 
bé. Deixeu-ho uns minuts fins 
que es faci bé el tomàquet. Aneu 
remenant de tant en tant. Pas-
sats uns 10-15 minuts, quan el 
sofregit comenci a enganxar-se 
i quedi una mica caramel·lit-

zat, hi afegirem el julivert picat. 
Al mateix temps, hi posarem una 
cullerada de pebre vermell dolç, 
tipus “De la vera”. Remeneu una 
estona més.  Passat uns  tres mi-
nuts Serà el moment d’incorporar 
els espinacs escorreguts. Inici-
alment notareu que fan molt de 
volum, però si ho remeneu, veu-
reu com de seguida es queda en 
no res. Deixeu-ho sofregir uns 3 
o 4 minuts més. Seguidament, ja 
podrem incorporar el bacallà a la 
paella. Remeneu-ho tot plegat. 
Amb 3 o 4 minuts ho tindrem 
enllestit. Ara, afegirem l’aigua o el 
brou de verdura o de peix. Si és 
calent millor. Podeu salar-ho una 
mica, però compte! Si el bacallà 
està ben dessalat, podreu fer-ho. 
En cas contrari, tingueu present 

ARRÒS AMB BACALLÀ
I ESPINACS

INGREDIENTS (4 PERSONES):  

PREPARACIÓ:
que l’arròs pot sortir salat. Sem-
pre és millor salar poc i rectifi-
car al final. També va bé tastar el 
bacallà dessalat abans de fer-lo 
servir. Ara, esperarem que ar-
renqui el bull i quan ho faci, hi 
incorporarem l’arròs. Una tas-
sa per persona. En aquest cas, 
quatre. Deixeu-ho bullir a foc 
mig baix durant uns 15 minuts. 
Quan faltin 5 minuts per acabar, 
hi afegirem també els fesolets 
cuits. Sacsegeu la paella i recti-
fiqueu de sal. Un cop passats els 
15-18 minuts, ja podeu apagar el 
foc. Cobriu la paella amb paper 
d’alumini i deixeu que la cocció 
passiva faci la seva feina. Passats 
10 minuts l’arròs ha d’estar cuit 
al punt. I ja per acabar, posarem 
la paella al forn en mode grill. En 
5 minuts tindrem la paella a punt 
per servir. Bon profit!
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Et sents contra-
riat perquè s’han 
desmuntat alguns 
objectius. Una bona 
xerrada alleugerirà 
preocupacions. Un 
amic es pot apropar 
a tu amb intenció de 
ser més que amics...

aquari
21/01 al 19/02

Les darreres setma-
nes poden haver es-
tat tenses. Ara, una 
mica més tranquil, 
cerques la manera de 
tornar a connectar 
amb els que estimes 
i de fer activitats que 
t’agraden. 

sagitari
23/11 al 21/12

Si les coses no van 
bé, uses la imagina-
ció per traçar nous 
plans i horitzons. 
Dies d’introspecció, 
està bé aquesta 
connexió, però no 
perdis l’alegria que 
et caracteritza.

escorpí
24/10 al 22/11

Després d’unes set-
manes més silenciós 
del que és normal et 
mostres més comu-
nicatiu, sobretot amb 
els que estimes. Si 
tens parella, podeu 
viure moments d’allò 
més romàntics.

balança
24/09 al 23/10

El sector que més 
maldecaps et pot 
donar ara, és el 
de la feina, on et 
reafirmes amb 
contundència si cal. 
Procura’t estones 
per la desconnexió i 
dóna’t algun caprici.

àries
21/03 al 20/04

Si una cosa impor-
tant estàs aprenent, 
és el valor del silenci. 
Es pot produir certa 
tensió entre la pa-
rella i la teva família 
i et tocarà posar 
pau. Possible ajut 
econòmic.

cranc
22/06 al 23/07

Et planteges tenir 
descendència, tot i 
que no és el millor 
moment. Una fricció 
al treball et pot can-
viar l’ànim. Hauràs 
de desconnectar per 
no portar a casa els 
problemes.

verge
24/08 al 23/09

Estàs més desconfiat 
o vigilant en l’amor. 
Sigues prudent, 
però no deixis que 
anteriors expe-
riències marquin el 
teu full de ruta. Es  
recuperen contactes 
de la infantesa.

taure
21/04 al 21/05

No et deixis 
contagiar de la por 
del voltant. Una 
amistat, que passa 
per problemes, pot 
demanar-te ajuda. 
A la feina es donen 
possibilitats d’iniciar 
un assumpte amorós.

peixos
20/02 al 20/03

La intuïció pot guiar 
el teu estat d’ànim i 
els projectes a futur. 
Compte amb les 
discussions, poden 
tenir conseqüències 
fatals. Millor apos-
tar per la prudència 
verbal.

lleó
24/07 al 23/08

Cerques solucions 
per un tema de salut 
i ho faràs per la via 
alternativa. Tendència 
l’ostracisme per 
posar les idees al 
lloc, però no perdis 
contacte amb els que 
estimes.

bessons
02/05 al 21/06

Tensió al sector 
afectiu amb una 
nova atracció. Els 
diners et preocupen, 
sobretot pel que fa 
a les despeses que 
tenen a veure amb 
els fills o amb les 
activitats lúdiques.

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

TORTOSA

877 075 973

NOVEDAD

RELAX, LATINAS

AMPOSTA:
SE VENDE

Zona Centro Comercial
Apartamento 
reformado.

2 habitaciones, 
comedor, cocina, 

cuarto baño
y trastero. Tel.

645 888 266

TORTOSA:
SE ALQUILA 
PARQUING

al lado Win Complex 
Esportiu Tortosa
Plaça 1 d’octubre

¡BUEN PRECIO!
Para más información:

639 594 527

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

L’ALDEA

629 251 998

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

643766439

30€

ESPECTACULAR
LATINA

642 038 262

Ven a pasar un rato 
inolvidable las 24h

VOLS 

ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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LLORER / LAUREL
LAURUS NOBILIS

Una planta que és considerada sagrada i relacionada amb la clarividència, del mateix terme “llorejar” significa que algú que ha estat guardonat amb una corona 
de llorer simbolitzant el triomf en fets importants.

Us: fulles i baies.
Propietats: Les fulles contenen un oli ple de tanins i junt amb 5 fulles d’olivera (1 de llorer) equilibra la hipertensió en la seva mínima o diastòlica, és carminatiu 
(expulsa gasos), aromàtic, digestiu i tònic, antireumàtic, per regular les menstruacions, per a eliminar toxines i en especial l’àcid úric.

Quan s’assequen, les fulles del llorer deixen de tenir les seves propietats habituals. Per això, és molt més interessant que fem servir fulles fresques di-
rectament de l’arbust. Per cada tassa d’aigua, s’aconsella fer servir un parell de fulles o tres. Igualment, caldria fer bullir l’aigua primer i, a continuació, 
afegir-hi el llorer. Tot seguit, s’ha de tapar el recipient i cal esperar una desena de minuts per tal de colar-ho tot després i obtenir, finalment, la infusió 
desitjada.
Aquesta infusió resulta perfecta per tal de contribuir a l’estimulació de les digestions, per afavorir l’estat d’ànim i per mitigar els dolors articulars, a 
banda de per reduir els símptomes de les infeccions de tipus respiratori.

Evitar en dones embarassades, i en lactància i en nens menors de 6 anys, persones amb gastritis o úlceres gàstriques i malalties neuronals com el Parkinson.

Arbre molt comú de tenir plantat propietat enjardinada de cases i xalets, també en jardins públics i privats com a planta ornamental fent de tanca, en zones de 
barrancs, entre cases velles a més d’assilvestrats en zones arrecerades i càlides.
Els veterinaris més especialitzats recomanen tenir un arbre plantat al jardí on habitin gossos, fa fugir i repèl els paràsits (caparres, puces, mosquits...)

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU, ON LA PUC TROBAR I CURIOSITATS

12

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 


