
El Govern ha decidit allargar 10 dies més el tancament de bars i restaurants, així com de cinemes, teatres i gimnasos. 

En els propers dies es treballarà amb els diferents sectors un pla de desescalada a partir del 23 de novembre.         

De moment, però, la restauració, l’esport i la cultura han mostrat el seu desacord.  Plana 3

Les dades de propagació de la covid milloren
però la pressió assistencial segueix sent alta

                    P3

La velocitat de propagació del virus, a les Terres de l’Ebre, se situa en 0,74 mentre que el risc de rebrot 

ha disminuït i està ara en 450 (va estar per sobre de 1000 fa dues setmanes). Les dades milloren però la 

pressió assistencial continua sent molt elevada, amb 25 persones a l’UCI al Verge de la Cinta.
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EDITORIAL
Ja podeu participar en el Gran Recapte 
d’Aliments!

Edita:

La 12ª edició del Gran 
Recapte s‘adapta a les 

mesures COVID i aposta per 
les donacions virtuals 
La setmana passada es va 
presentar la 12ª edició del 
Gran Recapte d’Aliments, 
que se celebrarà del 16 al 21 
de novembre als principals 
supermercats del país. Les 
donacions es podran fer a l’hora 
de pagar la compra, a través d’un 
‘codi gran recapte’ que s’oferirà 
al donant i també a través de la 
web dels Bancs dels Aliments, 
www.granrecapteonline.com. 
Aquest any s’incorpora també 
el canal de pagament BIZUM 
que amb el CODI 33596 pretén 
agilitzar les donacions des del 
mòbil i arribar a un públic més 
ampli. La totalitat dels fons 
aconseguits es destinaran a la 
compra i distribució d’aliments 
bàsics, com llet, oli, llegums o 
conserves.
 
Com a conseqüència de la ir-
rupció de la COVID-19, els 
Bancs dels Aliments han refor-
mulat la campanya eliminant 
la recollida física d’aliments i 
transformant la donació d’ali-
ments en donacions monetàri-

es destinades a la seva adquisi-
ció. La campanya es digitalitza 
per minimitzar el risc de con-
tagi i suprimir la classificació 
dels aliments recaptats que es 
fa inviable.
 
Tot i la digitalització de la cam-
panya, els Bancs dels Aliments 
no han volgut prescindir de la 
figura clau de la campanya: 
els voluntaris. S’estima que en 
caldran més de 8.700 i les se-
ves funcions seran informar als 

clients del canvi d’operativa, 
obligats per motius de segure-
tat com a conseqüència de la 
pandèmia, i de com es podran 
fer donacions.
 
El Gran Recapte és una campa-
nya essencial per als Bancs dels 
Aliments ja que permet proveir 
els magatzems de productes 
bàsics per un període de 3 me-
sos, els organitzadors apel·len 
de nou a la solidaritat de la ciu-
tadania perquè aquest any la 

campanya és més necessària 
que mai.
 
Podeu fer donacions al web 
w w w . g r a n r e c a p t e o n l i n e .
com; per BIZUM amb el 
codi33596 i, des del 16 fins 
al 21 de novembre, a la caixa 
dels supermercats. Si voleu 
formar part del voluntariat 
del Gran Recapte podeu 
registrar-vos, de manera molt 
senzila, al web:
www.granrecapte.com.
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De moment, fins el 23: 

“Necessitem aquests 10 
dies”, ha remarcat el 

secretari de Salut 
Pública, Josep Maria 

Argimon.

APROVACIÓ 
PRESSUPOST 
CENTRES DE 
SALUT DE 
TORTOSA
Tortosa ha aprovat els pressu-
postos per a les societats que 
gestionen els centres sanitaris 
de titularitat municipal: la Clí-
nica Terres de l’Ebre i l’hospital 
de la Santa Creu. Els respectius 
consells d’administració han 
aprovat la previsió de despe-
ses i ingressos, que se situen 
en els 22 milions, en el cas de 
la societat Gestió Sanitària i 
Assistencial de Tortosa, SAM 
(GESAT); en els 14,3 milions, 
a la societat Tortosa Salut; i 
en més de 532.000 euros, a 
l’Entitat Pública Empresarial 
Local Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa. 

AMPLIACIÓ 
HOSPITAL VERGE 
DE LA CINTA
La Federació d’Associacions 
de Veïns de Tortosa (FAVT) 
ha reclamat que el projecte 
d’ampliació de l’Hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa (HVCT) 
vagi acompanyat de partides 
pressupostàries als comptes 
del Govern perquè no es con-
verteixi en el tercer projecte de 
millora que es queda al calaix. 
Com part dels partits polítics 
i els principals sindicats, insis-
teixen que el territori mereix 
un nou hospital de referència, 
però celebren les millores que 
es puguin fer a l’actual HVCT.

CRIBRATGES 
A CENTRES 
EDUCATIUS
Conclouen els cribratges als 
centres educatius de la ciutat 
de Tortosa i Jesús amb un total 
de 6.652 proves fetes i un baix 
índex de positivitat. De les 
6.652 proves realitzades no-
més 212 han resultat positives, 
un 3,23%. Les proves s’han re-
alitzat a un total de 16 centres 
educatius entre el 5 d’octubre i 
el 3 de novembre.

MÉS 
NOTÍCIES

Covid-19: el risc de rebrot baixa fins els 450 
punts a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre
Els casos confirmats 

acumulats s’eleven ara a 
4.734 (la setmana passada 
eren 4.262).              
Fa set dies, informàvem que 
havien hagut  666 casos acu-
mulats durant la setmana ante-
rior. En aquesta han estat 472. 
La velocitat de propagació del 
virus se situa en 0,74 mentre 
que el risc de rebrot ha dismi-
nuït i està ara en 450 (setmana 
passada era de 678).
Segons les dades oficials, hi 
ha 57 persones hospitalitzades 
per contagis a la Regió Sanità-
ria Terres de l’Ebre. 25 d’elles 
a l’UCI, un número encara ex-
cessivament  elevat.
Pel que fa als centres residen-

cials de la Regió Sanitària Terres 
de l’Ebre presenten actualment 
6 brots, segons informació de 
dimarts. Aquests es concen-
tren a la Llar de l’Hospital de la 
Santa Creu de Jesús (un usuari 
positiu i cap treballador afec-
tat), la residència Sant Miquel 
Arcàngel de Tortosa (38 i 11), a 
la Residència Natzaret de Móra 
d’Ebre (14 i 10), la Residència 
Vima de la Ràpita (55 i 18), a la 
Llar l’Àngel a Amposta (s’espe-
rava resultats de proves PCR) 
i a la Residència L’Onada de 
Gandesa (19 i 8). Als 6 centres, 
els equips de primària els estan 
visitant diàriament, un metge i 
una infermera cada residència 
per tal de realitzar atenció sa-

nitària i seguiment de les per-
sones afectades. 

(Més informació de la covid a 
la plana 8, del Consell de Di-
recció de l’Administració Ter-
ritorial).

SALUT
El Govern prorroga 10 dies més el tancament de 
la restauració, cinemes, teatres i gimnasos
El Govern ha decidit 

finalment allargar 10 dies 
més el tancament de bars 
i restaurants, així com de 
cinemes, teatres i gimnasos.            
La mesura estarà vigent fins al 
23 de novembre. Els centres 
d’estètica i de massatge sí que 
podran reobrir ja amb serveis 
individuals. A més, el Govern 
també ha aprovat la limitació 
a 100 persones als centres de 
culte. “Necessitem aquests 10 
dies”, ha remarcat el secretari 
de Salut Pública, Josep Maria 
Argimon. La consellera de Sa-
lut, Alba Vergés, ha explicat que 
en els propers dies es treballarà 
amb els diferents sectors un pla 

de desescalada a partir del 23 de 
novembre, començant pels ser-
veis a l’exterior (incloent les ter-
rasses). El conseller d’Empresa, 
Ramon Tremosa, va fer una 

proposta perquè la restauració 
pogués reobrir parcialment ja 
aquest cap de setmana. També 
diversos alcaldes metropolitans 
van pressionar en aquest sentit. 

El Departament de Salut, per la 
seva part, ja va deixar clar dilluns 
que era partidari de mantenir les 
restriccions perquè la situació 
de les UCI és complexa.

El Gremi de Restauració 
rebutja la pròrroga 
El Gremi de Restauració re-
butja la pròrroga aprovada 
aquest dijous pel Procicat 
que obliga a allargar 10 dues 
més el tancament de bars i 
restaurants, així com cine-
mes, teatres i gimnasos. A 
través d’un comunicat, l’as-
sociació ha indicat que “en-

fonsar l’economia no és el 
camí correcte per contenir 
la pandèmia” i ha avisat que 
la situació al sector és “in-
sostenible”. “Més enllà de 
la retòrica, la realitat és que 
els restauradors ens sentim 
abandonats”, ha apuntat el 
gremi.

Pla de Contingència
La Clínica Terres de l’Ebre atén 
des de divendres passat part 
del triatge de les emergències 
mèdiques de la regió sanitària.
Tant la Clínica com l’Hospital 
de la Santa Creu van reforçar 
la seua actuació dins del Pla de 
Contingència fixat a l’Ebre per 
la pressió hospitalària. D’al-
tra banda, Salut va començar 
dissabte a derivar pacients de 
l’Hospital Verge de la Cinta 

caps als centres hospitalaris 
del Camp de Tarragona ar-
ran de la pressió assistencial 
a l’Unitat de Cures Intensives 
(UCI). Pel que fa a les deriva-
cions inverses de les urgèn-
cies, el SEM va traslladar 43 
persones el cap de setmana. 
D’aquestes, 4 a l’Atenció Pri-
mària, 6 a la Clínica TE i la res-
ta a l’hospital de Tortosa, Móra 
i d’Amposta.

Les dades de 
propagació milloren 

però la pressió assistencial 
segueix sent alta, amb 

25 persones a l’UCI
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CAPITAL DE LA 
CULTURA 
Tortosa obre la Capital de la 
Cultura Catalana 2021 a les 
propostes i projectes de la 
ciutadania. La crida d’idees té 
la finalitat d’afavorir la impli-
cació i participació ciutadana 
des de la part propositiva de 
l’esdeveniment.

MILLORA DEL 
PASSEIG MOREIRA   
Una actuació al passeig de 
Moreira de Tortosa permet 
perllongar la vorera i renovar 
la il·luminació existent. Les 
tasques també han permès 
rebaixar a cota zero passos 
de vianants al voltant de la 
rotonda de les Teresianes.

OBRES AL MERCAT  
En marxa, les obres d’ar-
ranjament de la coberta del 
Mercat. Els treballs permeten 
actuar sobre els elements 
de la teulada afectats pels 
efectes meteorològics, que 
provoquen filtracions d’aigua 
a l’interior del mercat.

DETENCIONS   
La Policia Local va detindre, 
la matinada de dissabte, 
un home presumptament 
responsable d’un intent de 
robatori amb força en una 
fàbrica de Ferreries. D’altra 
banda, ahir els Mossos van 
detenir un veí de l’Hospitalet 
de Llobregat per robar licors i 
conserves en un supermercat 
de Tortosa.

MÉS 
NOTÍCIES

DURANT 50 ANYS
L’Ajuntament i la Germandat de Sacerdots fan 
efectiva la cessió gratuïta dels Josepets
L’Ajuntament de Tortosa i la 

Germandat de Sacerdots 
Operaris Diocesans han 
formalitzat l’acord que 
permetrà que l’antic col·legi 
de Sant Josep, al barri del 
Rastre, pugue ser usat per la 
ciutat com un equipament 
municipal. 
La cessió de l’antiga escola es 
fa de manera gratuïta i per un 
termini inicial de 50 anys, que 
pot ser prorrogat per períodes 
de 20 anys fins al topall dels 90 
anys que preveu la legislació.
L’alcaldessa Meritxell Roigé ha 
subratllat que la cessió gratu-

ïta de l’usdefruit suposarà una 
oportunitat per potenciar l’acti-
vitat al barri del Rastre, fent que 
l’equipament puga ser utilitzat 
per a usos socials, culturals i 
esportius, com recull el docu-
ment. Roigé ha apuntat que, a 
més de poder mantindre els ac-
tuals usos com a menjador so-
cial i de magatzem de recollida 
d’aliments de Càritas. A la vega-
da, ha apuntat que la voluntat 
municipal és fer un projecte que 
incloga l’aprofitament de part 
del complex com a equipament 
esportiu, una opció que per-
metrà assolir un doble objectiu: 

URBANISME
Tortosa aprova el projecte de museïtzació de les 
restes arqueològiques al davant de la Catedral
Les obres de construcció 

de la plaça situada al 
davant de la catedral de 
Tortosa segueixen avançant: 
actualment s’està duent 
a terme l’aixecament de 
les pilastres que han de 
sustentar l’estructura 
elevada, i a la vegada també 
s’està construint el forjat 
que delimita l’actuació amb 
l’avinguda de Felip Pedrell.            
Paral·lelament, l’Ajuntament de 
Tortosa ja ha aprovat el projec-
te de museïtzació de les res-
tes arqueològiques aparegu-
des durant les excavacions. El 
projecte permetrà recórrer els 

diferents vestigis localitzats, 
entre els quals destaca la mu-
ralla de la ciutat romana; edifi-
cacions de la ciutat andalusina 
de Turtuxa; l’àbsis de la prime-
ra catedral de la ciutat, d’èpo-
ca visigòtica; o la façana fluvial 
de l’època del Renaixement. 
Aquesta setmana, l’alcaldes-
sa de Tortosa, Meritxell Roigé, 
acompanyada del primer tinent 
d’alcalde i regidor d’Urbanis-
me, Enric Roig, el responsable 
del projecte i director de l’obra, 
Josep Camps, i membres de 
l’equip tècnic de l’empresa que 
du a terme les obres, Acsa So-
rigué, han visitat l’actuació.

El nou Defensor de la 
Ciutadania demana disculpes
El Defensor de la Ciutadania 
de Tortosa, Manolo Cardona, 
va demanar disculpes final-
ment per les seves declaraci-
ons en defensa de la creu fran-
quista del barri de Santa Clara, 
que van portar certa polèmica. 
En declaracions a Radio Torto-
sa, Cardona va dir que se’l va 
malinterpretar i que parlava en 
defensa del seu barri. Les dis-

culpes de Cardona van arribar 
quan una part de l’oposició li 
reclamava o bé que es retrac-
tés o bé la dimissió. També 
va demanar que dimiteixi la 
Comissió per la retirada de 
Símbols Franquistes. Cardo-
na, d’aquesta forma, va fer els 
seus aclariments davant de la 
problemàtica que va gene-
rar-se. 

“d’una banda donarà resposta 
a l’elevada demanda d’equipa-
ments esportius que tenim a la 
ciutat, amb molts clubs i molta 
activitat esportiva, però sobre-

tot suposarà una oportunitat 
per donar més vida al barri del 
Rastre i al centre històric, por-
tant-hi gent i famílies durant 
tota la setmana”.

L’alcaldessa respon al grup Movem Tortosa
Movem va fer un comunicat en 
el que deia que “creiem que no 
és el moment de destinar més 
d’un milió d’euros a la reforma 
de la plaça d’Espanya. L’Ajun-
tament hauria de prioritzar les 
polítiques d’ajuda a la ciutadania 
per davant de grans obres que 
no són urgents”. L’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, va respondre: 
“hem començat de nou la set-
mana amb mentides i demagò-
gia per part del Sr. Jordan posant 

en qüestió l’actuació prevista a la 
plaça de l’ajuntament i cinc car-
rers de l’entorn. Diu que ho hau-
ríem de destinar a ajudar als que 
més ho necessiten. Tot i que no 
cal,  perquè estic convençuda 
que ja ho sap, li he recordat que 
la legalitat vigent impedeix que 
els diners que formen part del 
capítol d’inversions es puguen 
destinar a cap finalitat diferent, 
ni subvencions ni cap altra. Una 
situació que el Sr. Jordan hauria 

de conèixer després de tants 
anys a l’administració local, i 
que fa evident que enganya. 
L’obra compta amb una impor-
tant subvenció de la Diputació, 
de 571.000 euros, que l’Ajunta-
ment ha aconseguit per dur-la 
a terme. En el cas que no es 
fes, els fons es perdrien ja que 
no es poden destinar a cap altre 
concepte. És el pla d’obres de la 
Diputació, i tots els ajuntaments 
destinen els fons a obres. Tots”.
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FAME ADAPTAT 
La innovació serà l’eix cen-
tral que vertebrarà totes les 
xerrades i el debat final del 
Fòrum Amposta Empresa 
d’enguany, totes online. El 
#FAME2021 s’adapta així 
a la pandèmia i es presen-
ta amb un format virtual 
amb quatre xerrades i un 
debat. Tot plegat començarà 
diumenge 15 de novembre 
i acabarà dijous 19. Les xer-
rades i el debat es podran 
seguir al Youtube d’Ampos-
ta Empresa.

EXPOCLICK ES 
REINVENTA 
Expoclick 2020 s’ha refor-
mulat en una edició online 
en què hi haurà busca-
clicks, concurs de diora-
mes i concurs fotogràfic a 
Instagram. Així, del 9 al 15 
de novembre, una vintena 
de comerços de la ciutat 
han cedit una part del seu 
aparador on s’han instal·lat 
diferents diorames. A tots 
ells s’hauran amagat els 
14 clicks amb l’escut de la 
ciutat. Per poder participar 
caldrà assenyalar en quin 
número de diorama es troba 
cadascun dels clicks que 
hi ha distribuïts entre tots 
els aparadors participants. 
S’enviaran totes les res-
postes via online a través 
d’un formulari i entre totes 
les respostes se sortejaran 
diferents premis.

MÉS 
NOTÍCIES

L’obra “Mañana niebla” de David 
Ortiz guanya la Biennal d’Art

L’obra de videocreació Maña-
na niebla, de David Ortiz (Al-
coi, 1983) ha estat el projecte 
guanyador de la setzena edi-
ció de la Biennal d’Art Ciutat 
d’Amposta (BIAM 2020). El jurat 
l’ha escollida entre les quinze 
obres seleccionades en l’edició 

d’enguany, per la seua qualitat 
i també per la important tasca 
de recerca que ha realitzat l’ar-
tista. La Biennal d’Art és un dels 
certàmens d’art contemporani 
més importants i consolidats 
del panorama estatal i està do-
tat en 4.000 euros.

AJUTS
L’Ajuntament atorga 89.700 euros 
d’ajuts a les rendes baixes
La Junta de Govern Local 

dilluns 9 de novembre, 
reunida de forma telemàtica, 
va aprovar l’expedient dels 
ajuts econòmics destinats 
a persones perceptores 
de prestacions baixes i 
a famílies que percebin 
prestacions no contributives 
amb fills a càrrec.            
Es tracta de coneguts a ajuts a 
les rendes baixes, que oscil·len 
entre els 100 euros o els 140 
euros en funció dels ingressos 
que percebin la o les perso-
nes que ho sol·liciten. En to-
tal, aquest 2020, l’Ajuntament 
atorgarà 89.700 euros a 652 

persones que han sol·licitat 
l’ajut. D’aquests, 89.220 cor-
responen a les 648 instàncies 
acceptades en la línia de per-
ceptors de les rendes baixes i 
480 euros a les 4  sol·licituds 
acceptades en la línia de fa-
mílies amb fills a càrrec amb 
una prestació no contributiva. 
S’han denegat 101 instànci-
es per motius com no estar al 
corrent de les obligacions tri-
butàries, tenir una renda supe-
rior al màxim establert, algun 
membre de la unitat familiar 
rebre rendiments del treball, 
no tenir dret sobre el domicili 
on recau l’ajuda o no rebre cap 

prestació. L’alcalde, Adam To-
màs, ha volgut posar en valor 
tota la feina feta per la regidora 
d’Atenció a la Ciutadania, Núria 
Pla, en coordinació amb l’Ofi-

cina de Gestió Tributària (OGT) 
i l’àrea de Serveis Socials i Ciu-
tadania per tal de poder arribar 
a tothom, especialment pel 
moment que estem vivint.

PROGRAMA 30 
PLUS-2019  
L’àrea de Desenvolupament 
Social i Econòmic de l’Ajunta-
ment d’Amposta ha tancat el 
Programa 30 Plus-2019, del 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya per afavorir la inserció 
laboral de les persones en 
situació d’atur de 30 anys, 
amb un total de 50 persones 
inserides. Així, tot i la situació 
viscuda per la pandèmia, s’ha 
pogut finalitzar el programa 
amb èxit. 

Algunes de les contractacions 
subvencionades van quedar 
paralitzades per l’inici de 
l’estat d’alarma. No fou fins al 
mes de juliol que es van poder 
finalitzar les contractacions 
subvencionades.

ESPAI DE 
RECERCA DE 
FEINA
Fins a 52 persones han 
participat des del desem-
bre del 2019, en la tercera 
convocatòria del programa 
Espai de Recerca de Feina, un 
programa subvencionat pel 
SOC i pel Fons Social Europeu, 
i gestionat per l’àrea de Polí-
tiques Actives d’Ocupació de 
l’Ajuntament d’Amposta. Vint 
d’aquests participants han 
aconseguit la inserció laboral, 
això representa un 38% del 
total. Els participants han 
pogut capacitar-se de forma 
transversal en competències 
de recerca de feina i també en 
competències professionalit-
zadores.
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DELTEBRE
L’Ajuntament de Deltebre 
ja ha començat a treballar 
amb la redacció de l’Agenda 
d’Acció Climàtica de Deltebre 
2030, la qual ha d’esdevenir el 
full de ruta de l’administració 
per assolir el compromís de  
neutralització de l’emergència 
climàtica durant els propers 
10 anys. En la reunió ha 
participat en regidor d’Imatge 
de Poble, Polítiques Ambien-
tals i Platges, Joan Lucas, el 
qual ha destacat que “hem de 
ser conscients que la nostra 
generació té l’oportunitat 
i la capacitat de reconduir 
l’emergència climàtica, és 
per aquest motiu que hem 
d’apel·lar a la responsabilitat 
col·lectiva per contribuir a la 
millora de la sostenibilitat”.

URV 
La Diputació de Tarragona col-
labora en 30 projectes cientí-
fics de la URV que reverteixen 
en la demarcació. Els diferents 
projectes incideixen en aspec-
tes de caire social i econòmic, 
com la Covid-19, l’habitatge, el 
turisme i l’emprenedoria.
D’altra banda, la Network 
Science Society reconeix 
l’investigador Àlex Arenas 
per la seva recerca sobre 
xarxes. Ha estat un dels set 
investigadors que aquesta 
societat científica ha nomenat 
per a l’any 2020. Arenas és 
professor del Departament 
d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la URV. 

CONSELL 
COMARCAL 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha contractat 10 joves 
d’entre 17 i 19 anys, tutelats o 
extutelats per l’administració 
de la Generalitat, durant un 
període de dotze mesos en el 
marc del programa Treball i 
Formació. Aquests joves s’han 
incorporat a la brigada del 
Consell Comarcal i realitzen 
tasques de conservació i
millora de la Via Verda i 
d’altres espais de l’edifici 
comarcal.

MÉS 
NOTÍCIES

Xavier Faura presenta als alcaldes del Baix Ebre
l’esborrany del pressupost comarcal 2021
El president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura, ha presentat al Con-
sell d’Alcaldes l’esborrany del 
pressupost comarcal 2021, 
que serà de 19,7 milions, per tal 
que els batlles facin les aporta-
cions que consideren adients. 
El pressupost també s’ha tras-
lladat als grups de l’oposició 

amb l’objectiu de consensu-
ar-lo abans de plantejar la seua 
aprovació al ple. “La proposta de 
pressupost comarcal continua 
apostant per la contenció de la 
despesa, per tal de poder garan-
tir la prestació dels serveis a les 
persones que realitzem per de-
legació de competències de la 
Generalitat i els ajuntaments”.

L’AMPOLLA
Nova edició de 
GastroEbre 
L’alcalde Francesc Arasa va 

inaugurar el GastroEbre 
2020, les jornades de 
gastronomia i cuina de les 
Terres de l’Ebre, que van tenir 
lloc dilluns i dimarts passat.             
La localitat protagonista de 
l’edició d’aquest any ha estat 
l’Ampolla. Ara bé, donades les 
circumstàncies del moment, 
el congrés no va poder cele-
brar-se de forma presencial i les 
sessions de cuina i les presenta-
cions de productes del territori 
es van seguir de manera tele-
màtica. Canal Terres de l’Ebre va 

transmetre en directe les jorna-
des. 
L’esdeveniment online va 
comptar amb sessions de cuina 
en directe de la mà de recone-
guts cuiners com Nandu Juvany 
de Can Jubany (Calldetenes); 
Fina Puigdevall i Martina Puig-
vert de Les Cols (Olot); Eduard 
Xatruch de Disfrutar (Barcelona) 
i Compartir (Cadaqués), entre 
molts d’altres. També van ha-
ver-hi sessions de cuina d’al-
guns dels restauradors ampo-
lleros: Hèctor Roda de Rodamar 
i Teima Caballé de Sol, el tast de 

destil·lats d’arròs de les Terres 
de l’Ebre a càrrec d’Humbert 
Conti de Sake Kensho, la sessió 
de cuina dolça i pastisseria de la 
mà de Sergio Márquez, profes-

sor de l’Institut Dertosa, i cuina 
marinera tradicional amb ranxos 
i plats elaborats per pescadors i 
cuiners de la Confraria de Pes-
cadors.

DELTEBRE
Es posa en funcionament l’EuroDelta com a 
moneda de dinamització del comerç local
Des d’aquesta mateixa 

setmana, més de 60 
comerços de Deltebre 
acceptaran l’EuroDelta, la 
moneda de Deltebre que 
l’Ajuntament ha posat en 
funcionament en el marc 
de les actuacions que 
s’estan duent a terme per 
donar compliment al Pla de 
Reactivació Socioeconòmica.             
L’EuroDelta, tal com ha remarcat 
l’alcalde, Lluís Soler, neix amb 
“l’objectiu de dinamitzar el co-
merç local i de proximitat, però 
també d’estar al costat de les 
famílies de Deltebre amb menys 
recursos o que han vist reduïts 

els seus ingressos a causa de la 
pandèmia o del temporal Glò-
ria”. Soler ha explicat que “és 
una moneda que ha vingut per a 
quedar-se i que esdevindrà part 
activa de l’acció i de l’impuls del 
teixit comercial del municipi”. 
L’EuroDelta està obert a la ciuta-
dania de Deltebre que compleixi 
requisits com el fet d’estar en 
una situació d’inestabilitat labo-
ral i econòmica, persones que 
han patit una reducció involun-
tària de les rendes de treball o 
de la facturació, persones que 
estan afectades per un ERTO, 
etc. Atenent a les casuístiques, 
es poden rebre de 120€ a 300€ 

distribuïts en monedes de 5€, 
10€ i 20€ EuroDeltes. Els Euro-
Deltes es poden demanar cada 
trimestre.Aquest dimarts, tal 
com ha detallat la regidora Llu-

ïsa Ventura, eren més de 20 les 
famílies de Deltebre que ja dis-
posen de més de 550 EuroDel-
tes, xifra que s’ha ampliat per les 
sol·licituds que s’estan tramitant.
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ERTO 
En l’àmbit econòmic, dimarts 
s’informava que el sector més 
afectat per les últimes restric-
cions és el de la restauració 
i l’hostaleria. Dels 450 nous 
ERTO que s’han demanat a 
les Terres de l’Ebre, 230 són 
de bars i restaurants que han 
tancat i 120 més per negocis 
del sector que han reduït 
la seva activitat a serveis a 
domicili o per emportar. 

COPATE 
El Copate farà una consulta 
ciutadana sobre el model 
energètic de les Terres de 
l’Ebre. L’organisme assegura 
que el procés participatiu ha 
de permetre implicar la pobla-
ció en la transició energètica. 
El resultat del procés es pre-
sentarà el gener de 2021 per 
definir l’estratègia territorial 
per la transició energètica 
amb la voluntat de disposar, 
cap al 2030, d’un model propi.

CONSELL 
COMARCAL 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre s’incorporarà al Grup 
d’Acció Local Pesquer Mar 
de l’Ebre. Així es va acordar 
en la darrera sessió plenària 
del Consell, en què es va 
aprovar la sol·licitud d’ingrés 
a l’associació i es va nomenar 
la consellera comarcal Laura 
Fabra representant de l’ens 
comarcal a l’assemblea de 
l’entitat.

L’AMETLLA
Des d’aquest dilluns, els 
alumnes de batxillerat i els de 
PFI (Programes de Formació i 
Inserció) de l’Institut Can-
delera de l’Ametlla de Mar 
s’alternen els dies presencials 
d’assistència a classe, d’acord 
amb la planificació feta pel 
centre a l’hora de complir 
amb les restriccions aplicades 
pel govern per tal de reduir 
la presència d’alumnes als 
centres educatius i complir 
amb els aforaments.

MÉS 
NOTÍCIES

El ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
modifica els pressupostos d’enguany
El ple de l’Ajuntament va apro-
var la darrera modificació de 
crèdit per enguany, de gairebé 
106.000 euros. A banda, tam-
bé es va aprovar la modificació 
puntal del POUM de Les Tres 
Cales 2a Fase i l’adhesió al IV 
Pla de Polítiques de dones del 
Baix Ebre 2021-2024. Pel que 
fa a la modificació dels pres-
supostos de 2020, la majoria 

dels diners provenen de canvis 
efectuats en les partides pres-
supostàries, com és la compra 
de la nau de l’antiga cooperati-
va que estava contemplada per 
enguany, però s’ha aparcat per 
l’any vinent per qüestions ope-
ratives. Ara, aquests diners es 
destinaran per inversions com 
són l’actuació de l’skatepark, la 
reparació de les aules de la Llar 

d’Infants Xerinola, l’adequació 
del solar annex a la SCER o per 
pal·liar el servei d’urgències mu-
nicipal, degut a la situació actual 
de la pandèmia.
Aquesta modificació es va apro-
var amb els vots a favor dels 
regidors d’ERC, Entesa per La 
Cala i Ciutadans, i l’abstenció 
dels quatre regidors de Junts 
per l’Ametlla. De la modificació 

puntal del POUM de Les Tres 
Cales 2a Fase, “és el primer 
pas per tal que els organismes 
de la Generalitat implicats 
defineixin el model d’urba-
nització, si finalment s’ha de 
construir un pont o no, i així 
evitar la indemnització que 
podria suposar l’enderrocat 
de les cases conegudes com 
a ‘cases dels Russos’.

JESÚS
Se suspèn la fira de l’oli i la garrofa i es 
preparen accions adaptades a la realitat actual 
La Comissió Organitzadora 

de la Fira de l’Oli i la 
Garrofa de les Terres de l’Ebre 
de Jesús ha decidit suspendre 
l’edició del 2021 donada la 
situació d’excepcionalitat que 
es viu arran de la pandèmia 
de la Covid-19.             
La fira, que compliria el seu 26è 
aniversari, estava previst cele-
brar-la els dies 26 i 27 de febrer 
i sempre suposa un gran apara-
dor per al sector de l’oli d’oliva 
i la garrofa, així com per al co-
merç i la restauració local. Mal-

grat no fer-se la fira presencial 
pels carrers de Jesús això no 
impedirà que es puguin dur a 
terme diverses activitats adap-
tades a la realitat actual, i que 
estan ara mateix en fase d’es-
tudi i debat. Victor Ferrando, 
alcalde de Jesús, creu que en 
aquesta ocasió, tot i la suspen-
sió, resulta necessari mante-
nir-se al costat dels productors 
i comercialitzadors. “I per això 
treballem per trobar propostes 
alternatives a la fira per con-
vertir l’oli d’oliva i la garrofa en 

COVID-19
Els Mossos d’Esquadra i les policies locals van 
posar 130 denúncies durant el cap de setmana
Els Mossos i les policies 

locals van posar 130 
denúncies el cap de setmana.            
9 per incomplir les restricci-
ons de mobilitat -el tancament 
perimetral amb el País Valencià 
i l’Aragó- i el confinament mu-
nicipal, 8 per reunions de més 
de 6 persones, i 24 per l’ús in-
adequat de la mascareta. “Ens 
sembla increïble que encara 
hi hagi gent que no en faci ús 
o no l’usi adequadament que 
després de tants mesos”, va in-
formar el delegat del Govern  a 
l’Ebre Xavier Pallarés una nova 
reunió extraordinària del Con-
sell de Direcció de l’Adminis-

tració Territorial. El delegat va 
destacar el bon funcionament 
de l’àrea de pre-triatge de les 
Urgències que s’han habilitat 
a la Clínica Terres de l’Ebre de 
Tortosa. Les ambulàncies hi 
porten els pacients i des d’allí 
es decideix a quin centre hospi-
talari han de ser atesos.Pallarés 
va mostrar preocupaciçió pels 
6 brots actius en residències 
d’avis, que dimarts acumulaven 
174 positius entre usuaris i tre-
balladors, 9 dels quals van ser 
hospitalitzats. 
Pel que fa a les dades de propa-
gació de la covid es va comu-
nicar milloren a l’Ebre però la 

pressió assistencial segueix sent 
alta. Pallarés també va insistir en 
el fet que la ciutadania truqui 
sempre al 061 en cas d’urgèn-

cia perquè se’ls derivi al centre 
d’atenció sanitària més idoni i 
s’eviti així col·lapsar les urgèn-
cies hospitalàries.

protagonistes del darrer cap de setmana de febrer”.
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‘BAYE DE SOFA’ 
Roser Pintó i Joan Lluís De 
Yebra, socis fundadors de 
l’Associació Internacional 
Duana de les Arts, han fet 
entrega de “Baye de Sofa”, 
una carta nàutica del Delta 
de l’Ebre, a l’Ajuntament de 
la Ràpita. La carta nàutica 
pertany a l’obra “Atlas recueil 
des principaux plans des ports 
et rades de la mer Méditer-
ranée”, editada pel cartògraf, 
gravador i editor Joseph Roux 
al 1779. Aquesta donació entra 
a formar part del fons de 
l’arxiu municipal. 

EXPOSICIÓ
Fins al 20 de desembre es pot 
visitar al Museu de la Mar 
de la Ràpita l’exposició “La 
meva terra és de colors” del 
fotògraf Emili Zaragoza. De 
dimecres a diumenge, d’11 a 
14 h i de 16 h a 19 h. 

AGRICULTURA
Un total de 41.834 benefici-
aris rebran aquesta setmana 
el 70% de l’import dels ajuts 
directes de la Política Agrària 
Comuna (PAC) que farà efec-
tiu el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació. Corresponen 
als ajuts de pagament bàsic, 
pagament verd o greening, 
complement a joves, i als ajuts 
del règim de petits agricultors 
sol·licitats en la Declaració 
Agrària (DUN) 2020. Així 
mateix, Agricultura preveu 
pagar el 18 de desembre la 
resta del saldo dels imports 
d’aquests ajuts directes 2020 
fins al 95% dels imports. El 
5% restant s’abonarà durant 
el primer semestre del 2021.

TROBEN RESTES 
DE L’AVIONETA
Els equips de recerca han 
trobat aquest dilluns al matí, 
a més de 100 metres de pro-
funditat, restes de l’avioneta 
desapareguda dimarts passat 
davant el delta de l’Ebre quan 
feia el trajecte entre Eivissa i 
Reus. 

MÉS 
NOTÍCIES

El Govern preveu fer arribar la fibra òptica al 
Montsià i la Terra Alta l’any vinent
La xarxa de fibra òptica de la 
Generalitat arribarà al llarg 
de l’any vinent a gairebé tot 
el Montsià i bona part de la 
Terra Alta, i permetrà l’accés 
a un 70,4% de la població de 
les Terres de l’Ebre. Així ho ha 
anunciat el conseller de Polí-
tiques Digitals i Administració 
Pública, Jordi Puigneró, en la 

presentació del projecte aquest 
dilluns. El Govern preveu una 
inversió de 7.751.695 euros per 
estendre 125,5 quilòmetres més 
de xarxa de fibra òptica als 171,8 
existents, connectant quinze 
nous municipis i cinc nous nuclis
Actualment ja tenen accés a la 
xarxa set municipis -Ampos-
ta, El Pinell, Gandesa, L’Ametlla 

de Mar, Tortosa, Móra la Nova i 
Móra d’Ebre-, amb una inver-
sió de 4,3 milions. El nou pro-
jecte preveu que s’incorporin 
l’any vinent Masdenverge, Santa 
Bàrbara, Freginals, Ulldecona, 
La Sènia, la Ràpita, Sant Jaume 
d’Enveja, Vilalba dels Arcs, La 
Pobla de Massaluca, Bot, Hor-
ta de Sant Joan, Arnes, Prat de 

Compte, Deltebre i Riba-roja 
d’Ebre. Els nuclis que queda-
ran connectats són el de Les 
Ventalles, Sant Joan del Pas, El 
Castell –a Ulldecona-, Balada 
–Amposta- i la Cava, segons el 
Departament. També connec-
taran sis polígons industrials, 
que se sumaran als onze que 
ja tenen connexió.

LA RÀPITA
El GALP Mar de l’Ebre cedeix mascaretes 
certificades a mariners i aqüicultors
Des del Grup d’Acció Local 

Mar de l’Ebre “estem 
posant tots els mitjans per 
fer front a la crisis provocada 
per la COVID”.              
Per això “hem repartit i re-
partirem 1.500 mascaretes de 
protecció pels diferents muni-
cipis i confraries de la Mar de 
l’Ebre. Es el moment dels fets 
i d’estar al costat dels pesca-
dors i pescadores del nostre 
territori”.
L’objectiu és que tant els 
mariners com el sector de 
l’aqüicultura ebrenca disposin 

d’aquesta mascareta del Grup 
d’Acció Local Mar de l’Ebre. 
Les primeres es van lliurar a 

embarcacions de la Ràpita. 
A l’acte participaren el presi-
dent i gerent del GALP Mar de 

l’Ebre, Eusebio Rosales i Joan 
Alginet, i el president de FE-
PROMODEL, Miguel Carles.  

LA RÀPITA
L’Ajuntament impulsa un projecte d’adaptació 
d’espais per a les persones amb TEA
L’Ajuntament de la Ràpita 

i la Regidoria de Comerç 
impulsen un projecte 
d’adaptació dels diversos 
espais del municipi amb 
elements d’accessibilitat 
cognitiva dirigit a persones 
amb Trastorns de l’Espectre 
Autista (TEA).             
La finalitat de la campanya és 
fer-los un món més accessible i 
sensibilitzar la societat. La Ràpi-
ta treballa per adaptar la ciutat 
a tothom i mitjançant aquesta 
campanya pretén normalitzar 
els pictogrames i aconseguir 
que aquests formin part de la 
vida quotidiana de tots els ciu-

tadans. La regidora de Comerç, 
Conxi Vizcarro, declara: “volem 
que tots els rapitencs i rapiten-
ques percebin els pictogrames 
com una cosa habitual a les 
seves vides, el nostre objectiu 
és aconseguir que tots els es-
tabliments del municipi, tant 
públics com privats, disposin 
d’aquest distintiu”. S’encoratja 
a tots els establiments a què 
formin part del projecte posant 
el pictograma corresponent a 
l’entrada d’accés. En cas de vo-
ler col·laborar, la participació és 
gratuïta i serà l’Ajuntament qui 
farà arribar els pictogrames. 
Tots aquells establiments que 

estiguin interessats a col·labo-
rar amb aquesta iniciativa cal 
que s’adrecin al següent correu 

electrònic comerc@larapita.
cat o als telèfons: 977744624 o 
607080138.
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Des de l’esclat de la pandè-
mia de covid-19, l ’Ajunta-
ment d’Alcanar ha treballat 
“des de diferents regidori-
es i àmbits per a pal.liar els 
efectes sanitaris i econòmics 
de la covid-19”. En total, fins 
ara, s’han destinat 267.538 
euros. “La crisi del coronavi-
rus va obligar el consistori a 
refer els comptes amb l’ob-
jectiu d’adaptar-los a les no-
ves circumstàncies”, explica 
Joan Roig, alcalde d’Alcanar. 

Així  doncs,  el  pressupost 
municipal que va aprovar el 
ple municipal al mes de juliol 
dona resposta a les diferents 
necessitats i despeses extra-
ordinàries que s’han plan-
tejat, en el context de tots 
els efectes que ha tingut la 
COVID-19. Per tant, els pres-
supostos inclouen diverses 
partides, que es troben en 
diferents estats d’execució, 
destinats a la lluita contra la 
covid-19.

ALCANAR

ELS DINERS DE 
FESTES I FIRES 
ES DESTINARAN A 
MILLORES PER AL 
POBLE
L’Ajuntament va presentar la 
tercera modificació de crèdit al 
darrer ple. Aquest cop afecta 
quatre partides noves que són 
necessitats que no encaixen 
en les partides ja existents 
com la que se signarà amb la 
Cambra de Comerç destinada a 
la Unió de Comerciants. La que 
servirà per poder formigonar 
el solar situat a les Cases del 
Vallès per tal de convertir-lo 
provisionalment en un pàr-

quing. La tercera modificació 
fa referència a la renovació 
de l’enllumenat de festes i la 
darrera servirà per instal·lar un 
aparell de renovació d’aire a la 
biblioteca. També al ple es va 
aprovar un suplement de crè-
dit en partides existents i a les 
que s’ha d’injectar més diners. 
Aquest suplement s’ha acon-
seguit gràcies a les aportacions 
econòmiques de les partides 
destinades a Festes i Fires amb 
una aportació de 120.000 i 
33.000 euros respectivament, 
que per la situació sanitària, no 
s’han pogut invertir. Els diners 
s’invertiran en diferents parti-
des per millores al municipi. 
(La Plana Ràdio).

SANTA BÀRBARA
SE SUSPÈN EL 
MERCAT A LA 
PLAÇA 
L’Ajuntament, davant de 
l’increment de casos positius 
al municipi, va comunicar que 
tant dimecres passat com 
demà dissabte 14 de novem-
bre, se suspèn el mercat a 
la plaça com a una de les 
mesures preses per frenar els 
contagis de Covid-19 esdevin-
guts en les últimes setmanes.
Tot i això, també s’ha infor-
mat que dos de les parades 
habituals del mercat ofereixen 
un servei de fruiteria a domi-
cili per a demà dissabte dia 7 
de novembre. 

LA SÉNIA

JORNADES 
CITRÍCOLES 
A causa de la situació 
generada per la covid-19, 
en aquesta edició aquestes 
trobades tècniques es faran 
totalment en línia, entre el 16 
i el 20 de novembre. “A través 
d’un seminari web diari, els 
assistents podran escoltar en 
directe les diferents xarrades 
i també podran interactuar 
amb la persona ponent”, 
explica Jordi Monfort, regidor 
d’Agricultura de l’Ajuntament 
d’Alcanar.

ALCANAR 
L’Ajuntament d’Alcanar ha 
obert la convocatòria de 
subvencions per al 2020 a 
entitats culturals i socials. 
El termini de presentació de 
les sol·licituds  finalitza el 21 
de novembre. Enguany la 
partida d’aquesta subvenció 
ascendeix als 14.000 euros, 
s’ha incrementat 2.258 euros 
malgrat el context excepcional 
de la covid-19.

3A TROBADA 
DE JOVES DEL 
MONTSIÀ (ON 
LINE) 
Davant de la nova normativa 
per fer front a la crisi de la 
Covid-19, la Trobada va tenir  
lloc del 7 al 12 de novembre, 
via Instagram Live. Les actua-
cions es van fer de 20h a 21h i 
foren les següents:

- Dissabte 7: Pepet i Marieta 

- Dimarts 10: Adiós Luxem-
burgo

- Dimecres 11: Fulles Seques

- Dijous 12: Sukre

L’Oficina Jove del Montsià, 
amb la seua missió d’escoltar, 
atendre i oferir les oportuni-
tats necessàries a la gent jove 
del territori, ha repensat la 
forma de celebrar esdeveni-
ments multitudinaris que “ens 
serveixen per socialitzar, gua-
nyar experiències, expandir 
horitzons i gaudir d’activitats 
culturals i d’oci”.

MÉS 
NOTÍCIES

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
L’Ajuntament d’Ulldecona 
ha obert aquesta setmana el 
procés de participació per a 
l’elaboració dels pressupostos 
municipals. La ciutadania ele-
girà una inversió de 100.000 
euros una vegada acabi tot el 
procés. En aquesta primera 
fase, que durarà tot el mes 
de novembre, a través de la 
web www.ulldecona.cat i/o 
whatsapp 696 934 878, totes 
les persones empadronades a 
Ulldecona majors de 16 anys, 
podran proposar actuacions 
que consideren prioritàries i 
necessàries per al municipi. 

ULLDECONA

 
L’ALBERG DE SANT 
JAUME D’ENVEJA 
JA COMENÇA 
A ALLOTJAR 
POSITIUS  
El director dels serveis Territo-
rials de Treball, Afers Socials i 

Famílies, Màrius Pont, va confir-
mar el dimarts passat que l’al-
berg de Sant Jaume d’Enveja ja 
allotjava una persona que ha de 
fer aïllament pel coronavirus i 
que n’hi havia una altra pendent 
d’entrar-hi. 
Aquest recurs, que habilita la 
Generalitat, no només està dis-
ponible pels temporers, va dir 

FORMACIÓ D’AGENTS ANTICOVID A 
L’ALUMNAT DE L’INSTITUT

ALCANAR
L’AJUNTAMENT DESTINA MÉS DE 
267.000 € A LLUITAR CONTRA LA 

COVID-19 

L’Institut Sòl de Riu d’Alcanar 
és el primer de Catalunya en 
formar els seus estudiants com 
agents anticovid, un projecte 
pilot endegat per l’Ajuntament 
d’Alcanar, el Departament de 
Salut, el Consell Comarcal del 
Montsià i l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya (ASPCAT).
Aquesta setmana han comen-
çat les primeres formacions 
impartides per la tècnica de 
Salut del Consell Comarcal del 
Montsià. “L’alumnat està emo-
cionat amb la idea de contri-
buir a reduir el risc de rebrot 
al municipi”, explica Merit-

xell Ulldemolins, regidora de 
l’àrea, la qual ha estat present 
en aquestes primeres sessions. 
La formació consisteix a  en-
tendre com actua el virus i do-
nar indicacions per a prevenir 
contagis, com ara col.locar-se 
la mascareta, mantenir la dis-
tància de seguretat, fer un bon 
rentat de mans o ventilar bé les 
habitacions i sales. “Tanmateix, 
es pretén conscienciar sobre 
la importància de respectar les 
regles del joc en espais d’oci”, 
afegeix Victòria Salvadó, tècni-
ca de l’ASPCAT, qui també ha 
assistit a les xerrades.

Pont, sinó per tots aquells que 
no puguin fer l’aïllament domi-
ciliari amb garanties.
D’altra banda, el nou director 
dels serveis territorials afirma 
que ara les residències estan 
molt millor preparades per fer 
front als brots. Que tenen mate-
rial i que les sectoritzacions fun-
cionen. (ebredigital.cat)
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CANDIDATS 
DE JUNTS PER 
CATALUNYA A LES 
ELECCIONS 
A través d’unes filtracions, 
portals com ebredigital.cat o 
Imagina Ràdio van publicar 
que Irene Negre es presenta 
a les primàries, que s’han de 
celebrar, amb el nou partit de 
Junts per Catalunya. Negre és  
actualment tinent d’alcalde de 
l’ajuntament de l’Aldea. Així 
mateix, per les esmentades 
filtracions, es va conèixer que 
la diputada jesusenca Mònica 
Sales també es presenta 
a les primàries del partit. I 
finalment, a través de twitter, 
l’activista Rai López també 
va informar de la presentació 
de la seva candidatura per 
ser candidat a les pròximes 
eleccions al Parlament.
Segons ha pogut saber Més 
Ebre, la informació publicada 
en els portals esmentats és 
del tot certa, tot i que no hi 
hagi confirmació oficial. 

PSC
Carlos Trinchan, Secretari 
d’habitatge del PSC: “recla-
mem la posada en marxa dels 
ajuts de la llei de barris per 
tal de millorar les condicions 
de vida dels ciutadans que 
resideixen en els entorns ur-
bans més fràgils, i que en les 
últimes convocatòries anaven 
dirigits també a territoris com 
el nostre que, per causa de la 
dimensió reduïda dels nuclis 
urbans, havien estat poc ate-
sos, davant l’abandonament 
total dels nuclis degradats 
dels pobles i ciutats de l’Ebre 
per part del govern d’ERC i 
JuntsxCat. Amb els governs 
independentistes, les Terres 
de l’Ebre han anat a menys”.  
Manel de la Vega ha afirmat 
que “si el PSC guanya les elec-
cions i podem formar Govern 
impulsarem la llei de Barris i 
revertirem les retallades que 
han ferit de mort el projecte 
que tenia l’objectiu de millorar 
les condicions de vida dels 
ciutadans d’entorns urbans 
més fràgils”.

MÉS 
NOTÍCIES

Tsunami Democràtic: citat a declarar als jutjats 
d’Amposta a través de videoconferència
Tretze de les persones investi-
gades per la seva participació 
en el tall de l’AP-7 de fa un any 
a Salt, convocat per Tsunami 
Democràtic, han comparegut 
aquest dilluns al matí davant 
del titular del jutjat número 3 
de Girona que instrueix el cas. 
La majoria dels citats s’han 
acollit al seu dret de no de-
clarar, segons ha explicat una 

de les advocades de la defen-
sa, Montse Vinyets. En aquesta 
ocasió, el jutge ha acceptat que 
alguns dels investigats, residents 
en diverses contrades de Cata-
lunya, hagin pogut comparèixer 
via videoconferència. Ha estat el 
cas d’un jove que ha estat citat 
als jutjats d’Amposta, on s’han 
concentrat una trentena de per-
sones per donar-li suport.

terres de l’ebre

POLÍTICA
Els afiliats a Junts refrenden a l’Annabel 
Marcos com a coordinadora a l’Ebre
Annabel Marcos és 

la coordinadora de 
Vegueria, acompanyada 
per Xavier Pallarès per a la 
implantació municipal, Sisco 
Vernet a nivell d’organització 
i Manel Masià com a 
responsable de comunicació.              
Els caps comarcals encarre-
gats d’organitzar les comarques 
seran René Gonel (alcalde de 
Masdenverge-Montsià), Eva del 
Amo (regidora a l’Ametlla de 
Mar- Baix Ebre), Joaquim Mira-
lles (alcalde d’Arnes-Terra Alta) 
i Marina Rojals (alcaldessa a La 

Palma d’Ebre -Ribera d’Ebre). 
Els afiliats del territori han vo-
tat “de manera massiva a les 
candidatures presentades a les 
votacions dels dies 7 i 8 de no-
vembre”.
Marcos és la coordinadora ter-
ritorial amb un 77% de vots fa-
vorables. L’equip de vegueria, 
Xavier Pallarès, Sisco Vernet i 
Manel Masià, ha estat refrendat 
en un 71% de mitjana per part 
dels afiliats. Un suport ampli a la 
candidatura que ha de comen-
çar el desplegament a les Terres 
de l’Ebre.

PER PRESERVAR EL DELTA
La PDE traslladarà a Europa la necessitat que 
l’Estat espanyol actuï urgentment 
La Plataforma en Defensa 

de l’Ebre (PDE) s’ha 
proposat traslladar a la 
Comissió Europa la necessitat 
de que el govern espanyol 
actuï de forma urgent per 
preservar el delta de l’Ebre 
davant dels problemes 
estructurals i els efectes 
del canvi climàtic que 
l’amenacen.             
Sobretot, en àmbits com l’apor-
tació de suficient sediments per 
poder fer front als greus proble-
mes de subsidència i regressió 
que pateix l’espai. Per posar el 
debat sobre la taula, el movi-

ment antitransvasament –amb 
la col·laboració d’eurodiputats 
d’ERC i Junts per Catalunya- ha 
impulsat la celebració al Par-
lament Europeu d’una jornada 
telemàtica -en format webi-
nar- sobre els problemes de 
diferents deltes al continent el 
pròxim 2 de desembre.
La jornada -que inicialment 
s’havia de celebrar presenci-
alment però que la situació de 
la pandèmia de la covid-19 ha 
acabat transformant en un we-
binar- arriba en un context en el 
qual, tant la mateixa PDE com 
el Govern, reconeixen que la in-

terlocució amb les diferents ins-
tàncies estatals, i particularment 
la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE), resulta espe-

cialment complicada davant la 
negativa d’aquest organisme a 
acceptar els problemes de sub-
sidència i regressió del Delta.
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PONSATÍ CRITICA 
LA GESTIÓ DEL 
GOVERN 
L’exconsellera de Cultura i 
actual eurodiputada de JxCat 
Clara Ponsatí ha criticat el 
“fiasco de les últimes setma-
nes” pel que fa a la gestió del 
Govern de la pandèmia de co-
vid-19 i el col·lapse del portal 
d’ajudes als autònoms. L’ex-
consellera de Cultura i actual 
eurodiputada de JxCat Clara 
Ponsatí ha criticat el “fiasco 
de les últimes setmanes” pel 
que fa a la gestió del Govern 
de la pandèmia de covid-19 i 
el col·lapse del portal d’aju-
des als autònoms. Sobre el 
suplicatori que es començarà 
a tractar dilluns al Parlament 
Europeu i que l’afecta tant 
a ella com a l’expresident de 
la Generalitat Carles Puig-
demont i l’exconseller Toni 
Comín, no ha verbalitzat 
“grans esperances” sobre la 
seva immunitat parlamen-
tària. “Sabem quines són les 
majories” a l’Eurocambra. 

CCOO VA 
AVISAR QUE LES 
AJUDES EREN 
INSUFICIENTS
El secretari general de CCOO, 
Javier Pacheco, ha lamentat 
aquest dimecres la “subhasta” 
en què es van convertir el 
sistema d’adjudicació d’ajudes 
per a autònoms després del 
col·lapse que va patir dilluns i 
dimarts la web del Govern per 
tramitar-les. En declaracions 
a l’ACN, Pacheco ha recordat 
que en el Consell del Treball 
Autònom, CCOO i UGT ja van 
advertir que les quantitats de 
les ajudes eren “insuficients” 
perquè arribarien només 
a un 2% del col·lectiu i que 
tampoc compartien el criteri 
utilitzat per la Generalitat. 
Sobre el retard del SEPE en el 
pagament de les prestacions 
d’atur, Pacheco ho ha atribuït 
a la manca d’inversió en el sis-
tema informàtic i la manca de 
personal, a més de la “manca 
de coordinació” entre el SEPE 
i el SOC. (ACN)

MÉS 
NOTÍCIES

Meritxell Budó i Pere Aragonès, els caps visibles de JxCat i ERC al Govern. (ACN)

“NO HI HA PROU DINERS”
El Govern es disculpa pel col·lapse de les 

ajudes a autònoms, esgotades en 24 hores
La conselleria de 

Presidència, Meritxell 
Budó, es va disculpar aquest 
dimarts en nom del Govern 
pel col·lapse del sistema 
per sol·licitar les ajudes 
que la Generalitat va posar 
en marxa per als autònoms 
afectats pel coronavirus.             
“Lamentem que no hagi anat 
com hauria d’haver anat i de-
mano disculpes”, va comen-
tar Budó a la roda de premsa 
posterior a la reunió del Con-
sell Executiu. La portaveu del 
Govern va explicar que havien 
adaptat el portal per atendre 
15.000 usuaris per minut però 
que en van rebre 18.000, per 
la qual cosa s’ha saturat el sis-
tema. Segons la consellera, el 

Govern va “prendre nota” de 
la situació i per això treballa-
rà “perquè no torni a passar”. 
“Veure com podem ampliar 
aquest ajut i mobilitzar més 
recursos per seguir acompa-
nyant els autònoms que no 
han pogut accedir a aquest 
ajut”. Així mateix, va demanar 
al govern espanyol que també 
faciliti ajudes per als sectors 
més afectats per els restricci-
ons arran de la pandèmia de 
covid-19 perquè la Generalitat, 
va afirmar, no té “prou diners 
per fer front al que la gent ne-
cessita”. 
El Govern havia posat a dispo-
sició 2.000 euros per autònom 
fins a un total de 10.000 sol·li-
citants. 

És a dir, que les ajudes arri-
baven als 2 milions d’euros. 
Ara bé, l’”allau de sol·licituds”, 
com la va descriure Budó, no 

només va fer caure el sistema 
informàtic sinó que va esgotar 
els recursos cap al migdia del 
dimarts.

JxCat i ERC es culpen mútuament
La línia d’ajuts per a autònoms 
afectats per la crisi de la co-
vid-19 ha complicat la gestió 
del Govern de la Generalitat. 
El web per sol·licitar-los va 
caure dimarts per segon dia 
consecutiu; els ajuts van ser 
molt insuficients en arribar no-
més a 10.000 persones d’entre 

400.000 sol·licituds presenta-
des i, per acabar-ho d’adobar, la 
conselleria de Polítiques Digitals 
de Jordi Puigneró (JxCat) i la de 
Treball i Afers Socials de Chakir El 
Homrani (ERC) es culpen mútu-
ament del col·lapse, i també per 
la insuficiència dels ajuts i el po-
lèmic sistema per assignar-los.

 L’ANC reivindica la 
independència després 

del col·lapse amb els 
ajuts pels autònoms 

i el retard en el 
pagament de l’atur. 

“Autodeterminació com 
a “supervivència”

 JxCat reclama un “cop 
de timó” a El Homrani 
pel col·lapse del portal. 
Demana no aprovar els 
pressupostos de l’Estat 
si no contemplen ajudes 
per als treballadors per 

compte propi

 Pimec i CTAC demanen 
que s’ampliï la línia 

d’ajuts pels autònoms. 
Qüestionen que el 

de “concurrència no 
competitiva” sigui el 

millor criteri per obtenir 
els 2.000 euros

 El Govern acorda posar 
en marxa noves ajudes 

amb un “mecanisme 
més àgil”. Vol arribar  

ara al màxim d’afectats 
possible i que les 

mesures es mantinguin 
“de manera regular”

 Els tècnics tributaris 
qualifiquen de 

“desastrosa” la gestió 
de les ajudes: “Era com 
una loteria”. Demanen 
una nova convocatòria 

que permeti la 
presentació massiva de 

sol·licituds

 El PSC denuncia 
la “incapacitat de 
governar” de la 

Generalitat i demana 
que destini el superàvit 

a ajuts per la 
pandèmia

El PDeCAT veu 
“inacció” al Govern i 

avisa que el “desgavell” 
dels ajuts perjudica 
l’economia catalana. 

“Obertura immediata” 
dels comerços que 

compleixin mesures de 
seguretat

‘Revolta dels 
Autònoms’ és un 

moviment crític amb 
la gestió dels ajuts del 
govern. Ha nascut pel 
malestar del col.lectiu 
i coordinarà accions de 

queixa
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LLENCEN ARRÒS 
BULLIT DAVANT 
LA DELEGACIÓ DEL 
GOVERN A L’EBRE 
Dimecres al matí va aparéixer 
un munt d’arròs bullit amb 
colorant abocat a la porta 
de la delegació del Govern a 
les Terres de l’Ebre, al Palau 
Abària de Tortosa. Enganxat a 
la porta, també s’hi va trobar 
un paper amb crítiques al 
Govern. “L’arròs bullit vo’l 
fotreu valtros. A final de mes 
cobreu com sempre, no? No 
feu veure que us poseu a la 
nostra altura. Feu Take Away 
un cop per setmana, que vos 
vigilem. De parlar en sabeu 
molt i de fer poca cosa. Torna-
rem”, s’apuntava en l’adverti-
ment. Tot sembla indicar que 
l’acció prové del sector de la 
restauració, tot i que ningú no 
l’ha reivindicat. Els Mossos 
investiguen els fets.

MÉS 
NOTÍCIES

CONCENTRACIÓ AMB MÉS DE 200 PERSONES
El sector cultural de l’Ebre denuncia que 

està tocat de mort 
El sector Cultural de les 

Terres de l’Ebre està 
de dol i aquest dimecres 
ho va evidenciar amb una 
concentració a Tortosa on 
hi van participar més de 200 
persones.              
Vestits majoritàriament de ne-
gre per mostrar-se de dol i 
amb els instruments i estris a 
les mans van denunciar que 
“els estan abocant a la ruïna”. 
Artistes, ensenyants i personal 
tècnic del món de la Cultura 
van rebre el suport d’usuaris i 
persones d’altres sectors greu-
ment afectats per les retallades 
i prohibicions per la covid-19. 
Després d’un manifest en què 
no van estalviar crítiques als 
tractes de favor de l’església, 
a empreses com la del Cas-
tor o la Casa Reial, s’ha fet un 
minut de silenci. Només algu-
nes tímides jotes es van cantar 
per musicar la denúncia. “No 

es tracta de quin sector és el 
més perjudicat. Amb el que 
ens estan fent es tracta d’un 
gran sector que formen tots 
aquells a qui el no treballar li 
suposa anar a la ruïna. El país 
ho està entenent i pensem que 
és el moment de dir prou”, va 
defensar Artur Gaya, músic i 
portaveu dels impulsors de la 
protesta. 
David Mateu, professor del 
Conservatori de Música de 
Tortosa, fou l’encarregat de 
llegir el manifest en què es 
denunciava l’escàs pressupost 
que destinen els governs a 
ajudar el sector cultural cata-
là, dotació “a anys llum” de la 
d’altres països europeus, i van 
reivindicar que es calculi “el 
valor real de l’impacte en ca-
dena de la Cultura”. 
“Les limitacions que la políti-
ca està imposant a la Cultu-
ra no són més que el resultat 

d’un arrelat desconeixement, 
incomprensió, manca de sen-
sibilitat i respecte cap a un 
sector essencial de la societat”, 
va llegir Mateu. La situació lí-
mit dels treballadors culturals, 

després de gairebé vuit me-
sos d’inactivitat, a les Terres 
de l’Ebre s’agreuja amb altres 
restriccions com les limitaci-
ons de mobilitat amb el País 
Valencià o l’Aragó. (ACN)
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La transsexualitat no és una 
malaltia de trastorn mental, 
ni una condició relativa a la 
salut sexual, ni un trastorn 
de la personalitat i compor-
tament, ni tampoc un tras-
torn de la identitat de gènere. 
Aquesta és la idea que han 
reivindicat el Servei d’Atenció 
Integral, l’Area d’Igualtat del 
Consell Comarcal i l’Oficina 
Jove de la Ribera d’Ebre en 
el marc de l’octuTRANS, un 
cicle de les xerrades, taules 
de debat, recomanacions de 

pel·lícules i documentals que 
durant el mes d’octubre s’ha 
celebrat a la comarca. Durant 
tot aquest període, les xarxes 
de @joventutriberadebre s’ha 
omplert de reflexions i pre-
guntes per aprofundir en la 
realitat del col·lectiu. Les ac-
cions han culminat amb una 
emissió en directe de l’activis-
ta transsexual Alma Pereira, 
que ha explicat en primera 
persona els atacs i les situa-
cions amb què es troba en el 
seu dia a dia.

RIBERA D’EBRE

 
 
 
 
 
 

NOU VEHICLE 
DE VIGILÀNCIA 
MUNICIPAL
El Servei de Vigilància Mu-
nicipal d’Ascó ha incorporat 
un vehicle respectuós amb 
el medi ambient.Segons 
ha informat l’Ajuntament 
asconenc, “aquest només és 

el primer del nostre mandat. 
Estem acabant un Pla de Mo-
bilitat que ens dirà com han 
de ser els nostres vehicles per 
adaptar-los a les necessitats 
reals del servei i procurant 
que siguin més verds”. El 
vehicle adquirit és un híbrid 
amb equipament policial per 
la quantitat de 40.896€ més 
IVA amb rènting de 4 anys.

ASCÓ
CARNET JOVE 
COMARCAL 
El director general de l’Agèn-
cia Catalana de la Joventut, 
Cesc Poch, s’ha reunit de 
manera virtual amb regidors 
i regidores de Joventut de 
diferents municipis terraltins 
i amb els tècnics de l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal per 
fer un seguiment del procés 
que ha de culminar amb la 
implantació del Carnet Jove 
de la Terra Alta, prevista per a 
l’abril del 2021. Aviat es realit-
zarà la detecció d’empreses i 
d’ajuntaments que hi col·labo-
raran per oferir descomptes a 
la gent jove de la comarca.

TERRA ALTA

RASQUERA 
Una persona va resultar ferida 
de poca gravetat després que 
bolqués el camió de fruita 
que conduïa. Segons el Servei 
Català de Trànsit, l’accident a 
la C-12 a Rasquera. Es va tras-
lladat el ferit en ambulància a 
l’Hospital de Móra d’Ebre. Els 
Bombers, van poder neutra-
litzar la fuita de combustible i 
van netejar la calçada.

‘REPENSEM LA 
RIBERA D’EBRE’ 
Més de 1.200 usuaris han 
seguit les conferències del 
primer cicle de virtual ‘Repen-
sem la Ribera d’Ebre’. Entre el 
9 d’octubre i el 3 de novem-
bre, el Consell Comarcal i el 
Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre (CERE) han programat 
sis xerrades amb la voluntat 
de posar sobre la taula el 
futur de la comarca i abordar 
temes com la nova ruralitat, la 
captació de talent, la innova-
ció tecnològica, la reindustria-
lització i el desenvolupament 
de l’agricultura. El cicle ha 
aconseguit l’objectiu inicial, 
que no era altre que el d’inici-
ar públicament un debat molt 
necessari sobre el futur de la 
comarca.

FIBRA ÒPTICA 
El Govern preveu fer arribar 
la fibra òptica al Montsià i la 
Terra Alta l’any vinent. Un 
70% de la població ebrenca 
podrà accedir a la xarxa de 
la Generalitat amb aquesta 
actuació.

BATEA 
El delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Xavier 
Pallarés, va informar dimarts 
que els 6 brots actius en 
residències d’avis acumulaven 
174 positius entre usuaris i 
treballadors, 9 dels quals van 
haver de ser hospitalitzats. 
Per aquest motiu, va dir, es 
van crear  10 places públiques 
a la residència de Batea per 
traslladar usuaris no contagi-
ats d’altres centres.

MÉS 
NOTÍCIES

GUIA DE VINS DE 
CATALUNYA
Els set vins elaborats pels 
alumnes de l’Escola Agrària 
de Gandesa han obtingut 
una puntuació mitjana de 
9,48 punts a la Guia de Vins 
de Catalunya 2021, la guia de 
referència dels vins catalans. 
La puntuació més alta ha 
estat un 9,64 per L’autèntic, 
un garnatxa blanca 100%. 
L’Escola presenta cada any 
els set vins amb l’objectiu 
d’obtenir una referència 
sobre la qualitat del producte. 
Tots han estat elaborats 
pels alumnes de l’Escola. 
(ebredigital.cat)

GANDESA

 
MOR ALS 80 
ANYS EL BISBE 
EMÈRIT DE LLEIDA 
FRANCESC XAVIER 
CIURANETA  
El bisbe emèrit de Lleida Fran-
cesc Xavier Ciuraneta ha mort 

aquest dimecres a la matinada 
a l’edat de 80 anys. Originari de 
la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre), 
Ciuraneta va ser bisbe de Lleida 
entre el 1999 i el 2007, any en 
què la Generalitat li reconegué 
la seva tasca amb la Creu de 
Sant Jordi.  
Mons. Francesc Xavier Ciurane-
ta va ser ordenat sacerdot el 28 

SUSPENSIÓ DE LA IX EDICIÓ DE LA 
“FIRA DE NADAL DE TIVISSA”

TIVISSA
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A L’OCTUTRANS

Des de l’Ajuntament de Tivissa 
i la Comissió de la Fira, dona-
da la situació excepcional en 
la que ens trobem, en motiu 
de la COVID-19, “els fem saber 
que queda suspesa la IX edició 
de la Fira de Nadal de Tivissa, 
prevista per als dies 5 i 6 de 
desembre de 2020. Des de la 
Regidoria de Promoció Eco-
nòmica i l’Ajuntament de Ti-
vissa demanem comprensió a 
totes les persones implicades i 
us emplacem a que la propera 
Fira de Nadal sigui tant o millor 

que les anteriors. Així mateix 
us animem que seguiu partici-
pant de l’artesania i el comerç 
local i de proximitat, tal i com 
ho fèieu durant els dies de la 
Fira, seguint totes les mesures 
de seguretat establertes. Sense 
els nostres comerços, artesans 
i professionals del món cultural 
no es podrien dur a terme es-
deveniments com el que vivim 
cada any a principis de desem-
bre. Us convidem el proper de-
sembre de 2021 per a celebrar 
la Fira de Nadal de Tivissa”.

de juny de 1964 a Tortosa on, 
en data encara per determinar, 

està previst fer-li una Missa 
funeral a la Catedral.
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XERTA TÉ 
PRESENT A SANT 
MARTÍ
La situació provocada per la 
Covid-19 i els efectes de la 

segona onada de la pandèmia 
que, malauradament, “ens es-
tan tocant de prop, ens impe-
deixen celebrar actes, ni tan 
sols amb mesures ja que des del 
passat 16 d’octubre el pla Pro-
cicat prohibeix expressament 
la celebració de festes majors”. 

Des de l’Ajuntament es va ani-
mar a la ciutadania perquè du-
rant la setmana, com així  ha 
estat, “s’engalanin els balcons 
amb estendarts de Sant Martí, 
senyeres i mocadors del joc de 
carrers per no oblidar que, tot 
i la complexitat del moment, 

Xerta té present Sant Martí i les 
seues festes majors”. L’única 
excepció acceptada dels actes 
va ser la celebració religiosa 
que es va realitzar amb un 30% 
de l’aforament. 
El dia del patró, Sant Martí, va 
ser dimecres.

JUDICI CONTRA 
ELS ACUSATS 
PELS ATEMPTATS 
DEL 17-A 
L’Audiència Nacional va 
començar aquest dimarts 
a jutjar els tres acusats de 
formar part de la cèl·lula 
gihadista que va atemptar 
a Catalunya el 17 d’agost 
de 2017 i que va deixar 16 
morts i centenars de ferits 
als carrers de Barcelona i 
Cambrils. L’atemptat va tenir 
vinculació amb l’explosió 
d’Alcanar, on va començar tot 
i a partir d’on es va centrar 
part important de la investi-
gació que ara serveix per  a 
jutjar als acusats. 

BENIFALLET 
S’ha efectuat la presentació 
d’un dels actes previstos a 
Benifallet per a celebrar el 
proper 25N, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Vio-
lència envers les Dones, “per 
a què tingueu temps de pre-
parar-ho.  Volem omplir els 
carrers de color lila: balcons, 
finestres, portes... tot s’hi val! 
Imaginació i creativitat en 
marxa. Aquella setmana pu-
jarem les fotos dels nostres 
balcons a les xarxes amb els 
hashtags d’aquest 25N”.

COPATE 
El Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) organitzarà 
una jornada anual sobre 
medi ambient i biosfera, 
amb la participació d’ex-
perts d’arreu del país, en 
memòria de Climent Ferré, 
enginyer superior de forest 
del COPATE i responsable de 
l’àrea d’Entorn i Territori, que 
va perdre la vida fa un any. 
Així es va acordar ahir en la 
junta de govern del COPATE, 
en què també es va aprovar 
la convocatòria d’un premi 
de treballs de recerca sobre 
medi ambient, adreçat a 
alumnes de batxillerat de les 
Terres de l’Ebre, que també 
portarà el nom de Climent 
Ferré.

MÉS 
NOTÍCIES

SANT JAUME
Nova organització de la circulació a la 
zona comercial del municipi
El canvi de sentit d’un tram 

del Carrer Major, obeeix 
a les conclusions de Pla 
Integral de Comerç i Turisme 
que va portar a terme la 
Càmara de Comerç de 
Tortosa mitjançant un procés 
de participació amb el sector 
comercial, per encàrrec de 
l’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja.             
El Pla, entre altres coses (mo-
dernització de locals, millora 
de senyalització, transformació 
del nucli comercial en un es-
pai més agradable, més orga-
nitzat i més decorat generació 
d’atractius,...), aconsella deixar 
el nucli comercial obert a totes 
les entrades possibles. Provo-
car que els turistes o visitants, 
clients potencials de comerços 
o establiments turístics, puguin 

entrar al nucli comercial per 
totes les entrades possibles 
que la trama urbana ofereixi. 
Tot i que l’entrada al poble, des 
de Deltebre, era possible mit-
jançant l’Avinguda de l’Ebre, 
just a l’inici de la zona més 
comercial, “ens trobàvem amb 
una senyal que ens obligava a 
desviar-nos a dreta o esquer-
ra, sense poder accedir-hi. Ara, 
amb aquesta petita remodela-
ció de la circulació a la zona 
comercial, aconseguim que es 
pugui accedir es vingui d’on es 
vingui. Cal remarcar que la va-
riant que uneix la rotonda del 
Passador amb la primera que 
et trobes venint d’Amposta, 
actua com a via ràpida per tots 
aquells vehicles que no vulguin 
accedir al nucli urbà, i, si vols, 
et dona accès per tres punts 

diferents fins el mateix cor co-
mercial del poble. Demanem 
disculpes per les molèsties 
que es puguin ocasionar els 
primers dies d’aquesta nova 
organització del Transit. Con-

L’alcalde s’ha dirigit als xiquets i xiquetes del municipi a través d’un video.

tinuarem aplicant (segons les 
possibilitats) les recomanaci-
ons del Pla Integral de Comerç 
i Turisme. L’Ajuntament de Sant 
Jaume d’Enveja aposta pel co-
merç de proximitat”.

L’ALDEA
L’alcalde confirma als xiquets i xiquetes 
que els Reis Mags passaran per l’Aldea
L’Alcalde de L’Aldea, Xavier 

Royo, s’ha adreçat als 
xiquets i xiquetes de L’Aldea 
mitjançant un vídeo i una 
carta, on els comunica que 
aquestes properes festes 
de Nadal, els Reis Mags 
passaran per L’Aldea igual 
que el Pare Noel.            
Tot i que també els comunica 
que amb motiu de les mesures 
de seguretat per la COVID19, 
només es celebrarà la caval-
cada pels carrers, ampliant el 
seu recorregut per donar més 
espai i seguretat per seguir-la, 
a més el lliurament dels regals 
per part dels Reis Mags ja no 
es farà al Pavelló, sinó que els 

Reis Mags deixaran a cadascu-
na de les cases dels xiquets i 
xiquetes els seus regals d’una 
manera màgica, de tal mane-
ra que quan arribaran als seus 
domicilis, ja es trobaran els re-
gals.
Xavier Royo, alcalde de L’Al-
dea ha manifestat que “tot i 
que estem en una època molt 
delicada, de cap manera es 
pot permetre deixar sense una 
festa tan màgica a les xiquetes 
i xiquets que són els protago-
nistes i que en moltes mesures 
de seguretat, veiem factible 
celebrar aquesta Cavalcada 
sense acumulacions i amb tota 
la seguretat possible”.
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I LA TEMPORADA 
VINENT, QUÈ?
Vaig dir fa mesos que era un 
risc que més de dos milions de 
persones juguessin i entre-
nessin en tot tipus d’esports. 
I que això no ajudaria a la co-
vid. Quan hi ha una pandèmia 
i sense vacuna, l’important 
és que la gent pugui anar a 
la feina i els nens a l’escola, 
el de més sobra però com 
som llatins, volem festes i les 
terrasses plenes. Al meu barri, 
a Madrid, molta gent sense 
mascaretes als bars. No se si 
al desembre hi haurà futbol,   
no sé si la Federació farà nous 
calendaris. Però tant de bo 
algun dia la gent vagi agafant 
consciència com el cas recent 
d’una noia que li va dir al 
seu nuvi, que és jugador de 
tercera catalana: “Si no deixes 
el futbol em busco un altre”. 
Només sé que la propera 
temporada s’ha de començar 
de zero, una lliga ebrenca de 
segona catalana, dos grups 
de tercera i una quarta potser 
només de filials a cost zero 
d’àrbitres i mutualitat. La 
Federació mana però els clubs 
s’han d’unir per decidir un 
futur que el tenen més negre 
que el de la Federació. Dues 
temporades danyades per 
la covid; sense un final feliç, 
la passada, i ara en aquesta 
no sabem que passarà. La 
Federació espera autorització 
per a poder jugar. Hi ha clubs 
desesperats, alguns amb 
l’aigüa al coll, i sense saber 
que dir als socis, als pares del 
futbol base, ni als sponsors. 
I uns jugadors que entrenen 
pel seu compte sense saber 
perquè ho fan. La Federació 
espera notícies de Sanitat. 
Penso que arriba el moment 
de buscar solucions. Cal fer 
nous calendaris sí o sí i al 
gener començar un altre pla 
de competicions.

CELMA

ESSÈNCIALS 
Els Consells Esportius han 
presentat un manifest on 
insten al Govern a declarar 
l’activitat física bé essencial. 
D’aquesta forma, s’han afegit 
a la UFEC (Unió de Federa-
cions Esportives Catalanes). 
Consideren que la pràctica de 
l’activitat física s’ha demostrat 
segura. Per un altre costat, 
les Autoritats Sanitàries han 
prorrogat el toc de queda i 
també mesures ja establertes 
amb l’objectiu de frenar els 
contagis i revertir una situació 
sanitària que està desbordada. 
César Roig, veterà directiu del 
Santa Bàrbara, ja va manifes-
tar al programa Minut 91 que 
darrera de la situació actual hi 
havia política i interessos de 
conselleries diferents. I potser 
té raó. En qualsevol cas, jo 
crec que l’esport és essencial, i 
també la cultura. I entenc que 
hi ha gent, d’aquests sectors i 
d’altres, que ho està passant 
molt malament. I és que, en 
general, tots estem afectats 
d’alguna manera. Però a hores 
d’ara jo continuo pensant que 
s’ha de fer costat als experts 
sanitaris que, en més encert 
o menys, busquen mesures 
per controlar el virus. Això és 
prioritari. Sé que és un procés 
lent i desesperant. I entenc que 
cadascú té els seus interessos 
i també que hi ha mesures 
que són desiguals. I que per 
controlar una crisi sanitària, hi 
ha un daltabaix en altres àm-
bits. I que, lamentablement, 
els governs no tenen calaix 
per fer front a la gravetat de 
la situació. I que TOT és un 
greu problema. Però primer 
hem de sortir d’una crisi. I, 
paral.lelament, de les altres.  
El sistema, per desgràcia, no 
permet solucionar-les totes de 
cop. Aquí està el problema. Per 
acabar, penso que, d’alguna 
manera, a hores d’ara tots som 
essèncials. 

MICHEL UE RAPITENCA
Hernan anuncia que no 
seguirà com a president

10 DIES MÉS
Les Autoritats Sanitàries han 
anunciat que es mantenen 
restriccions i, entre aquestes, 
la pràctica esportiva amateur 
queda aturada 10 dies més. 
Era la decisió que la majoria 
esperaven tot i que dimecres 
passat van haver concentra-
cions en suport a que l’esport 
és un servei essencial.  
Clubs de Primera catalana 
es van reunir dimarts per 
comentar si s’havia de fer 
una resposta a la que va tenir 
l’FCF la setmana passada al 
primer comunicat de clubs. I 
aquesta s’ha efectuat amb un 
altre comunicat, amb bona 
predisposició per poder arri-
bar a una entesa. No obstant, 
la sensació, amb l’aturada 
que es prorroga, és que una 
possible tornada, si es produ-
eixi, seria ja pràcticament al 
gener, que és el que dema-
naven clubs de la categoria 
i altres que es volien afegir  
al manifest. Per tant, caldrà 
seguir a l’espera. Aquest 
cap de setmana s’havia de 
començar la quarta catalana 
ebrenca. Però diversos clubs 
amb els que ha parlat Més 
Ebre veuen del tot inviable 
que les competicions puguin 
tornar abans de Nadal i, a la 
vegada, tampoc tenen clar 
que pugui ser posteriorment.  
Més informació a la plana 19 
de Més Ebre. 

Hernan Subirats, president 
de la UE Rapitenca, va 

intervenir dilluns passat al 
programa Minut 91.    
A més de parlar de la situació 
actual i de l’aturada de les com-
peticions, el president va res-
pondre també sobre el futur di-
rectiu del club, considerant que 
al gener s’ha d’obrir un període 
de presentació de candidatures 
i, si escau, es farien posterior-
ment eleccions. La situació que 
es viu per la pandèmia afecta 
també tota la situació. No obs-
tant, la previsió de que s’encete 
el procés l’any vinent es manté, 
tot i que, per la crisi actual, en-
cara no està concretat quan.
En qualsevol cas, Hernan va 
ser clar quan va afirmar que en 
aquests moments no té intenció 
de presentar-se per una possible 
reelecció.
A hores d’ara, pot haver-hi una 
alternativa  amb una candida-
tura continuista formada amb 
directius actuals que intentarien 
mantenir el projecte. No obs-
tant, i tal com va manifestar Rafa 
Cornet (vicepresident) a Més 
Ebre: “no descartem res i estem 
fent algunes gestions per poder 
trobar un president que pugui 
adaptar-se, tenint en compte 
que s’ha de dedicar temps i ha 
de poder dedicar-lo. Però a ho-
res d’ara, i amb la crisi que estem 
vivint per la pandèmia, és com-

plicat dur a terme les gestions 
perquè, com és normal, hi ha 
molta incertesa i, amb les com-
peticions parades, tot està a l’ai-
re”. En les darreres setmanes hi 
havia rumors diversos sobre una 
candidatura que podria liderar 
Fernando Garcia o una altra que 
podria estar encapçalada per 
Xavi Reverté, que ja va intentar 
crear-la en l’anterior campanya 
electoral. Però cap de les dues 
a hores d’ara està confirmada, 
més bé al contrari. Així mateix, 
ha sonat que l’expresident Ra-
mon Muñoz podia ser un candi-
dat però ell mateix va aclarir que 
en cap cas té previst presentar 
una candidatura, tot i que si que 
va admetre que si la Rapitenca li 
demana ajuda, col.laboraria amb 
el possible”. Dilluns, més infor-
mació a Minut 91, a Canal TE.  

Els rapitencs Xavi Reverté, Fernando Garcia i Hernan Subirats, estaran dilluns a Minut 91. 

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

ATURADA

L’any vinent s’ha 
d’obrir període per 
presentar 
candidatures. 
Hernan, president 
actual, va informar 
dilluns a Minut 91 
que no es presenta 
per la reelecció

Dilluns vinent, dia 16, nova 
tertúlia Minut 91 a Canal 

Terres de l’Ebre (21.30h).

El proper, ens visitaran els ra-
pitencs Xavi Reverté, Fernando 
Garcia i Hernan Subirats (presi-

dent de la UE Rapitenca). El 2021 
poden haver eleccions al club. 
En parlarem.  
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MINUT 91
Juanjo Rovira i Edu 
Albacar, a Minut 91

Juanjo Rovira, director 
de Mic Football, i Edu 

Albacar, director esportiu de 
Futbol Formatiu, van estar a 
Minut 91 de Canal Terres de 
l’Ebre, dilluns passat.
Tots dos van comentar la situa-
ció actual amb l’aturada de les 
competicions i, a més, van par-
lar d’altres qüestions d’interés a 
nivell de futbol base.
Així mateix, el bitemero Rovira 
va explicar que aquesta tem-
porada és delegat de partit de 
la Lliga de Futbol Professional, 
i que per això ha estat darrera-
ment a Eibar, Cartagena o Vi-
lareal. 
Hernan Subirats, president de la 
Rapitenca, també va intervenir 
al programa en conversa tele-
fònica. 
En els darrers minuts del pro-

grama, secció ‘Vintage’, pa-
trocinada per Abelló Autotec 
Hyundai, en què es va recor-
dar amb un video el debut de 
Juanjo Rovira com a entrena-
dor del primer equip del Torto-
sa a la Tercera divisió, la darrera 
jornada de la temporada 91/92, 
amb un partit al camp de la 
Gramenet del que es va veu-
re un reportatge. A la imatge 
de dalt, el programa de dilluns 
amb els convidats. A la de baix, 
Rovira fent declaracions des-
prés d’aquell partit a la Grama. 

SI HO PERMET LA NORMATIVA

MANIFESTACIÓ

L’FCF aprova el retorn del futbol i del 
futbol sala pel 5 i 6 de desembre

“L’esport és un
servei essencial”

En la reunió corresponent 
al mes de novembre, 

la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol 
ha marcat la data per al 
retorn de les competicions 
d’àmbit territorial a 
Catalunya.
Sempre que ho permeti la nor-
mativa, i les restriccions apli-
cades a la pràctica esportiva 
federada no vagin més enllà del 
23 de novembre, les categories 
de futbol i futbol sala tant ama-
teurs com de base tornaran el 
cap de setmana del 5 i 6 de de-
sembre. 
D’aquesta manera, els equips, 
federats i federades disposaran 
d’un marge superior als 10 dies 
per dur a terme sessions d’en-
trenament i constituir-se en 
grup estable i permanent, abans 
del retorn de la lliga.
 La decisió s’ha adoptat després 
de conèixer l’allargament de les 

A la Plaça Sant Jaume de Barce-
lona, aquest dimecres migdia es 
van aplegar unes 1.400 perso-
nes, el màxim d’aforament per-
mès, per reclamar la tornada a la 
pràctica esportiva, reivindicant 
que l’esport és un servei essen-
cial. 
La convocatòria fou organitzada 
per la Unió de Federacions Es-
portives de Catalunya (UFEC).
Durant els parlaments, el presi-
dent de la Federació Catalana 
de Futbol, Joan Soteras (a la 
imatge), va dir que “des de la 
Federació Catalana de Futbol 
hem estat pioners en l’elabo-
ració d’un protocol que, fins al 
moment de l’aturada, s’aplicava 
amb èxit en tots els camps i pa-
vellons de Catalunya. L’índex de 
suspensions de partits ha estat 
solament d’un 5,5% sobre els 
més de 18.000 partits de futbol 

i futbol sala disputats a Catalu-
nya des de juliol. “Hem col·la-
borat en tots els àmbits per ser 
segurs”. A més, Soteras va re-
marcar que “hem contractat un 
equip mèdic professional al ser-
vei dels nostres clubs, federats i 
federades, i hem fet estudis so-
bre la prevalença i els riscos de 
contagis. També hem treballat 
colze a colze amb l’Oficina de 
l’Esport dels Mossos, qui ha ava-
lat el nostre protocol i ha super-
visat la seva correcta aplicació. I 
així ho hem explicat al PROCI-
CAT i al Govern. Però ens han 
tancat”. D’aquesta manera, el 
màxim mandatari de l’FCF es va 
mostrar contundent en dema-
nar que “no s’aturin les nostres 
competicions, volem una pla-
nificació sobre calendari i que 
qui prengui les decisions ho faci 
amb coneixement de causa”. 

Federacions, clubs, empreses, 
gestors d’instal·lacions, l’esport 
universitari i els col·legis pro-
fessionals van fer aquesta crida 
davant l’Ajuntament de Barcelo-
na per reivindicar que l’esport és 
un servei essencial i que incideix 
directament en la millora de la 
salut, en l’educació, la formació 
i en la inclusió social. Cal desta-
car, a més, que el sector espor-
tiu té un pes econòmic en el PIB 
català del 2,1%; i la baixa xifra de 
contagis -només el 0,28% a tot 
l’estat- demostra que l’esport a 
Catalunya és segur.

COREA DEL SUD
L’ampostí Isaac Arques 
aconsegueix un doblet

L’ampostí Isaac Arques, des-
prés de guanyar la lliga de 
Corea del Sud, ha fet histò-
ria amb el Joenbuk procla-
mat-se campió de la Copa. 
Arques és analista tècnic amb 
aquest equip i ha guanyat el 
doblet. Aquest mateix cap 
de setmana l’ampostí viatjarà 
cap a Qatar per afrontar un 
nou repte: Classificar-se per a 
la fase final de la Champions 
asiàtica. (ebredigital.cat)

mesures en matèria de salut pú-
blica per a la contenció del brot 
epidèmic per la pandèmia de la 
Covid-19, per part del Govern, 
i suposarà la represa d’aquelles 
categories ja iniciades anterior-
ment, així com també l’arrenca-
da dels campionats que encara 
no han començat. 
En aquest sentit, l’FCF informa-

rà pròximament de la manera 
com es durà a terme la tornada 
de les competicions.
 D’altra banda, el president de 
l’FCF, Joan Soteras, ha presentat 
la proposta de bonificar part de 
les quotes als afiliats, si el pla de 
competició establert a l’Assem-
blea queda alterat per qüestions 
derivades de la pandèmia.
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Des de la Societat Cultural 
Esportiva i  Recreativa de 
l’Ametlla de Mar, sobre la 
situació actual, es manifesta 
que “des del nostre punt de 
vista, a hores d’ara, és im-
possible poder jugar dona-
des les circumstàncies que 
estem vivint, afectats per 
la pandèmia. Reprendre la 
competició abans de Nadal 
veiem que no és possible 
en la situació que estem en 
aquests moments.  Com a 
molt aviat, s’hauria de mirar 
si es pot després del cap de 
setmana de Reis. Però tam-
poc hi ha garanties de que 
la situació estigui aclarida i 
que es pugui jugar durant els 
primers mesos del 2021. Per 
tant, si es dóna la tempora-
da com a nul.la entendríem 
la decisió”.

En qualsevol cas, si acabés 
havent-hi competició des de 
la Cala creuen que “si acabés 
decidint-se una represa del 
futbol, pel que fa a la Tercera 
catalana, creiem que s’hauria 
de reestructurar la competi-
ció. Potser un sistema seria 
dos subgrups i jugar mentre 
es pugui. O també disputar 
una volta de les dues que es-
tan establertes des de l’estiu 
passat al calendari”.

A q u e s t  c a p  d e  s e t m a n a 
vinent, havia de començar la 
Quarta catalana. L’Ametlla 
té filial en aquesta categoria: 
“pensem el mateix. Conside-
rem que ara és inviable po-
der començar el campionat i 
l’inici haurà d’esperar a l’any 
vinent segons com estigui 
tot i ja es veurà que pot fer-
se”.  

SCER L’AMETLLA

La Quarta catalana havia de 
començar aquest cap de set-
mana. Pau Alegria, mister del 
Catalònia B, considera que 
“com a molt aviat la compe-
tició no podrà començar fins 
al gener del 2021. Potser això 
ja s’hagués hagut de plantejar 
a l’estiu, però es va considerar 
que es podia fer abans. És cert 
també que ningú esperàvem 
que l’onada de la pandèmia a 
l’octubre fora tan complicada 
com ho està sent. Però nosal-

tres vam començar a entrenar 
a l’agost. Es va retardar l’inici 
per a la meitat de novembre i 
ara veiem que tampoc es pot 
començar. En qualsevol cas, 
també penso que si la com-
petició ha de començar a l’any 
nou, s’ha d’avisar amb temps 
suficient com per fer un parell 
de setmanes de minipretem-
porada. No podem començar 
d’un dia per l’altre. I, sobre tot 
per als equips de Quarta, hau-
ria de ser a porta oberta”. 

“TEMPORADA 
INCERTA I 
COMPLICADA”
Xavi Vaquer, tècnic de 
l’Ebre Escola B, davant de 
la situació actual: “crec que, 
si s’arriba a jugar, serà una 
temporada incerta i compli-
cada per clubs, entrenadors i 
jugadors. Els clubs perquè no 
tenen pràcticament ingressos 
i han de fer front a pèrdues 
econòmiques. Els jugadors no 
podran seguir en regularitat 
entrenaments, uns perquè 
hauran estat en contacte 
en algun positiu, i els altres 
perquè agafaran el maleit 
virus. I els entrenadors per-
què tota la planificació feta, 
no servirà per a res, s’haurà 
d’anar improvisant segons el 
moment”. Vaquer afegia que 
“la meua opinió personal, i 
respecto la de tots, crec que 
el millor aquest any hagués 
hagut de ser una ‘tempo-
rada amistosa’ (al menys a 
quarta catalana), jugant quan 
es pugue. Però clar, hi ha 
massa interessos econòmics 
pel mig. D’aquesta forma, 
possiblement, s’haguessen 
evitat la retirada d’equips. 
En qualsevol cas, tant de bo, 
s’arregle tot, que disminuei-
xen els contagis i les morts, 
i que entre tots posséssim el 
nostre granet de sorra per 
tornar a la normalitat i recu-
perar aquesta vida esportiva 
que tant ens agrada i portem 
dins”. 

“LA COMPETICIÓ 
S’INICIARÀ AL 
GENER”
Eulogio Giné, tècnic de 
la Cava B: “jo crec que la 
competició començarà. Però 
éstà clar que no aquest cap 
de setmana que és quan 
tocava fer-ho. La situació 
sanitària pot canviar d’una 
setmana per l’altra. Penso, si 
no és que llavors empitjore 
molt, que al gener es podria 
començar. Potser ens tocarà 
fer algun partit entre setma-
na. Jo als meus jugadors els 
tinc avisats de que vagin fent 
alguna cosa perquè ens avi-
saran de tornar a jugar amb 
poc temps per preparar-nos”. 

E. ESCOLA
“LA COMPETICIÓ DE QUARTA NO 
PODRÀ COMENÇAR FINS AL 2021” 

CATALÒNIA B
“TAL COM ESTÀ TOT, ARA PER ARA, 

IMPOSSIBLE PODER JUGAR”

Des de Tivenys, el president 
David Montardit, creu que “és 
molt complicat, per no dir que 
inviable, poder començar la 
competició abans de Nadal. La 
situació sanitària s’ha agreujat 
i les restriccions, amb el toc 
de queda, dificulten qualse-
vol planificació i també poder 
dur a terme entrenaments 
quan, a més, no es poden uti-
litzar les instal.lacions. A més, 
els clubs de futbol territorial 
necessitem que, si s’ha de ju-
gar, ha de ser a porta oberta. 
Impossible a porta tancada. 
Per tant, situació complicada. 
Haurem d’esperar”. Montar-
dir afegia que “el nostre cas, 
enguany estàvem molt il.lusi-
onats perquè hem pogut fer 
una plantilla molt competitiva, 
potser la que més dels darrers 
anys. I ara ens trobem que per 

les circumstàncies ni podem 
entrenar ni jugar. No obstant, 
la Salut és el primer i a hores 
d’ara no podem pensar en 
començar la competició. Així 
mateix, cal tenir en compte 
que quan s’hagi de començar, 
ja de cara l’any vinent, s’haurà 
d’avisar amb antelació per po-
der preparar-nos considerant 
que els equips porten temps 
sense entrenar”.

TIVENYS
“LA SALUT ÉS PRIORITÀRIA I ARA, 

AMB LES REESTRICCIONS, ÉS MOLT 
COMPLICAT INICIAR LA COMPETICIÓ” Sisco Martí, tècnic del R-Bítem 

B, considera que “la Quarta 
havia de començar aquest cap 
de setmana i està clar que això 
és inviable. Hi ha unes restric-
cions establertes i que les Au-
toritats Sanitàries així van de-
cidir. I, a més, portem diverses 
setmanes sense entrenar i és 
evident que per poder activar 
la competició necessitaríem un 
temps per poder preparar-nos 
per jugar”. Sobre que la com-
petició comenci a partir de 
gener, Sisco diu que “tampoc 
tenim garanties de que llavors 
la situació permeti que es de-
cideixe jugar. No ho sabem. 
Però potser una possibilitat. 
En qualsevol cas, sigui quan es 
cregui, als clubs ens han d’avi-
sar amb antelació per a poder 
recuperar i fer un treball físic 
per poder competir. I també 
penso que s’hauria de revisar 
el tema del toc de queda per a 

poder entrenar. Si no, és difícil 
fer-ho”. El tècnic afegeix que 
“el futbol es disputa en un un 
espai obert i els contactes són 
mínims i, per tant, es podria 
estudiar poder jugar més en-
davant si hi ha les condicions 
per a poder fer-ho. Entenc que 
hi ha altres situacions que són 
més complicades i que poden 
ser els desplaçaments de di-
verses persones amb els vehi-
cles i la gestió de la utilització 
de vestidors. Ens hauríem 
d’adaptar. De totes formes, 
veig inviable poder jugar a 
curt termini. Potser més enda-
vant es pugui fer. Crec també 
que la Federació té establert 
un pla de competició i ja va dir 
que si es juga una mica més de 
mitja temporada aquesta serà 
valida i decidirà ascensos. Per 
tant, potser aquest és el camí 
que seguirà tan aviat es pugui 
jugar”.  

REM BITEM B
SISCO MARTÍ: “JUGAR A CURT TERMINI 

NO ÉS POSSIBLE” 
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C. HANDBOL AMPOSTA
Triomf vitalici contra 
el Benidorm (26-18)

El Club Handbol Amposta 
va aconseguir una victòria 

important i merescuda contra 
el Benidorm en un partit 
disputat a porta tancada (26-
18). Els seguidors van poder 
seguir-lo per l’Instagram del 
Club.
El partit va ser igualat a la prime-
ra meitat, arribant-se al descans 
amb un 9-10 favorable a les ala-
cantines. Tot i el desavantatge, 
les noies de Mateu Castellà es-
taven posades al partit.
A la represa l’equip ampostí va 
jugar amb molta més soltura en 
atac, amb molta efectivitat de 
cara a porteria i sent molt ferm 
en defensa. En deu minuts es va 
posar amb cinc gols per davant, 
avantatge que es conservaria i 
s’ampliaria fins al final (26-18). 
Destacar en l’aspecte golejador 

a Gemma Gálvez i Erika Graci-
ani, amb sis i cinc gols respec-
tivament. Solidesa defensiva 
per part de tot el conjunt, i una 
Marta Gálvez esplèndida sota 
els pals.
Destacar també el debut a la 
categoria de les juvenils Noa 
Royo, Rut Pagà (1 gol) i Blanca 
Viñas (2). “Des del club les feli-
citem pel partit disputat”.
Amb aquest resultat les noies 
de l’Amposta Lagrama” se situ-
en setenes a la taula amb quatre 
punts. Com a notícia negativa 
lamentar la lesió de Paula Ripoll; 
en una de les primeres jugades 
del partit, quan va anotar el pri-
mer gol, es va lesionar al genoll. 
Diumenge vinent desplaçament 
a Lleida, on a partir de les 18.05 
hores el CH Amposta s’enfron-
tarà a l’Associació Lleidatana.

MOTO 3

CLUB VOLEI ROQUETES

Jeremy Alcoba, vuité gràcies a la 
seua brillant reacció a Xeste

El sènior de la primera divisió 
nacional, imparable (0-3)

Raúl Fernández (KTM) 
va aconseguir la seva 

primera victòria en grans 
premis amb gran autoritat 
després de beneficiar-se 
d’una sèrie de contratemps 
soferts pels seus rivals més 
directes en les primeres voltes 
del Gran Premi d’Europa de 
Moto3 que es va disputar 
aquest diumenge al circuit 
Ricardo Tormo de Xeste, a la 
Comunitat Valenciana.
Per la seua part, el jesusenc Je-
remy Alcoba va ser vuitè, des-
prés de superar, amb una reac-
ció esplèndida, les adversitats 
que li van sorgir dissabte.
La situació de la carrera en el 
seu equador mantenia a Raúl 
Fernández com a líder, amb un 
grup format per Tony Arbolino, 
Sergio García (Estrella Galícia 
0’0 Honda), Ai Ogura i Darryn 
Binder, amb un altre grup més 
gran encapçalat per Carlos Ta-

Gran victòria del sènior masculí 
del Club Volei Roquetes per un 
clar 0-3 (23-25/16-25/24-26) 
a la pista del FC Barcelona B, 
un equip jove però amb molt 
de potencial. Dos dels sets van 
ser molt ajustats amb diferèn-
cia de dos punts que va reflectir 
la igualtat en el partit. En can-
vi, al segon set, els roquetencs, 
amb un joc quasi perfecte, se’l 
es van imposar per la via ràpi-
da. L’equip va millorar el ser-
vei i la recepció, facilitant la 
construcció i l’organització 
defensiva. Després d’una set-
mana complicada per lesions 
i predisposició en horari d’en-
trenaments, els canvis introdu-
ïts van mostrar un gran nivell i 
van facilitar el joc de l’equip. La 
victòria és la cinquena en cinc 
jornades. L’equip referma la 
seua progressió i també les ex-
pectatives. Finalment, dins de 

l’actualitat del club, dir que s’ha 
presentat el patrocinador que 
porten en exclusiva els lliures 
(“líberos”) del Sènior Masculí 

de Primera Nacional. Es Abelló 
Autotec Hyundai que s’ha in-
corporat aquest any al projec-
te. (a la imatge)

TITAN DESERT
Josep Betalú acaba en 
el segon lloc
L’ampostí Josep Betalú no 
va poder ser, en aquesta edi-
ció,  pentacampió de la  Titan 
Desert. Va acabar segon, per 
darrere de Sergio Mantecón. 
La suspensió de la penúltima 
etapa a falta de 50 quilòmetres 
per la línia d’arribada i la bo-
nificació que Mantecón es va 
emportar al guanyar la “Skoda 
Challenge”, van ser claus  per 
decidir el títol de la Titan Desert 

2020. Per tant, Sergio Mante-
cón i Claudia Galícia són els 
guanyadors de la 15a edició de 
la Titan Desert. Mantecón es va 
emportar la victòria de la Titan 
en la seva primera participació.
L’última etapa deixava poc 
marge per a la sorpresa i no-
més problemes mecànics, que 
no van sorgir, podien  canviar 
l’ordre de la classificació gene-
ral. 

tay (KTM ) i en el qual també es-
taven Jeremy Alcoba (Honda). El 
jesusenc havia sortit el 29 des-
prés d’uns entrenaments que no 
van anar com esperava. Al final, 
Fernández va guanyar amb au-
toritat i Sergio García va superar 
a Arbolino per posar-se segon, 
mentre que Ogura va avançar 
també a l’italià per acabar en 
aquest ordre. Carlos Tatay (KTM) 

va aconseguir una meritòria si-
sena posició, amb Jeremy Alco-
ba vuitè.
Jeremy, que va acusar unes mo-
lesties i el dia abans havia tingut 
una caiguda, va reaccionar da-
vant de tots els obstacles i va 
protagonitzar una remuntada 
extraordinària. El de Jesús és 
tretzè a la classificació general 
del mundial de Moto3.
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RÀNQUING CLUBS DE LES TERRES DE L’EBRE
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ESPECIAL CELMA

FUN.   ANY    RANK.              equip                 1A         2A        2B          3D         1 CAT        2 C          3C              4C            punts

1908
1927
1930
1931
1919
1919
1920
1970
1928
1943
1981
1969
1922
1927
1971
1972
1971
1968
1949
1971
1934
1919
1971
1950
1977
1946
1922
1946
1931
1987
1930
1930
1925
1939
1977
1954
1944
1975
1993
1979
2005
1923
1992
1982

1984
1979

TORTOSA
AMPOSTA

RAPITENCA
LA CAVA

ALCANAR
ULLDECONA

JESÚS I MARIA
CAMARLES
LA SÉNIA
AMETLLA

OLIMPIC (*)
ROQUETENC

GANDESA
FLIX
ASCÓ

AMPOLLA
R-BITEM

CATALÒNIA
SANT JAUME  

ALDEANA
PERELLÓ

SANTA BÀRBARA
MORA NOVA

BATEA
GINESTAR

PINELL
BENISSANET

CORBERA
HORTA

DELTEBRE
MASDENVERGE

BENIFALLET
VILALBA 

BOT
RASQUERA

GODALL
CAMPREDÓ

TIVENYS
LA GALERA

MARÇÀ
AMPOSTA B

XERTA
TIVISSA

TORRE ESPANYOL
CATALÒNIA  B
RAPITENCA B
 FATARELLA 
AMPOSTÍ AT

GARCIA
MIRAVET
PORRERA

CABASSERS
ASCÓ B
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27
14
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12
3
11
10
7
1
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10
4
1
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2
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39
38
34
41
30
5
9
23
21
21
8
29
3
3
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21
27
5
14
5
6
5
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2
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3
11
5
13
24
42
34
21
30
32
31
17
51
9
18
25
11
34
27
42
38
23
23
23
19
14
18
19
17
17
12
11
6
7
13
3
4
7
 1
6
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 7
 
 2
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 1

 
 
 
 
 2
 
4
6
2
4
4
 4
4
5
18
3
3
6
15
6
1
3
13
20
15
26
33
28
15
9
18
23
25
32
27
11
32
27
17
 25
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 25
23
 23
 17
 7

 20
 15
 19
 19
 8
 17
 14

346
285
257
256
200
150
147
141
141
131
131
130
129
127
125
120
120
117
106
102
102
97
78
72
71
64
61
61
54
52
52
47
47
44
41
40
38
35
31
27
25
25
23
23
21
21
20
19
19
19
17
17
16

HISTÒRIC 
Avui els ofereixo el rànquing 
del futbol ebrenc. 
Un treball inèdit que serveix per 
classificar a clubs del territori. 

Puntuació

El sistema de puntuació apli-
cat és el següent. Temporada 
a Tercera Divisió (5 punts), a 
Primera Catalana (Preferent) (5 
punts), Segona Catalana (pri-
mera regional) (3 punts), Terce-
ra Catalana (segona regional) (2 

punts) i Quarta Catalana (Ter-
cera regional) (1 punt).
Nota: la primera catalana es 
fusiona amb la Preferent en 
2010/11.
La 2a catalana (antiga primera 
regional) es crea la 84/85 amb 
només equips de Tarragona.
La 3a catalana (antiga segona 
regional) es crea la 1971-1972 
amb només equips de la pro-
víncia i amb només un grup i a 
la 84/85 amb dos grups i a la 
2001/2002 amb tres grups Anàlisi de Joaquin Celma. 

79
79
76
72
68
57
62
59
53
56
57
53
51
61
47
49
50
46
56
47
48
47
42
45
42
46
47
46

45

36

25

31

19
25

19
14
21

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

FUN.  ANY    RANK.           equip                 1A         2A           2B          3D         1 CAT        2 C            3C            4C      Puns

ROQUENTENC B
REGUERS
ALDOVER

MORA EBRO B 
JESÚS I MARIA B

BÍTEM
LA CAVA B
R-BÍTEM B

EBRE ESCOLA  
ALDEA

ASCÓ  ESCOLA
MUNTELLS
ATLAS CLUB
TORTOSA B 

CAMARLES  B
 ALCANAR B
ALDEANA B
CANAREU
LA SÉNIA B

 ULLDECONA B
OLIMPIC  B
GANDESA B 

EBRE ESCOLA B
AMETLLA B
DELTEBRE B 

FALSET B
GINESTAR B
PERELLÓ B 

BATEA B
FLIX B

CASENC 
GP BARÇA TO.

VENUS
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 1
1
1
1
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15
15
14
11
11
10
10
10
10
9
9
8
8
8
6
5
5
5
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

9

9
9
8

6
6

1
3
2
2

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

La 4 catalana (antiga tercera 
regional) es crea en 1973-1974 
amb cinc grups.
La Preferent es crea en la tem-
porada 68/69; un any abans 
existien dos grups de regional A 
i B en els que mililtaven alguns 
equips de la nostra província i 
la categoria superior era la ter-
cera divisió. 
La Primera i la segona  divisió 
es creen la 1928/1929 i la sego-
na B la 77/78.
La columna ‘Any’ vol dir anys en 

competició oficial. ‘Fund’: any 
de Fundació.

Per acabar, aquesta taula no-
més consta dels equips en 
competició i els que no ho es-
tan actualment. 

(*) L’Olimpic (àntic Móra d’Ebre)

Una formació del Tortosa, de principis dels 80. En peu: Alcón, Forcadell, Sos, Armengol i 

Esteve. Ajupits: Querol, Obregon, Fusté, Michel Otero, Flores i Lizana. 
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• 4 cuixes de pollastre
• 12 cs de vinagre
• 2 gots de vi blanc
• 1 l de brou d’au o vegetal
• 2 cebes
• 2 pastanagues
• 1 nap
• 1 cabeça d’alls
• 2 fulles de llorer
• pebre en gra al gust
• 2 claus d’olor
• 4 cs d’oli d’oliva sal

*CS cullera sopera

Es desossa el pollastre i es ta-
lla en trossos grans.  Se  sala i 
es fregeix lleugerament en una 
cassola. S’afegeixen els alls 
sencers i les verdures tallades 
en rodanxes.  Se  sofregeix tot. 
S’incorpora el vi blanc, el vina-
gre i es deixa reduir a la meitat. 
S’afegeix el brou, el llorer, els 
claus i el pebre, es cou durant 
30 minuts a foc suau. Es prova 
el punt de sal i se serveix tebi. 

Bon profit! 

ESCABETX
DE POLLASTRE

INGREDIENTS (4 PERSONES):  PREPARACIÓ:
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112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Reps en primer pla 
la conjunció Júpiter/
Plutó i això no et 
deixa indiferent. 
Comença una nova 
etapa per tu i podràs 
aplicar-hi tot el que 
has après en la darre-
ra dècada.

aquari
21/01 al 19/02

La conjunció de 
Júpiter i Plutó a la 
Casa XII, inclina a 
enfrontar qüestions 
íntimes que no vols 
que vegin la llum. Et 
mostres rebel davant 
qualsevol mena 
d’autoritat.

sagitari
23/11 al 21/12

El teu món incons-
cient és ple d’idees 
i de records que 
cal endreçar per 
sentir-te millor. Fas 
neteja i tires trastos 
vells, però també 
t’allunyes dels que 
no t’aprecien.

escorpí
24/10 al 22/11

La conjunció de 
Júpiter amb Plutó, et 
pot donar un extra 
de fe i esperança 
en el futur. És bon 
moment per tractar 
traumes o ferides 
del passat. Trànsit 
d’alliberament.

balança
24/09 al 23/10

Tensió al sector 
familiar per diferèn-
cies d’opinió. Usa 
el teu talent per 
moderar la situació. 
Sensibilitat a flor 
de pell, plora si ho 
has de fer. Moment 
molt creatiu.

àries
21/03 al 20/04

Mart a Àries es posa 
directe i sembla que 
podràs passar a l’ac-
ció. Però no vulguis 
córrer molt perquè 
podria vessar-la. 
Converses intenses, 
però aclaridores, 
amb la parella.

cranc
22/06 al 23/07

A nivell laboral apli-
ques la imaginació i 
creativitat i ets ben 
valorat. La parella 
pot passar per una 
etapa difícil o de 
manca d’autocon-
fiança i caldrà fer-li 
costat.

verge
24/08 al 23/09

Potser tocarà posar 
pau entre la parella 
i la família. No afe-
geixis més llenya al 
foc, abans de parlar, 
compte fins a deu. 
Bons moments en 
l’amistat, recordant 
vells temps.

taure
21/04 al 21/05

Es va tancant una 
etapa al sector la-
boral, podria ser un 
final de contracte 
o que passis a un 
altre departament. 
Algun fet actual 
modifica la teva 
filosofia de vida.

peixos
20/02 al 20/03

Possible cop de sort 
que canviaria alguns 
plans. És necessari 
estructurar el temps 
per no perdre’l. Si 
tens una inquietud 
vocacional, no la 
deixis per les obli-
gacions.

lleó
24/07 al 23/08

Es pot donar una 
col·laboració en 
un negoci amb un 
familiar, que ajudaria 
a millorar l’economia. 
Et planteges un canvi 
important a la llar, 
una reforma o bé una 
mudança.

bessons
02/05 al 21/06

L’atenció es situa 
bàsicament en el 
sector laboral, però 
també en l’econòmic 
i toca batallar per 
trobar un cert equi-
libri. Les circumstàn-
cies et fan més fort i 
responsable.
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TORTOSA

877 075 973

NOVEDAD

RELAX, LATINAS

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

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!

ANGY TORTOSA

632 146 386

MARIANA

642 116 300
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NATACHA

722 518 457
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VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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pública; per la qual cosa “de 
aquellos lodos estos barros”, i en 
aquests moments estem parlant 
de més de 4.000 milions d’eu-
ros.
Des del primer moment es va 
apreciar una manca de trans-
parència.
Sí, no es van fer les coses bé 
des del principi, primer perquè 
la ciutadania va conèixer aquest 
projecte casualment quan ja 
quedaven molt pocs dies per 
fer-hi al·legacions, a més la do-
cumentació tècnica disponible 
estava redactada en llengua an-
glesa i va costar molt que s’aca-
bés traduint...
I els temps passa...
Sí, perquè en un principi l’ad-
ministració volia accelerar tots 
els tràmits possibles. Gràcies 
a l’oposició de la ciutadania i 
a les al·legacions presentades, 
l’empresa es va veure obligada 
a traduir el projecte a la llengua 
castellana; i posteriorment vam 
haver de presentar noves al·le-
gacions perquè la modificació 
del gasoducte es va fer sense 
estudi d’impacte ambiental.
Un estudi d’impacte am-
biental i sísmic que és una 
part molt important dintre 
d’aquest projecte. Vau rebre 
resposta?
En cap de les moltíssimes petici-
ons vam rebre resposta.
El 10 d’abril 2012 comença la 
primera injecció de gas i apa-
reixen els efectes sísmics.
Sí, quan vam demanar que es fes 
un estudi sísmic, l’administració 
ens va respondre “per boca de 
l’empresa” que com que la zona 
era sísmicament d’intensitat 
baixa, ni demanaven res a l’em-

Un cop més guanya la 
Banca, i així ha quedat 

demostrat després de la 
sentència del Suprem que 
obliga l’Estat a retornar als 
bancs (Santander, CaixaBank 
i Bankia) els 1.350 milions 
d’euros que van finançar el 
Castor.
Parlem amb Cristina Reverter, 
membre de la Plataforma del Sé-
nia.
L’any 1996 el projecte Castor 
va obtenir el permís d’inves-
tigació per determinar-ne la 
viabilitat. Un permís que va 
passar per diferents mans 
però sense efectes. Per què?
No va ser fins al desembre de 
2007 que  Eurogas  Corporati-
on, el grup  ACS  i  Enagàs  van 
signar un acord per impulsar el 
projecte Castor d’emmagatze-
matge de gas natural; i ACS va 
augmentar la  seua  participa-
ció a ESCAL UGS (va passar del 
5% al 66,67%), i quan entrés en 
funcionament el magatzem de 
gas, ACS havia de vendre a EN-
AGÁS  la meitat de la seva par-
ticipació del 66,67%, i a partir 
d’aquell moment les tres empre-
ses passarien a tenir un 33,33% 
d’ESCAL UGS cadascuna.
El total de la inversió del Cas-
tor havia de ser de 925 mil € i 
ara parlem de 4.000 milions?
El projecte es va licitar a un únic 
adjudicatari sense cap concur-
rència ni publicitat, ja que úni-
cament hi podien concursar 
empreses que haguessin treba-
llat a Espanya amb uns deter-
minats requisits, i curiosament 
l’única que s’hi va presentar va 
ser ESCAL UGS, amb un import 
d’uns 400 milions d’euros. Amb 
el temps es va passar l’any 2007 
a 894 milions d’euros,  al de-
sembre de 2007 ja es parlava de 
més de 1.000 milions d’euros i al 
març de 2010 el cost ja era de 
1.272 milions d’euros.
I com s’arriba als 4.000 mili-
ons?
Va ser arran d’un informe con-
fidencial encarregat l’any 2012 
pel mateix ministre d’Indústria 
d’aleshores on es denunciaven 
els sobrecostos, amb licitacions 
sense publicitat, i adjudicacions 
fetes sense cap concurrència 

LA PLATAFORMA DEL SÉNIA
“EL PROJECTE CASTOR: UN NYAP DE 40 
MILIONS ENTAFORATS SOTA EL MAR”

presa ni farien res en cap sentit; 
i aquesta ha estat una constant 
durant aquests dotze anys de 
mobilitzacions i lluita ciutadana. 
Va quedar clar que era un 
desastre
Des del mateix Parlament Euro-
peu que va qualificar en el seu 
dia que aquest projecte havia 
estat un complet desastre, i que 
els ciutadans no havien d’assu-
mir-ne els costos, passant pel 
Consell Assessor de la Gene-
ralitat Valenciana, el  Síndic  de 
Greuges de Catalunya, el Banc 
Europeu d’Inversions que va fi-
nançar el projecte amb els pri-
mers “Project  bons” i que des-
prés va cantar “el mea culpa”, 
l’Ombudsman  europea, i arri-
bant al Parlament de Catalunya, 
totes les administracions han 
acceptat l’evidència.
I tot per no exigir uns estudis 
sísmics previs?
Si se’ns hagués escoltat, potser 
s’haurien adonat que, encara 
que una zona pugui ser sísmica-
ment baixa, pot ser sísmicament 
activa si s’hi injecta gas a pressió. 
L’empresa concessionària  ES-
CAL  UGS  sempre deia que era 
un projecte totalment segur, i ja 
s’ha vist que no era així, però era 
l’administració qui havia d’haver 
exigit uns estudis previs que mai 
va demanar.
I ara ens toca pagar als con-
sumidors.
Sí, tenim un deute damunt la 
taula que els consumidors de 
gas hauran de pagar en 30 anys 
i que ascendirà, molt probable-
ment, a més de 4.000 milions 
d’euros. Són moltíssims diners 
per a qualsevol estat amb seny, 
sobretot en aquests moments, 

en què el Tribunal Suprem ha 
resolt que s’han de tornar els 
diners als bancs que van avan-
çar-los per indemnitzar una em-
presa que ho havia fet tot mala-
ment, i que no s’havia posat mai 
en funcionament. Per tant, no hi 
havia obligació d’indemnitzar.
Els Bancs cobraran i els consu-
midors pagaran.
Si perquè el Tribunal Suprem ha 
dit que allò que havia dit el Tri-
bunal Constitucional no tenia 
raó. La impugnació dels bancs 
ha estat per la desestimació, 
“per silenci”, per part del Consell 
de Ministres, que novament feia 
la “callada por respuesta” en un 
tema tan polèmic i sensible com 
és pagar 1.350.729.000 euros 
per un dret de cobrament cons-
tituït a favor del sistema gasístic. 
I aquest silenci de l’administració 
pública és el que ha vingut pas-
sant durant tots aquests anys, 
amb tots els colors polítics, per-
què uns van ser els qui van au-
toritzar una concessió amb una 
clàusula indemnitzatòria que 
“blindava” una empresa que, 
tant si ho feia bé com malament, 
acabaria cobrant, i els altres per 
abonar per urgència uns diners 
a càrrec de tots els consumidors 
per una activitat totalment falli-
da, amb un impacte ambiental 
i econòmic molt important, en 
una zona on l’activitat principal 
no era aquesta, sinó l’agrícola i 
la turística.
L’any 2019 es  segella el ma-
gatzem i al juny 2020 la ma-
joria al Congrés dels Diputats 
va renunciar a investigar el 
projecte. I la responsabilitat?
Com aquí tothom té part de 
culpa, la millor solució és fer, 
com es diu en castellà “bor-
rón  y  cuenta  nueva”. El pitjor 
després d’aquest fracàs de pro-
jecte, amb tants milions enta-
forats sota el mar, és que nin-
gú  haja  assumit cap mena de 
responsabilitat, ni per part de 
l’empresa, que ja ha cobrat i que 
ha desaparegut com qui diu, ni 
per part de les administracions 
autonòmiques, estatals o locals.
Caldria demanar una comissió 
d’investigació per depurar res-
ponsabilitats, no creu?
Des de l’associació hem de-
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manat una vegada i una altra 
la constitució d’una comissió 
d’investigació per clarificar què 
ha passat per intentar recupe-
rar els diners invertits i dirimir 
les responsabilitats tècniques i 
polítiques de tots aquells que 
van afavorir que aquest pro-
jecte tirés endavant. Però poca 
cosa podrem fer si des d’on cal, 
no s’actua amb transparència 
a l’hora de gestionar els diners 
públics.
Però els consumidors, a pa-
gar!
Sí, i la nostra factura de gas no 
serà,  ni molt menys, de 1.350 
milions d’euros, perquè aquí 
s’han de comptar els interes-
sos! De fet l’OCU (Organització 
de Consumidors i Usuaris), ja 
calculava que els consumidors 
finalment haurien d’abonar uns 
4.731 milions d’euros amb in-
teressos (4,27 % anual), la qual 
cosa elevava substancialment 
l’import que es carregava di-
rectament sobre la butxaca dels 
consumidors, i no a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat 
com a responsable subsidiari. 
Com constarà aquest concep-
te a les nostres factures de 
gas?
Fa poc ja hem vist una factura on 
va, precisament, aquest càrrec 
com a concepte genèric, perquè 
si una cosa sap fer l’administra-
ció, és canviar el sentit de les pa-
raules, i on hauria de dir “sobre-
cost Castor” hi posa qualsevol 
altra denominació i, d’aquesta 
manera, tot es dilueix..., però al 
final acabarem pagant per un 
negoci de tercers que ha soci-
alitzat les pèrdues i ha privatitzat 
els beneficis.  És  com qui juga 
amb les cartes marcades i sap 
que,  faça  el que  faça, acabarà 
guanyant perquè té bons pa-
drins. 

“ELS CONSUMIDORS 
DE GAS HAURAN DE 
PAGAR EN 30 ANYS 
MÉS DE 4.000 
MILIONS D’EUROS”


