
La consellera de Justícia Ester Capella assegura que “en breu” hi haurà notícies sobre com es retirarà el monument. 

Avui divendres, el vicepresident Aragonès i la consellera fan una roda de premsa, a Ferreries, davant del monument 

per explicar la planificació per la retirada.  Plana 4

L’evolució de la segona onada de la pandèmia a les Terres de l’Ebre continua 
a la baixa. Però, a la vegada, la pressió assistencial es manté elevada

                    P3

Fa set dies, informàvem que hi havien hagut 472 casos acumulats al territori durant la setmana 

anterior. En aquesta han estat 262. L’evolució de la segona onada de la pandèmia a les Terres de 

l’Ebre continua a la baixa. 

núm. 1021
20 de novembre de 2020
www.mesebre.cat



2 opinióDIARI MÉS EBRE • divendres 20 de novembre / 2020

Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que

estem rebent a la redacció 
i a la manca d’espai per 

publicar-los al diari, podeu 
trobar-los a la nostra web 

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Direcció:
Isabel Carrasco

Direcció de continguts:
Michel Viñas

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz

Col·laboradors:
Edward Carter
Joaquin Celma

Salva Balart
Eduardo Margaretto

Arnau Sales Rodríguez

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

610 20 33 25
C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa 
(TARRAGONA)

Tel.: 977 279 290 
Administració:

distribució@mesebre.cat 
Impressió:
Imprintsa

Mitjans Grup Més Ebre:
Canal Terres de L’Ebre

(Canal 34 TDT)

www.mesebre.cat
L’opinió del diari queda 

reflectida exclusivament a 
través de l’editorial.

Els articles d’opinió expressen 
els criteris de qui els signa

i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

Limicola, SL • DL: T-1610/2001
D.Ebre (Ed. impr.) • ISSN: 2564-8691
D.Ebre (internet) • ISSN: 2564-8705

EDITORIAL
Pfizer, Moderna i Oxford: 
esprint final de la vacuna del coronavirus

Edita:

La cursa per una vacuna 
del coronavirus eficaç, 

efectiva i eficient arribarà 
a l‘hivern amb quatre 
laboratoris (Moderna, Pfizer, 
AstraZeneca i Janssen), 
sol·licitant les autoritzacions 
d‘emergència i amb dues 
tecnologies que mai han 
estat provades en humans, 
però que podrien canviar 
la història de les vacunes, 
perquè si funcionen, estaríem 
davant d‘un dels majors 
avenços en vacunologia de 
les últimes dècades.  
Sempre s’ha sabut el llarg camí, 
dècades, i  lo difícil que és tenir 
a punt una vacuna, però amb 
el SARS-CoV-2 no serà el cas. 
Tot i que s’està mesurant amb 
voluntaris a més de la conser-
vació en fred..., després caldrà 
mesurar tot això en el món real, 
i assegurar que la vacuna es 
pot transportar amb seguretat. 
Per exemple, la vacuna de Pfi-
zer-BioNTech necessita con-
servar-se a -80ºC, i també cal 
veure si funciona a llarg termini 
en tots els grups d’edat, etc... El 
temps dirà si és efectiva, tant la 

de Pfizer com qualsevol altra, 
perquè la vacuna de Moderna, 
de gairebé idèntica tecnologia 
o plataforma, es pot emmagat-
zemar a -20ºC., més o menys 
com un congelador domèstic. A 
més, el laboratori assegura que 
pot mantenir-se congelada, en 
una nevera convencional, fins 
a 30 dies.
Són resultats prometedors, és 
clar, però que necessiten con-
firmació de la  FDA  que és la 

responsable de protegir la salut 
pública mitjançant la regulació 
dels medicaments d’ús humà, 
entre altres. La vacuna de Pfizer 
i Moderna utilitza una tecnolo-
gia gairebé idèntica que con-
sisteix  en  injectar instruccions 
genètiques perquè les nostres 
pròpies cèl·lules fabriquin, al 
marge del nostre ADN, tros-
sets de la SARS-CoV-2. En con-
cret, la proteïna clau, la punta, 
amb la qual s’obre pas el coro-

navirus en les cèl·lules per in-
fectar-les. Una novetat que mai 
abans s’havia provat en humans, 
però sembla que els resultats 
són prometedors.
Tant Pfizer, com Moderna, 
com  Janssen  utilitzen mutaci-
ons per estabilitzar la proteïna 
S (la punta de virus) i un cop 
sintetitzada, usen nanopartícu-
les ... Però encara no hi ha de-
talls de les seves diferències ni 
de la  seua  composició, perquè 
abans s’hauran de patentar. Al 
fi, del que es tracta és conver-
tir la covid en una malaltia no 
mortal. Per descomptat que hi 
ha el risc! Risc que la proteïna 
S un dia muti, canviï, i les vacu-
nes ja no funcionin tan bé, però 
per ara s’han accelerat tots els 
processos i per primera vegada 
s’està treballant, això sí, “sobre 
la marxa” perquè novembre i 
desembre seran els mesos de 
l’esprint final de les autoritza-
cions d’emergència i l’espera 
dels resultats revisats per altres 
equips independents. Una cur-
sa i un dels majors avenços en 
vacunologia de les últimes dè-
cades. 
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Setmana amb polèmi-
ca per la filtració d’un 

esborrany inicial que ha 
sofert modificacions. 
Aragonès admet que 

el Govern no ha actuat 
amb “el respecte que 
mereix la ciutadania”

ARAGONÈS: 
“ANEM PEL BON 
CAMÍ”
El vicepresident amb funcions 
de president del Govern, Pere 
Aragonès, ha explicat que 
el nou pla preveu un horitzó 
de dos mesos que permetrà 
“avançar amb total seguretat” 
i anar revisant si cal alentir el 
procés. Ha assegurat que es 
va “pel bon camí” i ha celebrat 
que “gràcies a l’esforç de 
tothom” es puguin començar 
a flexibilitzar les restriccions. 
Primer tram: reobertura de la 
restauració i la cultura.
Segon tram: del confinament 
municipal de cap de setmana 
al comarcal.
Tercer tram: mobilitat lliure i 
reunions de 10.

Quart tram: tornen a l’aula 
batxillerat i cicles formatius.

En tot moment i durant els 
quatre trams previstos es 
mantindrà sempre el toc de 
queda nocturn entre les 22h i 
les 6h així com les indicacions 
de teletreball. Ara bé, les en-
trades culturals serviran com a 
salconduit per arribar a casa a 
les 23 hores, i també es podrà 
sortir dels límits territorials 
fixats en cada tram. 

“NO PODEM 
BAIXAR LA 
GUÀRDIA”
“No podem abaixar la guàrdia 
perquè el problema és que la 
pressió assistencial és alta. 
Tenim molt bé l’índex de 
rebrot i vol dir que les mesures 
han funcionat però la gent 
que entra l’UCI, entra per uns 
quants dies, i el servei està 
tensat”, va comunicar el dele-
gat del Govern, Xavier Pallarés 
aquesta setmana el Consell 
de Direcció de l’Administració 
Territorial de la Generalitat per 
fer el seguiment setmanal de 
l’evolució de la pandèmia del 
coronavirus i les mesures per a 
la seva contenció.
Al Consell es va informar que 
han augmentat les sancions 
per mobilitat nocturna el cap 
de setmana (vegeu plana 7).

MÉS 
NOTÍCIES

El risc de rebrot continua baixant però la 
pressió assistencial segueix sent elevada
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
aquest dijous a 5.000 (la 
setmana passada eren 4.734).              
Fa set dies, informàvem que ha-
vien hagut 472 casos acumulats 
al territori durant la setmana an-
terior. En aquesta han estat 262. 
L’evolució de la segona onada 
de la pandèmia a les Terres de 
l’Ebre continua a la baixa. 
La velocitat de propagació del 
virus se situa en 0,65 mentre 
que el risc de rebrot ha dismi-
nuït i està ara en 259 (setmana 
passada era de 450).
Segons les dades, hi ha 63 per-
sones hospitalitzades per con-
tagis a la Regió Sanitària Terres 
de l’Ebre. 42 en plantes i 21 a 
la UCI de l’Hospital Verge de la 
Cinta.
Pel que fa a les residències de 
gent gran, dimarts es va infor-

mar que hi ha 7 brots actius i 
84 positius. El focus més gran 
es registrava a la residència Sant 
Miquel de Tortosa on hi ha 48 
positius. També hi havia 13 con-
tagiats a la residència Natzaret 
de Móra d’Ebre, 12 a la residèn-
cia L’Onada de Gandesa i 1 a la 
residència de la Santa Creu de 
Jesús. Recentment s’han de-

tectat tres nous brots. Un és a 
l’Onada Deltebre, amb 4 positius 
- 3 treballadors i un usuari-; un 
altre a la residència d’Amposta, 
amb 5 positius - 2 treballadors i 
3 usuaris-; i a l’Onada Ulldecona 
-1 usuari contagiat-. A Deltebre 
i Amposta es va fer PCR a tots 
els residents i a Ulldecona es 
van efectuar cribratges. 

A PARTIR DE DILLUNS
La restauració podrà obrir fins a les 21.30 
sense límit d’aforament a terrasses 
La restauració podrà 

finalment obrir fins a 
les 21.30 hores i sense límit 
d’aforament a les terrasses 
a partir de dilluns, quan 
comença la primera etapa 
del pla de desescalada.            
A l’interior es marca un límit 
del 30%. A més, en aquesta 
primera de quatre fases, cine-
mes, teatres, auditoris i sales 
de concert obriran al 50%, amb 
un aforament màxim de 500 
persones. També es produirà la 
reobertura de les instal·lacions 
esportives a l’aire lliure, amb 
la meitat de l’aforament, però 
també a l’interior, amb un límit 
del 30%. El confinament muni-
cipal de cap de setmana passa-
rà a ser comarcal en la segona 
fase, i desapareix a partir de la 
tercera. També llavors, a l’en-
torn del 21 de desembre, s’ai-
xecarà el tancament perimetral 
de Catalunya. El document que 

finalment ha aprovat el Govern 
ha introduït molts canvis res-
pecte a l’esborrany que es va 
filtrar dimarts i que va portar 

molta polèmica. Aragonès ad-
met que el Govern no ha actuat 
amb “el respecte que mereix la 
ciutadania”: “Lliçó apresa”.

Ahir dijous, el balanç era 
de 42 persones 

ingressades en plantes 
a la Regió Sanitària 

ebrenca, 21 a la UCI del 
Verge de la Cinta

El vicepresident i Budó van es-
cenificar la pau interna presen-
tant el pla de reobertura con-
juntament.

Aragonès i Budó van escenificar la pau interna presentant junts el 
pla de reobertura.

COVID 19
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El doctor tortosí Elías Campo, Premio Nacional 
de Investigación Gregorio Marañón
Elías Campo, catedràtic 
d’Anatomia Patològica, ha 
sigut guardonat amb el Pre-
mi Nacional Gregorio Ma-
rañón en l’àrea de Medicina. 
El Ministeri de Ciència i In-
novació li ha atorgat aquest 
guardó per les seves contri-
bucions pioneres a l’estudi 
de les neoplàsies limfoides, i 

per l’impacte que aquestes in-
vestigacions han tingut tant en 
la caracterització clínica com 
en la definició de diagnòstics 
i noves teràpies per a aquestes 
malalties. 
El Dr. Campo es va llicenciar 
en Medicina i Cirurgia a la Uni-
versitat de Barcelona el 1979, i 
es va doctorar al mateix centre 

el 1985. És catedràtic d’Anato-
mia Patològica de la UB i actu-
alment és director de Recerca 
de l’Hospital Clínic, director 
de la Fundació Clínic i direc-
tor de l’Institut d’Investigaci-
ons Biomèdiques August Pi i 
Sunyer (IDIBAPS). Una brillant 
trajectòria reconeguda ara 
amb el premi.

FORMACIÓ 
DE JÓVENS 
TUTELATS
A partir de dilluns, cinc jóvens 
van iniciar a Tortosa el període 
d’aprenentatge laboral dins del 
programa Treball i Formació, 
del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, que va adreçat a 
persones tutelades o extutela-
des per la Generalitat, de 17 a 
21 anys.  Els alumnes posaran 
en pràctica alguns dels apre-
nentatges assolits en espais 
municipals com les Avançades 
de Sant Joan.

AV PINTOR 
CASANOVA 
Davant l’anunci del Departa-
ment de Salut, d’una ampliació 
de l’Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa, l’Associació de 
Veïns Pintor Casanova “vol 
manifestar la disconformitat 
amb la proposta. Així mateix, 
volem comunicar la nostra 
discrepància amb la posició 
manifestada pels portaveus 
de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Tortosa, tal i com 
els hi hem anunciat. Entenem 
que cal recuperar el projecte de 
construcció d’un nou hospital, 
plantejat en el seu dia pel pròpi 
departament, en un indret que 
pugue encabir  tots els serveis, 
amb espai per a donar servei 
d’aparcament i amb bona 
accessibilitat, que li permeti 
desenvolupar perfectament 
el seu paper d’hospital de 
referència”.

URV 
Evitar el despoblament rural 
a l’Ebre requereix potenciar 
la formació i atraure població 
activa i emprenedora. La Tro-
bada d’Economia del campus 
de la URV debat com retenir 
talent jove i frenar la davallada 
demogràfica al territori. “En el 
cas de l’Ebre, frenar la davalla-
da demogràfica passa sobretot 
per la capacitat de retenir 
talent i evitar que els joves que 
marxen fora a estudiar acabin 
no tornant i els que estudien al 
territori acabin marxant”.

MÉS 
NOTÍCIES

Capella assegura que “en breu” hi haurà 
notícies sobre com es retirarà el monument
La consellera de Justícia, 

Ester Capella, va 
assegurar diumenge que 
“en breu” hi haurà notícies 
“exactes i exhaustives” sobre 
com es retirarà el monument 
del mig del riu.              
“Hi haurà un calendari acurat i 
els terminis en els que ens po-
dem moure”, va reiterar. Ca-
pella va recordar que s’ha fet 
una “feina molt laboriosa” per 
determinar qui n’era el propie-
tari, que és l’Estat. “L’obligació 
l’ha tingut sempre qui n’era el 
propietari. No val fer lleis i que 
els altres compleixin. Qui ha de 
donar exemple en aquest cas 

era el propietari”, ha recriminat 
la consellera a l’executiu espa-
nyol. Capella va recordar que 
en la carta que va enviar a la 
vicepresidenta Carmen Calvo 
va demanar al govern espanyol 
“si ells no estaven disposats a 
fer-ho, perquè en tenien l’obli-
gació i no ho havien fet, que no 
posessin obstacles perquè la 
Generalitat ho faria”. 
Roda de premsa
El vicepresident de la Genera-
litat, Pere Aragonès, i la conse-
llera de Justícia, Ester Capella, 
oferiran avui divendres una 
roda de premsa davant del mo-
nument franquista de Tortosa. 

Durant aquesta, es preveu que 
s’informi de la planificació per 
retirar-lo.
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Tortosa encara no coneix el 
projecte de retirada del mo-
nument amb el que treballa el 
departament de Justícia. Ho 
va dir el primer tinent d’alcal-
de Enric Roig a l’entrevista de 
l’Ebre al Dia. 
Segons ebredigital.cat, Roig 
també va acusar als partits de 
l’oposició de voler desgastar el 
govern municipal, assegurant 
que no han paït encara que el 
PSC hagi entrat a governar amb 
Meritxell Roigé.

DESCATALOGACIÓ
El monument de la Batalla de l’Ebre 
deixa de ser bé patrimonial català
La Comissió d’Urbanisme 

de les Terres de 
l’Ebre (CUTE) ha aprovat 
definitivament aquest 
dilluns la modificació del 
planejament urbanístic de 
Tortosa per descatalogar el 
monument de la Batalla de 
l’Ebre, situat al riu Ebre al 
seu pas per Tortosa.              
El monòlit ja no s’inclou en 
cap de les tres categories de 
protecció incloses a la Llei 
del Patrimoni cultural català 
i amb la modificació defini-
tiva del POUM de Tortosa se 
suprimeix la fitxa 0154, cor-
responent al monument, del 

catàleg d’edificis i conjunts 
urbans i rurals de caràcter his-
tòric, artístic i ambiental de la 
ciutat. 
Els informes sectorials apor-
tats pel consistori eren favo-
rables a la descatalogació i el 
plenari ho va aprovar el passat 
23 d’octubre. 
L’informe de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 
tampoc conté cap objecció a 
l’eliminació del monòlit situat 
en domini hidràulic i la CUTE 
ha considerat que, pel que fa 
a la legislació urbanística, la 
proposta de modificació del 
planejament és admissible.

El vicepresident 
Aragonès i la consellera 
Capella fan una roda de 
premsa avui divendres, 
a Ferreries, davant del 

monument
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CURSOS DE 
FORMACIÓ 
Durant el 2020, l’àrea de 
Desenvolupament Social i 
Econòmic de l’Ajuntament 
d’Amposta, amb conveni 
amb IDFO (Institut per al 
desenvolupament de la 
formació i l’ocupació) ha 
realitzat diversos cursos de 
formació subvencionats, 
dels que se n’han pogut 
beneficiar tant treballa-
dors en actiu com persones 
en situació d’atur. Estava 
previst, en començar l’any, 
que es realitzessin 15 cursos 
de diferents especialitats, 
dels quals únicament se’n 
van poder dur a terme 11, ja 
que, davant la pandèmia de 
la Covid-19, la formació es va 
veure suspesa des del mes 
de març i no va ser fins al 
mes de setembre que es va 
poder reiniciar.

BIBLIOTECA 
COMARCAL 
Conèixer el grau de satisfac-
ció dels i les usuàries de la 
Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó i les seves neces-
sitats de millora de l’equipa-
ment. Aquest és el principal 
objectiu de l’enquesta que la 
Biblioteca Comarcal Sebastià 
J. Arbó, amb col·laboració 
de l’àrea de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Amposta, posen en marxa 
fins el proper 23 de desem-
bre.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament subvenciona 
12 projectes emprenedors

La Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament  d’Amposta 
d’aquest dilluns, celebrada de 
manera telemàtica, ha aprovat 
la concessió d’ajuts econòmics 
a projectes municipals d’auto-
ocupació. En concret, l’Ajun-
tament subvencionarà fins a 12 
projectes emprenedors d’au-
tònoms que es van posar en 

marxa durant el 2019 amb un 
total de més de 18.000 euros, 
esgotant pràcticament la par-
tida de 19.000 euros prevista 
per aquests ajuts però no que-
dant-se cap de les sol·licituds 
que complien els requisits.
Aquestes ajudes poden ascendir 
un màxim de 2.000 euros per 
sol·licitud.

PLA DE XOC COVID-19
La Diputació de Tarragona atorga 
107.000 euros a l’Ajuntament d’Amposta
La Junta de Govern 

de la Diputació de 
Tarragona, reunida dimarts, 
ha atorgat 107.000 euros 
a l’Ajuntament d’Amposta 
en el marc del seu Pla de 
Xoc Covid-19, de foment de 
la creació ocupacional i la 
dinamització de l’activitat 
econòmica i que consta de 
dos programes d’actuació: 
promoció de l’ocupació i 
finançament de despeses per 
a reactivar l’economia.            
En la primera línia, la diputació 
ha atorgat fins 90.000 per a la 
contractació de nou persones 

aturades per una durada míni-
ma de sis mesos, amb perfils 
d’auxiliars administratius i de 
suport a la brigada municipal. 
En la segona línia, s’han ator-
gat 17.000 euros que serviran 
per a accions de reactivació 
econòmica realitzades dintre 
el Pla de dinamització comer-
cial d’Amposta amb l’objectiu 
d’afavorir la reactivació eco-
nòmica dels comerços d’Am-
posta afectats per la crisis del 
Covid-19.màs, ha volgut posar 
en valor tota la feina feta per 
la regidora d’Atenció a la Ciu-
tadania, Núria Pla, en coordi-

nació amb l’Oficina de Ges-
tió Tributària (OGT) i l’àrea de 
Serveis Socials i Ciutadania per 

tal de poder arribar a tothom, 
especialment pel moment que 
estem vivint.

REOBERTURA 
DEL SERVEI 
D’URGÈNCIES 
NOCTURNES  
El servei d’Urgències de 
l’Hospital Comarcal d’Amposta 
(HCA) va reprendre  dilluns 
l’activitat nocturna, que es va 
aturar el 30 d’octubre a causa 
del confinament de 6 metges. 
L’HCA havia mantingut les 
urgències de dia, de 8h a 20h, 
i havia desplaçat un Vehicle 
d’Intervenció Ràpida fora el 
centre per eventuals necessi-
tats durant l’horari nocturn (de 
20h a 8h). Des de la Regió Sa-
nitària es recorda que es faci un 
ús responsable dels recursos i 
s’insisteix en la trucada prèvia 
al 061 abans d’acudir al servei 
d’urgències.

ASSEMBLEA 
VIRTUAL
El proper 27 de novembre a 
les 19h, l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, acompanyat 
pels regidors i regidores de 
l’equip de govern, donarà 
compte de l’actualitat muni-
cipal a través de l’assemblea 
informativa que des del gener 
de 2016 es convoca de forma 
periòdica. Serà la segona as-
semblea de l’any (la primera 
es va realitzar el 30 de gener) 
i estarà marcada per la situa-
ció de pandèmia. 
És per això que es realitzarà 
de forma virtual, en directe 
per Youtube, per Instagram i 
per Amposta Ràdio, i estarà 
oberta a la participació ciuta-
dana de diverses formes.
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CONSELL 
LOCAL PER LA 
REPÚBLICA
L’entitat ha organitzat, 
aquest diumenge, una neteja 
de platges, amb motiu de la 
Setmana Europea sobre la 
Prevenció de Residus. Una 
iniciativa que convida la 
ciutadania a reflexionar sobre 
com reduir la quantitat de 
residus que generem cada 
dia. Serà la primera acció 
organitzada pel Consell Local 
per la República de l’Ametlla 
de Mar des de la seva recent 
creació. La neteja s’iniciarà a 
les 10.30 h del matí a les es-
cales de la platja de l’Alguer, 
on es farà una breu explicació 
i es repartiran bosses reutilit-
zables als participants.

AJORNAT EL 
CONCERT DE 
SANTA CECÍLIA 
La Banda de Música de la 
Cala és una de les entitats 
locals que ha hagut d’aturar 
la seva activitat a partir de 
l’entrada de les restriccions 
per aturar la pandèmia de la 
Covid 19. De fet, els músics ja 
estaven preparant el concert 
de Santa Cecília, el qual s’ha 
hagut d’ajornar. L’entrada en 
vigor de les noves restric-
cions, tant per la reunió de 
més de sis persones, com la 
limitació d’horaris pel toc de 
queda, va fer que de nou, 
tal com ja havia passat a la 
primavera, s’hagués d’inter-
rompre l’activitat. 

VANDELLÒS II 
El director de la central 
nuclear Vandellòs II, Rafael 
Martín, va compareixer 
aquest dilluns en qualitat 
d’investigat davant el jutjat 
d’instrucció número 2 de 
Reus per haver mantingut 
la planta en funcionament 
amb fuites a la barrera de 
pressió durant disset dies, 
entre febrer i març del 2018. 
La denúncia la va presentar 
el 2018 l’associació Sociedad 
Humana.   (La Cala Ràdio)

L’AMETLLA 
DE MAR

Intervenció policial en dues festes, a Deltebre i 
Tortosa, el cap de setmana passat
Agents dels Mossos, en col-
laboració amb les policies lo-
cals de Deltebre i Tortosa, van 
denunciar el passat diumen-
ge a la matinada els assistents 
a dues festes que vulneraven 
les restriccions per fer front a 
la pandèmia de la covid-19. 
En un primer cas, van de-
nunciar vuit persones que 

estaven ballant i consumint 
begudes, sense cap mesura de 
seguretat sanitària i incomplint 
el confinament nocturn, en una 
masia de la carretera de la Mar-
quesa, a Deltebre. 
Més tard, van localitzar una 
festa amb música i on es ser-
vien begudes en una nau del 
camí de Sant Jordi de Tortosa. 

Deu persones van ser també 
denunciades per no respectar 

les mesures de seguretat de 
la ni el confinament nocturn.

CAMARLES
Denuncien el propietari d’un gimnàs sense 
llicència i que vulnerava les restriccions
Els Mossos han denunciat 

el propietari d’un gimnàs 
de Camarles que, segons la 
nota de la Policia, exercia 
l’activitat sense disposar 
de la preceptiva llicència 
d’obertura ni respectar les 
restriccions sanitàries per 
frenar la pandèmia de la 
covid-19.             
La Unitat de Policia Administrativa 
va tenir coneixement del cas 
a finals del passat octubre i va 
cursar la denúncia el passat 
13 de novembre. Els agents 
van constatar que el propietari 

de l’establiment no només 
vulnerava la prohibició explícita 
d’obertura de gimnasos dictada 
per la Generalitat sinó que, 
a més, funcionava de forma 
il·legal. Mitjançant un perfil 
públic a les xarxes socials 
anunciava ofertes i imatges 
sobre l’activitat diària. Durant 
la inspecció, els Mmossos van 
localitzar quatre persones 
a l’interior sense mascareta 
ni mantenir la distància de 
seguretat i el propietari no va 
poder acreditar disposar de 
cap documentació relativa 

a l’activitat. Segons el relat 
policial, el gimnàs no disposava 
de serveis, ni vestidors ni 
comptava amb cap mesura de 
seguretat obligatòria. A banda 
de denunciar el propietari per 

exercir activitat il·legal i mantenir 
el local obert en contra de les 
restriccions de Salut, també van 
denunciar els quatre usuaris 
per no respectar les mesures 
sanitàries.

DELTEBRE
S’inicien les obres de millora de
 la mobilitat i del ferm a la TV-3454
L’alcalde de Deltebre, 

Lluís Soler, acompanyat 
del tinent d’alcaldia de 
#DeltebreTerritori, Francisco 
Castro, i el regidor d’Imatge 
de Poble, Polítiques 
Ambientals i Platges, Joan 
Lucas, han visitat l’inici de 
la primera fase de les obres 
d’adequació de la mobilitat 
de la façana del nucli urbà de 
Deltebre.             
En aquesta primera fase, que fi-
nalitzarà el mes de gener, s’es-
tan realitzant els treballs de
desplaçament de la rotonda 
que uneix l’avinguda Goles de 
l’Ebre amb la TV-3454.

Posteriorment, en una segona 
fase que començarà a la prima-
vera, s’arranjarà el paviment, en
un tram de fins a 8 quilòmetres, 
es renovarà la senyalització i 
també es millorarà l’encreua-
ment que uneix el tanatori amb 
el polígon industrial. A banda, 
també es projecta una passa-
rel·la d’accés al Centre Esportiu 
del Delta de manera que la ciu-
tadania pugui arribar caminant 
a l’equipament. Aquesta actu-
ació, que té un cost econòmic 
del voltant d’1.7000.0000€, està 
executada i finançada pel de-
partament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat a partir 

de les gestions realitzades per 
l’Ajuntament de Deltebre. Així 
mateix, recordar que aquest 
semestre també s’ha posat en 
funcionament una rotonda 
ubicada a l’encreuament amb 

el carrer Pintor Sorolla que ha 
tingut un cost econòmic del 
voltant dels 350.000€ i que 
també ha estat sufragada eco-
nòmicament pel departament 
de Territori.
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PLA ESPECÍFIC 
PER LES FESTES 
DE NADAL
Dimarts, en la reunió extraor-
dinària del Consell de Direcció 
de l’Administració Territorial, 
també es va informar, en 
l’àmbit econòmic, que des 
del passat 12 d’octubre fins 
a aquest dimarts, dia 17 de 
novembre, s’han sol·licitat 
a les Terres de l’Ebre 580 
ERTO, 400 pel tancament 
provisional dels negocis i 180 
per reducció de l’activitat. 

D’altra banda, el delegat 
del Govern, Xavier Pallarés, 
va explicar que Salut està 
treballant “sense escatimar 
esforços i recursos” per en-
fortir l’atenció primària i que 
s’ultima el pla de desescalada 
i un pla específic per a les 
festes de Nadal que el Go-
vern presentarà els pròxims 
dies.

MÉS 
NOTÍCIES

162 SANCIONS
Augmenten les denúncies per incomplir 
les restriccions de mobilitat 
El delegat del Govern 

a les Terres de l’Ebre, 
Xavier Pallarés, en la reunió 
extraordinària del Consell de 
Direcció de l’Administració 
Territorial de la Generalitat 
per fer el seguiment 
setmanal de l’evolució de la 
pandèmia del coronavirus 
i les mesures per a la 
seva contenció, va alertar 
aquest dimarts que estan 
augmentant les denúncies 
per incomplir el toc de 
queda i les restriccions de 
fer trobades d’un màxim de 6 
persones al territori.              
“És un símptoma de relaxa-
ment que ens preocupa”, va 
apuntar. El passat cap de set-
mana les policies van interpo-
sar 162 sancions, una trentena 
més que fa una setmana. Pa-
llarés va destacar que els ín-
dexs de propagació de la co-
vid segueixen baixant a l’Ebre  

però va recordar que la pressió 
assistencial segueix sent “alta”, 
sobretot a l’UCI.
De les 162 denúncies que van 
posar els Mossos i les Policies 
Locals durant el cap de set-
mana passat, la majoria foren 
per incomplir les restriccions 
de mobilitat, sobretot durant 
la nit, i per trobades i festes 
amb més de 6 persones i sense 
aplicar les mesures de segure-
tat sanitàries. Com va apuntar 
el delegat del Govern a l’Ebre, 
en molts dels casos van ser els 
veïns els qui van comunicar a 
la policia que es feien aquestes 
festes il·legals de matinada.
D’altra banda, els serveis hos-
pitalaris de les Terres de l’Ebre 
segueixen molt tensats tot i el 
continuat descens dels índexs 
de propagació de la covid-19 
al territori. 
Pel que fa a les residències de 
gent gran, amb 7 brots actius i 

84 positius,  s’estan preparant 
per acollir pacients NO Co-
vid19 dos centres públics, de 
Tortosa i Batea, “per donar oxi-
gen” i facilitar la sectorització 
dels centres afectats. 

Es va informar que, de mo-
ment, no s’ha fet cap trasllat 
efectiu. Pel que fa als centres 
de dia, es va dir que la majoria 
tornen a estar oberts. 
(ACN)
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ROQUETES 
Amb motiu del 25N, dia 
internacional per l’eliminació 
de la violència envers les do-
nes, des de l’Àrea de Joventut 
i Política de Dones de l’Ajun-
tament de Roquetes, s’han 
preparat un seguit d’actes (la 
realització dels quals queda 
subjecta a les restriccions 
derivades de l’evolució de la 
pandèmia). 
Per poder assistir a l’obra 
de teatre Femin(ismes) cal 
reservar la plaça trucant al 
número 977501904 o con-
tactant per correu electrònic 
amb: biblioteca@roquetes.
cat. 

L’aforament és limitat. 

JESÚS 
El proper 25 de novembre es 
commemorarà un any més 
el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones. Malgrat 
la dificultat del moment, 
des del govern de l’EMD de 
Jesús s’ha apostat per fer un 
acte adaptat al context per 
la COVID-19 que s’estrenarà 
el mateix dia 25 a través del 
Canal de Youtube “Ànims i 
Avant”. L’acte portarà per 
títol “Víctimes” i combinarà 
la reivindicació de l’elimina-
ció de la violència cap a les 
dones amb la reivindicació de 
la necessitat cultural com a 
bé essencial.

AJUTS 
REHABILITACIÓ 
HABITATGES 
El Departament de Territori 
i Sostenibilitat, a través de 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (AHC), ha ampliat 
fins al 30 de novembre el 
termini de la convocatòria 
per a l’accés a ajuts en forma 
de préstecs per al finança-
ment d’obres de rehabilitació 
d’edificis d’habitatges de 
l’any 2020, amb l’objectiu 
d’afavorir la participació 
del major nombre possible 
de beneficiaris d’aquesta 
subvenció. 

MÉS 
NOTÍCIES

Premi 
Emprenedoria 2020
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre i Baix Ebre Innova SL 
han convocat el Premi Em-
prenedoria 2020, un guardó 
destinat a reconèixer la inici-
ativa emprenedora i la inno-
vació de les noves empreses 
ubicades al Baix Ebre per la 
seua contribució al desenvo-
lupament socioeconòmic del 
territori i a la creació de llocs 
de treball. Es poden presen-

tar projectes que hagin iniciat 
l’activitat a partir del 16 de no-
vembre del 2019 fins al 15 de 
novembre d’enguany. Pel que 
fa al termini de presentació 
de sol·licituds és obert fins al 
30 de novembre. En la darrera 
edició, el Premi se’l va empor-
tar l’agència de visites turísti-
ques guiades i rutes interpre-
tatives per les Terres de l’Ebre 
Voltes Tours.

ROQUETES
Inici de les obres de remodelació de l’espai de 
les antigues piscines i de la zona poliesportiva
Aquesta setmana, s’han 

iniciat les obres de 
remodelació de l’espai de 
les antigues piscines i zona 
poliesportiva.             
Pressupostades en 400.000 € 
serviran per fer un nou edifici 
de vestidors, amb sala poliva-
lent i bar, també la construc-
ció d’una pista de Vòlei Plat-
ja entre altres millores. Amb 
aquesta obra, l’Ajuntament de 
Roquetes segueix amb el pro-
cés de transformació de tota 
la zona esportiva de la ciutat, 

per adaptar-la a les noves ne-
cessitats de les nostres entitats 
esportives.

Ple
D’altra banda, el Ple de  l’Ajun-
tament de Roquetes, en la 
sessió celebrada el dimarts, 
va aprovar, amb el vot a fa-
vor d’ERC i C’s, i l’abstenció 
de MOVEM, PSC i JUNTS, la 
distribució del superàvit cor-
responent a l’anualitat 2019 
per a l’execució dels projectes 
d’enllumenat del carrer Major i 

DELTA DE L’EBRE
La campanya contra el mosquit bat rècords de 
tractaments pel temporal Gloria i les pluges
Els efectes del temporal 

Gloria i les pluges de la 
primavera han contribuït a 
un considerable increment 
de tractaments en la lluita 
contra el mosquit al delta de 
l’Ebre aquesta campanya.             
Els tècnics del Consorci de 
Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (Copate) han 
batut enguany el rècord d’hec-
tàrees tractades en espais na-
turals, 5.486 en total. L’orga-
nisme, però, avisa que l’èxit 
futur de la lluita contra les pla-
gues dependrà de que les ad-
ministracions validin produc-
tes efectius per al tractament 

de la plaga davant les restric-
cions de la Unió Europea. En el 
cas de la lluita contra la mosca 
negra, reclamen arribar a un 
acord per garantir el finança-
ment estable amb la participa-
ció dels municipis. 
Un any complicat i difícil, que 
ha arribat a posar en tensió 
màxima el servei, en paraules 
del director tècnic del Copate, 
Raül Escosa,. 
Les conseqüències del tempo-
ral Gloria ja feien preveure un 
escenari d’elevada complexitat 
en el cas del control de la pla-
ga dels mosquits en els espais 
naturals deltaics. 

Sagrat Cor entre altres, la mi-
llora del Parc Infantil de l’Hort 

de Cruells i la pavimentació de 
diversos camins municipals.
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TALLERS DE 
MEMÒRIA I 
ESTIMULACIÓ 
COGNITIVA 
La Regidoria de Polítiques 
Socials i Igualtat de la 
Ràpita fa arribar, a l’alumnat 
dels tallers de memòria i 
estimulació cognitiva per 
a gent gran, els materials 
necessaris per a poder-los 
dur a terme. Davant de la 
impossibilitat de realitzar els 
tallers de manera presencial 
per la pandèmia actual, a 
cada membre dels tallers 
se li facilita un dossier 
amb diverses activitats i 
exercicis. Oona Tomàs: “Som 
coneixedors de l’interès que 
ha manifestat l’alumnat i 
per això hem decidit fer-los 
arribar els materials a casa 
seva”.

DEPENDÈNCIA
La Creu Roja i la Regidoria de 
Polítiques Socials i Igualtat 
de la Ràpita engeguen la 
segona edició del Monogràfic 
de Comunicació i Suport 
Emocional dirigit a persones 
cuidadores no professionals 
per facilitar i millorar la seva 
tasca de cuidar persones en 
situació de dependència. Per 
inscriure’s truque al 900 10 
53 01 o al telèfon de Serveis 
Socials 678 76 21 48. 

EXPOSICIÓ
Encara es pot visitar 
l’exposició ‘Hommage à trois’ 
organitzada per l’Associació 
Internacional Duana de les 
Arts-AIDA a l’Església Nova 
de la Ràpita.

L’exposició s’estructura en 
tres categories pensades per 
honorar la memòria de tres 
figures literàries amb motiu 
de la celebració, el 2020, 
de les respectives dates 
de naixement: 250 anys 
del naixement de Friedrich 
Hölderlin, 200 d’Anne 
Brontë i 100 de Gianni 
Rodari.
Del 5 al 22 de novembre, de 
dijous a diumenge.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament de la Ràpita ha repartit 600 litres 
de gel hidroalcohòlic als centres educatius
L’Ajuntament de la Ràpita 
ha repartit aquest dimecres 
600 litres de gel hidroalco-
hòlic als centres educatius 
del municipi. 
Des de la Regidoria d’Edu-
cació de l’Ajuntament rapi-
tenc es vol col·laborar amb 
els centres educatius de la 
població per transmetre a 

l’alumnat la importància de 
rentar-se les mans sovint per 
protegir-se dels gèrmens i no 
propagar el virus. Una eina 
bàsica durant la pandèmia i, a 
partir d’ara, en general. 
Recordeu les tres normes: 
Distància social, 
Mascareta i 
Rentat de mans.

Una quarantena de 
vehicles han marxat 

aquest dissabte per reclamar 
millores en la carretera que 
uneix Poble Nou i la Ràpita.              
Per no saltar-se el confina-
ment perimetral dels caps de 
setmana, els manifestants han 
organitzat dos recorreguts 
que han confluït al pont de 
l’Encanyissada, límit entre els 
dos municipis. La via, de titu-
laritat municipal, fa onze anys 
que està pendent de l’aprova-
ció del Pla Zonal que perme-
trà que la carretera entri a la 

xarxa de la Diputació. En Jo-
sep Juan Segarra, membre de 
la plataforma de ‘La carretera 
de la Vergonya’, ha denunciat 
l’estat precari de la via: “Cada 
any ens trobem amb un nom-
bre d’accidents exagerat i és 
una vergonya que no s’hagi fet 
pràcticament res fins avui”. Tot 
i que des de la plataforma es 
reconeix que els ajuntaments 
han implementat millores 
“puntuals” a la carretera d’en-
çà que van començar la cam-
panya de ‘La carretera de la 
Vergonya’, han afirmat que es-

tan molt cansats de reivindicar 
les millores. Amb tot, han dit 
que les accions de protesta 

no s’aturaran fins que aconse-
gueixin la reforma integral de 
la via.  

LA RÀPITA
La gastronomia rapitenca acull #JoMenjoACasa 
amb el llagostí com a element estrella
El sector gastronòmic 

de la Ràpita engega 
la 2a edició de les 
Jornades Gastronòmiques 
#JoMenjoACasa per adaptar-
se a les condicions en què es 
troba la restauració a causa 
de les restriccions aplicades 
per fer front a la pandèmia de 
la Covid-19.             
La Regidoria de Turisme orga-
nitza les jornades gastronò-
miques a domicili, en què vuit 
establiments de la població 
ofereixen menús complets per 
emportar-se del 20 de novem-
bre al 13 de desembre. 
El llagostí serà l’element es-

trella en aquesta 2a edició de 
#JoMenjoACasa, ja que la si-
tuació actual no ha permès 
que la restauració de la Ràpita 
realitzi les XVIII Jornades Gas-
tronòmiques del Llagostí com 
en les darreres edicions. L’alcal-
de i regidor de Turisme, Josep 
Caparrós expressa que “davant 
la impossibilitat de dur a terme 
les Jornades Gastronòmiques 
del Llagostí, creiem convenient 
fer arribar menús on el llagos-
tí sigui el protagonista”.  Per la 
seva banda, la presidenta del 
Col·lectiu de cuina, Imma Bo-
ria, afegeix que “no hem volgut 
deixar que les jornades del lla-

gostí es perdessin i hem decidit 
que la gent s’ho pugui emportar 
a casa”. Caparrós conclou amb 
“la necessitat i la importància de 
realitzar accions per dinamitzar 
el comerç i la restauració, per-
què tots puguem seguir gaudint 
de la gastronomia rapitenca i 
potenciant l’economia local”. 
Els vuit establiments que ofe-
reixen menús amb servei de re-
collida o repartiment a domicili 
són Albert Guzman, Can Batiste, 
Casa Ramon Marinés, Llansola 
1921, Freddy Restaurant, mari-
eta taperia, Maria des de 1941 i 
L’Àncora–La Placeta. Els menús 
que ofereixen, els quals oscil·len 

entre els 25 i els 35 euros, es 
poden trobar a la pàgina de la 
regidoria de turisme, on també 
podeu consultar tota la infor-
mació: turisme.larapita.cat.
(més informació a la plana 13)

‘LA CARRETERA DE LA VERGONYA’
Una quarantena de vehicles fan una marxa 
lenta a l’Ebre per reclamar millores
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Dilluns va començar la 12a 
edició del Gran Recapte d’Ali-
ments. Enguany se celebra 
del 16 al 21 i, a conseqüència 
de la covid-19, s’ha refor-
mulat. Alguns establiments 
del municipi recullen setma-
nalment aliments envasats 
que compren i entreguen els 
clients i clientes allí mateix. 
Els mateixos comerços els 
fan arribar a Càritas Alca-
nar. La tasca es desenvolupa 
de manera continuada i, per 

tant ,  també aquesta set-
mana. A més, del 16 al 21 de 
novembre, altres comerços 
s’han sumat a la campanya. 
La ciutadania trobarà un car-
tell als comerços adherits. 
Maribel  Ramon,  regidora 
de l’àrea, anima tothom a  
“buscar el cartell i a col·la-
borar amb el Gran Recapte”. 
D’altra banda, l’entitat recull 
també aliments els dilluns de 
17 a 19 h a la seua seu, al car-
rer Méndez Núñez, 35.

ALCANAR

FIRA VIRTUAL
Aquest cap de setmana, tindrà 
lloc la XXIV Fira de l’Oli Novell 
dels Cítrics i del Comerç. 
Enguany, degut als efectes de 
la pandèmia, serà virtual. La 
Regidoria de Fires ha treba-
llat per oferir un programa 
adaptat, amb un marcat 
caràcter alternatiu, i amb la 
possibilitat, a  la vegada, de 
seguir gaudint de les Jornades 
gastronòmiques de la cuina 
de l’oli d’oliva (de l’1 al 29 de 
novembre). Més info a www.
santabarbara.cat (també a la 
plana 12 de Més Ebre)
D’aquesta manera, en aquest 
cap de setmana de fira, les 
botigues de Santa Bàrbara 

sortiran al carrer. Demà 
dissabte 21 de novembre, a 
partir de les 10.15 i al carrer 
Major, es podrà gaudir del 
comerç amb el FIRA STOCKS 
de la fira.  Cal recordar que 
l’activitat està subjecta a les 
restriccions per la pandèmia 
de la Covid-19, i que per tant 
es podrà modificar i/o suprimir 
si així es correspon.. 
(La Plana Ràdio).

SANTA BÀRBARA
OBRES 
AJUNTAMENT 
L’edifici principal de l’Ajunta-
ment es troba tancat al públic 
per l’inici de les obres de 
millora d’accesibilitat i millora 
energètica. 
Es recorda que les gesti-
ons i l’atenció al ciutadà es 
realitzen de forma telefònica 
(977713000) i al PAC, situat 
als baixos de l’antiga bibliote-
ca (Passeig Clotada,7). 

Així mateix està disponible la 
Seu Electrònica per realit-
zar les diferents gestions 
relacionades amb les adminis-
tracions. 

LA SÉNIA

25-N 
L’Ajuntament d’Alcanar, amb 
la col.laboració de les entitats 
i la ciutadania, ha organitzat 
una programació especial 
durant la segona quinzena de 
novembre amb motiu del Dia 
Internacional per l’eliminació 
de la violència envers les do-
nes. Tots els actes s’han ideat 
a partir de la situació epide-
miològica i s’han adaptat a les 
diferents mesures sanitàries.  

RECOLLIDA D’OLI 
USAT
A Alcanar, les Cases i Alcanar 
Platja hi ha instal·lats diversos 
contenidors per al reciclatge 
d’olis vegetals usats i grasses 
de cuina, fruit de l’acord 
entre l’Ajuntament d’Alcanar 
i l’empresa Artemi Olis.  El 
regidor de Medi Ambient, 
Jordi Bort, ha explicat que 
“des de l’Ajuntament estem 
en diàleg constant amb 
l’empresa Artemi Olis  per tal 
de revisar i millorar el servei. 
Per aquest motiu, s’ha decidit, 
entre altres coses, ampliar els 
punts de recollida”. Ara s’han 
instal·lat tres nous conteni-
dors de reciclatge d’olis usats 
que faciliten el reciclatge a 
la ciutadania, un d’ells a les 
Cases i els altres dos a Alcanar 
Platja.

SANTA BÀRBARA 
Dilluns es va aprovar el 
projecte de construcció de la 
nau polivalent i també el pro-
jecte d’execució. Després de 
l’aprovació inicial i del temps 
d’al·legacions, l’ajuntament 
de Santa Bàrbara dilluns va 
procedir a l’aprovació definiti-
va per tal d’iniciar abans que 
acabi l’any la seva construcció.
El projecte va aprovar-se 
amb els vots a favor del PP, 
ERC i JuntsxSanta Bàrbara i 
l’abstenció del MAP. El grup 
del PSC no va estar presents 
al ple. D’altra banda, Santa 
Bàrbara ja disposa d’un nou 
vigilant municipal. Es el cas 
de Conrad Albacar Climent, 
natural de Deltebre i veí de 
l’Ampolla de 46 anys.

MÉS 
NOTÍCIES

MILLORA DE LA 
PAVIMENTACIÓ
L’Ajuntament de Sant Jaume 
ha informat que degut a una 
millora de la pavimentació, 
des de dilluns i fins nou avís, 
no es podrà accedir ni sortir 
de la població per la carretera 
TV-3403. 

L’entrada ha de ser pel c/ Cid 
(costat del canal) i la sortida 
per la carretera de Balada/
camí de la descàrrega.
Els vehicles pesants, per anar 
i vindre d’Amposta, hauran 
de circular per la TV-3405 
(carretera d’Eucaliptus-Els 
Muntells). 

SANT JAUME

 LA VÍCTIMA DE 
L’ACCIDENT 
DE TRÀNSIT 
DE DIMARTS A 
ULLDECONA ÉS UNA 
DONA DE 29 ANYS 
VEÏNA DE LA SÉNIA  

La víctima mortal de l’accident 
que va tenir lloc dimarts a Ull-
decona és una dona de 29 anys, 
de nacionalitat romanesa i veï-
na de La Sénia. El sinistre va te-
nir lloc cap a les 16.55 hores a 
la carretera TP-3311 quan, per 
causes que s’investiguen, un 
turisme i un camió van col·lidir 
frontalment. A conseqüència 

ACUSEN D’UN DELICTE D’ODI UNA 
USUÀRIA DEL CAP QUE VA INSULTAR UNA 

METGESSA PEL SEU ORIGEN RACIAL

ALCANAR
LA 12A EDICIÓ DEL GRAN RECAPTE 

La fiscalia demana 1 any de 
presó per un suposat delic-
te d’odi a una usuària del CAP 
d’Alcanar que hauria insultat 
una doctora amb el propòsit 
“d’ofendre-la i humiliar-la pel 
seu origen racial”. Els fets van 
passar durant la tarda del 16 de 
juny del 2018. Segons relata la 
fiscalia, la processada va acu-
dir al centre mèdic perquè la 
seva filla menor s’havia fet un 
tall a la part inferior de la bar-
beta. Mentre atenien la nena i 
com que considerava que la 
metgessa no l’havia curat ade-
quadament, l’acusada es va di-
rigir públicament a ella i la va 
insultar “durant aproximada-
ment una hora”. En concret, va 
manifestar que era “una filla de 
puta” i “una negra de merda”, i 
va etzibar que “al meu país odi-
em als negres i els apallissem”.
La processada també va arri-
bar a dir a la professional sani-

tària que “et follen els negres, 
ets una mal follada” i que ella 
“havia vingut del Marroc per 
no haver d’aguantar negres de 
merda”.
Segons el ministeri fiscal, els 
fets constitueixen un suposat 
delicte d’odi pel qual demana 1 
any de presó i el pagament de 
2.400 euros de multa. La fiscalia 
també reclama que la dona in-
demnitzi la doctora amb 1.000 
euros pels danys morals. El cas 
arribarà properament a judici 
als jutjats penals de Tortosa.

del xoc, va morir la conductora 
del turisme. La passatgera da-
vantera d’aquest mateix vehicle 
va resultar ferida en estat crític 
i va ser traslladada a l’hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa. 
El conductor del camió va re-
sultar ferit menys greu i també 
va ser traslladat al centre hospi-
talari. (ACN)

“El cas arribarà 
properament a 

judici”
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CAMPANYA 
FORESTAL 
Els Bombers han donat per 
finalitzada la campanya 
forestal d’enguany, marcada 
per la desestacionalizació 
provocada pel canvi climàtic. 
Així, el risc d’incendi ha conti-
nuat present durant la tardor 
a nivells similars a l’estiu, 
especialment a les comarques 
del sud de Catalunya. No ha 
estat fins a l’episodi de pluja 
de principis de novembre, 
especialment a l’Ebre, quan 
els Bombers no han donat 
per finalitzada la campanya. 
Segons les seves previsions, 
ara s’entraria en un període 
de “certa tranquil·litat, sense 
abaixar la guàrdia, que es 
podria acabar just en inici-
ar-se el 2021”. Els resultats 
són bons a l’estiu pel que fa a 
incendis forestals però el risc 
s’ha mantingut més mesos.

DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona ha 
aprovat la concessió d’un ajut 
de 20.000 euros a l’Associa-
ció Proactiva Open Arms per 
a l’adequació del vaixell que 
l’entitat utilitza en les tasques 
de rescat de persones refugi-
ades al Mediterrani. Aquesta 
quantitat anirà destinada al 
canvi del quadre elèctric del 
vaixell Open Arms. 

BANC DE SANG
La unitat mòbil del Banc de 
Sang estarà al Casal de la 
Municipal de la Galera avui 
divendres de les 16:30 a les 
20:30 hores.

URV
Un estudi internacional ana-
litzarà com l’estil de vida i els 
factors ambientals afecten la 
infertilitat masculina.Per con-
tinuar la recerca es necessiten 
600 voluntaris homes d’entre 
18 i 40 anys. La investigació 
està liderada per la Unitat de 
Nutrició Humana i el Labo-
ratori de Toxicologia i Salut 
Ambiental de la Universitat 
de la URV (Tecnatox).

MÉS 
NOTÍCIES

Un estanc d’Amposta reparteix un premi d’1 MEUR 
amb ‘El Millón de l’Euromillones’
L’estanc número 5 d’Amposta 
ha repartit un premi d’1 mi-
lió d’euros, amb el sorteig de 
‘El Millón de l’Euromilones’ 
d’aquest dimarts a la nit. Les 
responsables de l’establiment 
estan esperant que l’afortunat 
o afortunada validi la butlle-
ta guanyadora i confien que 
serà algun veí de la ciutat. Di-

mecres encara no ho havia fet. 
El premi de ‘El Millón’ es con-
cedeix a través d’un codi alea-
tori que tenen les butlletes de 
‘L’Euromillones’. 
El codi guanyador d’aquest di-
marts ha estat el GTM01347, 
venut en aquest establiment de 
l’avinguda Catalunya d’Ampos-
ta. 

terres de l’ebre

SOCIETAT
“Xalem i respectem. Per unes Terres de l’Ebre 
lliures de violències sexuals” 
La presidenta  de l’Institut 

Català de les Dones 
(ICD), Laura Martínez, el 
delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Xavier 
Pallarès, i Carme Valls, 
coordinadora territorial de 
l’ICD a les Terres de l’Ebre, 
han presentat aquest matí a 
Tortosa “Xalem i respectem. 
Per unes Terres de l’Ebre 
lliures de violències sexuals”, 
una nova iniciativa de 
sensibilització contra les 
violències sexuals que es 
difon a partir d’avui entre 
el jovent de les comarques 

ebrenques.              
L’ICD facilita eines i acompa-
nyament tècnic als ens locals 
de les Terres de l’Ebre per a 
fer prevenció de les violènci-
es sexuals.  La presidenta de 
l’ICD emplaça la ciutadania a 
fer un minut de silenci en se-
nyal de condemna a les violèn-
cies masclistes el dia 25 a les 
12.00h.  
Laura Martínez ha reivindicat 
que “les dones tenim dret a 
viure lliures de violències sexu-
als. Lliures i Sense Por. Tenim 
dret a la llibertat sexual i segu-
retat en l’àmbit públic i privat”. 

POLÍTICA
Esquerra convoca la militància per escollir els 
candidats a les eleccions del Parlament
A partir d’aquesta setmana 

les quatre federacions 
comarcals de l’Ebre 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya celebraran els 
congressos extraordinaris 
per escollir les persones 
candidates que integraran 
les llistes electorals del 
Parlament de Catalunya.             
El president de la Federació 
de l’Ebre, Alfons Montserrat, 
ha explicat que a causa de les 
circumstàncies provocades per 
la Covid-19 els congressos es 
celebraran en format telemà-
tic. El primer previst  fou el del 

Montsià ahir dijous, on s’havien 
d’escollir 3 persones candida-
tes; després, el 26 de novem-
bre,  serà el de la Ribera d’Ebre, 
que n’escollirà 2, i per últim els 
del Baix Ebre i la Terra Alta, el 
28 de novembre, que escolliran 
4 i 2 candidats respectivament.
La distribució de candidats per 
comarca s’ha calculat a par-
tir del nombre de militants de 
cada federació, i les perso-
nes que presentin candidatura 
a cap de llista de la comarca 
hauran d’estar avalades pel 3% 
de la militància. Els congres-
sos escolliran en primer lloc, 

la primera persona candidata, 
i després, la resta de candidats 

I ha explicat que “les violènci-
es sexuals es poden exercir en 
diversos àmbits: a la parella, a 

la feina, a les xarxes socials, a 
la família, al carrer i als espais 
d’oci. I a qualsevol edat”.

amb dues votacions diferen-
ciades. Una vegada finalitzats 
els congressos correspondrà a 
l’Executiva Nacional i el Con-
sell Nacional del partit aprovar 
i ratificar l’ordre definitiu de les 
llistes electorals.
Montserrat ha manifestat que 
“vivim temps difícils i diferents 
que afecten tots els àmbits de 
les nostres vides, també la ma-
nera de celebrar els congres-
sos, que per primera vegada 
seran totalment telemàtics, 
veurem si aquest fet compor-
ta una major participació de la 
militància”.
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Justícia ha homenatjat aquest 
dilluns 40 víctimes de la Ba-
talla de l’Ebre. N’ha inclòs els 
noms al Memorial i ossera de 
les Camposines, a la Fatarella. 
Són ja 1.663 víctimes que es 
reconeixen en aquest espai 
de dol i dignificació que ajuda 
també que les famílies pu-
guin tancar ferides. La covid 
ha impedit que enguany els 
familiars hagin participat en 
l’homenatge, però se les ha 
tingut molt presents. Les in-
vestigacions i la recuperació 
de restes humanes que per-

met recordar les víctimes en 
aquest Memorial, ajuda a fer 
“justícia” a milers de comba-
tents que van perdre la vida, 
a la Batalla de l’Ebre, i que les 
seves famílies puguin apaiva-
gar l’angoixa i la incertesa de 
desconèixer quin va ser el seu 
destí. En un acte íntim sense 
familiars, la consellera Ester 
Capella ha confiat que l’any 
que ve l’homenatge es pugui 
celebrar amb normalitat. A la 
foto, la consellera Ester Ca-
pella, i el delegat del Govern, 
Xavier Pallarés. (ACN)

LA FATARELLA

 
 
 
 
 
 

LA PRESA DE FLIX 
DESEMBASSÀ 
FINS A 1.200 
METRES CÚBICS 
PER SEGON PER 
NETEJAR L’EBRE 
DE MACRÒFITS
Endesa va efectuar dimarts un 

nou desembassament puntual 
d’aigua des de la presa de 
Flix per netejar de macròfits 
el tram final del riu Ebre. 
L’operació, que té lloc durant 
dos cops a l’any –primavera i 
tardor- amb finalitats ambi-
entals, es va allargar durant 
onze hores amb tres puntes 
de cabal màxim fins els 1.200 
metres cúbics per segon. 

FLIX
JOAN PIÑOL, 
ALCALDE DE 
MÓRA D’EBRE, VA 
RESPONDRE AL 
PSC 
El PSC de Móra d’Ebre 
va lamentar la setmana 
passada que les seves 
mocions demanant millores 
a les carreteres C-44 i C-12 
no hagin tingut el suport de 
cap altre grup municipal. 

L’alcalde, Joan Piñol, va 
aclarir al seu Facebook 
que “això és demagogia 
del PSC en estat pur. Tots 
els grups vàrem votar en 
contra perquè es van negar 

a unificar la moció en una 
de sola i incloure també 
la petició al “Gobierno de 
España”, del canvi de traçat 
de l’A-68 des de Saragossa 
a la Juneda, per Saragossa 
a Tarragona i que d’una 
vegada per totes es fes la 
sortida des de Móra d’Ebre 
en direcció a Gandesa des 
del camí de les Senies. I ho 
van rebutjar categòricament, 
tot i l’oferiment de votar-ho 
tots unàniment, si incloïen 
la modificació proposada 
per tota la resta de grups 
municipals. Només volien 
“exigències” pel govern 
de la Generalitat, però pel’ 
Gobierno de España’, cap ni 
una”.

TERRA ALTA

ASCÓ: OBRES DEL 
PARC JOAN XXIII 
Fa unes setmanes van 
iniciar-se les obres d’arranja-
ment d’una nova àrea lúdica, 
recreativa i de descans a la 
zona situada entre les pistes 
de pàdel, zona d’autocara-
vanes i les vies del tren. Les 
obres consisteixen a adequar 
un espai verd  per l’oci, on 
poder divertir-se, passejar 
o realitzar activitat física en 
un entorn urbà saludable. 
La nova àrea serà sostenible 
ambientalment.  “A més, do-
narem connexió a la façana 
fluvial mitjançant un pas per 
sota les vies del tren. Així 
que definitivament donarem 
continuïtat per als vianants 
des de la zona nord del poble 
fins a la zona sud passant 
per tota la façana fluvial. A 
mesura que avanci l’obra, 
ampliarem la informació”, 
diuen des de l’Ajuntament 
asconenc.

TERRA ALTA: PLA 
D’OCUPACIÓ 
La Diputació, en col·laboració 
amb el Consell Comarcal de 
la Terra Alta, ha impulsat un 
any més un Pla d’Ocupació 
a la comarca amb l’objec-
tiu d’afavorir la inserció al 
mercat laboral de persones 
en situació d’atur i, alhora, de 
condicionar entorns naturals 
i urbans en diversos munici-
pis. És el cas d’Arnes, Batea, 
Bot, la Fatarella, Horta i el 
Pinell de Brai. En aquest 
pla, un grup de 5 persones 
(4 peons i un cap d’equip), 
que es trobaven en situació 
d’atur, són les encarregades 
de dur a terme les actuacions 
de millora previstes, durant 
un període de 6 mesos. Els 
integrants reben formació 
complementària dirigida a 
millorar les seves habilitats 
personals i professionals i a 
afavorir la posterior inserció 
al mercat laboral. A més, en 
finalitzar el pla, la Diputació 
també els oferirà orientació 
laboral i suport en la recerca 
activa de feina.

MÉS 
NOTÍCIES

 
RIBERA D’EBRE: 
PRIMERA 
JORNADA DE 
FORMACIÓ 5G  

L’Àrea 5G Terres de l’Ebre —
amb el lideratge local del 
Consell Comarcal de la Ri-

bera— és un espai territorial 
que pretén agregar diferents 
iniciatives dirigides a promou-
re aquesta tecnologia a tot el 
territori: activitats de formació, 
tallers, proves de concepte i la-
boratoris. Malgrat que des que 
es va presentar el juliol passat 
s’han posat en marxa accions 
dirigides sobretot a l’àmbit es-

ACABA LA RECÀRREGA DE LA 
NUCLEAR ASCÓ II 

ASCÓ
JUSTÍCIA HOMENATJA 40 VÍCTIMES 

DE LA BATALLA DE L’EBRE 

La central nuclear Ascó II ha 
iniciat el seu vint-i-setè cicle 
d’operació després de donar 
per acabada la recàrrega i con-
nectar la unitat a la xarxa elèc-
trica aquest dimarts a la tarda. 
S’han dut a terme 8.000 ordres 
de treball i s’han implantat 20 
modificacions de disseny físi-
ques i 9 modificacions de dis-
seny de programari. En aques-
ta parada s’han incorporat uns 

900 professionals de diferents 
perfils i especialitats, que han 
seguit “un rigorós” protocol 
de protecció i prevenció de la 
covid. Entre d’altres, s’han es-
tablert mesures específiques 
per treballar en espais reduïts, 
torns de treball escalonats per 
evitar la concentració de per-
sones, i proves per evitar que 
accedissin a la planta treballa-
dors positius per coronavirus.

pecialitzat, a poc a poc la ini-
ciativa s’obre a altres sectors i 
nous perfils. Així, en el marc de 
l’estratègia 5G, ja s’ha celebrat 
la primera sessió virtual de for-
mació dirigida a tècnics muni-
cipals: treballadors del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre i 
tècnics municipals de set ajun-
taments. En total, hi han par-

ticipat vint-i-dues persones 
que han pogut resoldre dub-
tes sobre el desplegament de 
la tecnologia 5G a la comar-
ca, aprofundir en conceptes 
tècnics i descobrir els poten-
cials que ofereix en el sector 
de la indústria, l’agricultura i 
l’administració pública, entre 
d’altres.
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BENIFALLET 
La setmana vinent, en motiu 
del 25N, a la Biblioteca de 
Benifallet es podrà gaudir de 
l’exposició “Lliures i sense 
Por”, en col·laboració del 
Institut Català de les Dones. 
Generalitat. Horari: Feiners 
de 16 a 19h. Cap de setmana: 
de 10:30 a 13:30h

L’AMPOLLA 
L’ampollero Dani Sabater Ca-
brera, guardonat amb el re-
coneixement ‘Mestre Artesà 
Pastisser’ i amb la ‘Fava de 
Cacau’, distinció que premia 
les 50 millors pastisseries de 
Catalunya: “He tingut la sort 
d’aprendre una professió que 
m’han ensenyat els meus 
pares i l’he viscut des de ben 
petit”, diu Dani.

Foto dani

L’ALDEA: 
ESTEFANIA 
BLANCH LLOSA 
PREN POSSESSIÓ 
En la sessió plenària extra-
ordinària celebrada el passat 
dia 12 de novembre, va pren-
dre possessió com a Regidora 
de l’Ajuntament pel grup 
municipal Endavant L’Al-
dea-ERC, Estefania Blanch 
Llosa en substitució deSimón 
Falcó Moreso. La presa de 
possessió va ser telemàtica al 
igual que la sessió plenària a 
causa de les mesures adopta-
des per contenir la propaga-
ció del virus COVID19. 

Foto estefania

MÉS 
NOTÍCIES

AJUNTAMENT DE L’ALDEA I FUNDACIÓ MAPFRE
Conveni d’ajudes als autònoms, a les petites 
empreses i per a la integració sociolaboral
Xavier Royo, Alcalde de 

L’Aldea i Francisco Baena, 
representant de Fundació 
MAPFRE en el territori, 
han signat un acord de 
col·laboració per a dinamitzar 
les iniciatives dutes a terme 
dins del Programa Social d’Ús 
de la Fundació.             
Al moment de la signatura tam-
bé estaven presents, Berta Royo 
Regidora de Acció Comercial 
i Foment a les Persones, i Laia 
Forés, agent de Mapfre a L’Al-
dea. 
En aquest programa d’ocupació 
s’enquadra la iniciativa Junts Ho 
Podem Fer-Junts Som Capa-
ços, que fomenta la integració 
sociolaboral de joves amb dis-
capacitat intel·lectual o amb 
problemes de salut mental, així 
com la convocatòria extraordi-
nària d’ajudes a l’ocupació Ac-
cedim COVID-19.
Francisco Baena ha assenyalat 
que “Fundació MAPFRE consci-
ent de la crisi econòmica pro-
vocada pel coronavirus ha mo-
bilitzat recursos extraordinaris 
per a la dotació d’aquestes aju-
des amb l’objectiu de contribuir 
a reactivar com més aviat millor 

el teixit productiu, mantenir i 
impulsar l’ocupació i minimitzar 
els efectes socials i econòmics 
provocats per la pandèmia, i 
mantenir els llocs de treball 
previs a la declaració de l’estat 
d’alarma i, alhora, generar no-
ves ocupacions”.
Amb aquest objectiu, Fundació 
MAPFRE ha llançat una convo-
catòria extraordinària de 1.500 
ajudes a l’ocupació, ACCE-
DIM-COVID-19, dirigida al fet 
que petites empreses, autò-
noms i entitats socials amb un 

màxim de deu empleats, per-
què puguin mantenir els llocs 
de treball existents amb ante-
rioritat a la declaració de l’estat 
d’alarma i generar noves ocu-
pacions.
Xavier Royo ha explicat que 
“les empreses poden rebre una 
ajuda, que pot ascendir fins als 
4.500 € si el contracte és a jor-
nada completa a raó de 500 
€ nets al mes durant 9 mesos 
i fins a 2.700 € distribuïts en 
mensualitats de fins a 300 € per 
a aquells contractes de mitja 

jornada, fins i tot en situació de 
ERTE”.  Les empreses interes-
sades hauran de registrar-se i 
demanar l’ajuda abans del 30 de 
desembre en l’espai habilitat per 
a aquesta convocatòria d’ajudes 
d’esta d’aquest enllaç: https://
bit.ly/36FD41e 
Hauran de completar un formu-
lari juntament amb el qual hau-
ran d’aportar la documentació 
requerida per a comprovar que 
la sol·licitud compleix amb els 
requisits establerts en les ba-
ses. El representant de Fundació 
MAPFRE ha finalitzat destacant 
que “l’ajuntament de l’Aldea ve 
demostrant de manera continu-
ada el seu gran compromís amb 
les persones més vulnerables, 
secundant diferents actuacions 
a favor d’aquestes, així com la 
seua preocupació pels autò-
noms i PIMES que actualment 
travessen una situació molt 
complicada”.

ALDOVER
Polèmica per un projecte de construcció d’una 
planta de compostatge de gallinassa
L’Ajuntament d’Aldover 

va rebre informació d’un 
grup de veïns en contra 
del projecte d’una planta 
de compostatge de Roig 
Orgànics SL.              
Per aquest motiu, l’Ajuntament 
va aclarir que “per evitar males 
interpretacions, volem expli-
car que al mes de novembre 
de 2019, Roig Orgànics SL va 
donar entrada per registre al 
projecte bàsic d’una planta de 
compostatge, informat en ple 
públic. Fins el mes d’octubre 
de 2020, el projecte va pas-
sar pels diferents organismes 
competents. Llavors, el pas-
sat mes d’octubre, la Comis-

sió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre (CUTE) va considerar 
el projecte favorable, quedant 
pendent la Llicència Ambiental. 
Des que l’equip de govern de 
l’Ajuntament d’Aldover va tenir 
coneixement del projecte està 
fent un seguiment exhaustiu 
per vetllar pel compliment de 
la normativa en tots els seus 
àmbits, especialment l’ambi-
ental. Des de l’equip de govern 
es van fer gestions amb l’em-
presa per tal que ens pugui fer 
arribar -per a la seva exposició 
pública- el projecte definitiu de 
producció i posterior comer-
cialització de fertilitzants. La 
voluntat és que tots els veïns 

i veïnes d’Aldover puguin te-
nir-ne coneixement. A principis 
d’octubre d’enguany podíem 
organitzar reunions. L’agreu-
jament de la crisi sanitària i les 
noves restriccions, però, no 
han permès fins al moment un 
acte per informar del projecte. 
Des del consistori desconeixem 
les repercussions del projecte 
i si, finalment, es durà a ter-
me. Però tan aviat vam rebre 
el projecte teníem la necessitat 
de compartir-lo. En el moment 
que puguem realitzar reunions 
posarem la veu de la ciuta-
dania al projecte, així com les 
possibles al·legacions que se’n 
puguen derivar”. D’altra banda, 

segons va informar ebredigital.
cat, Roig Orgànics podria do-
nar un pas enrere i plantejar el 
projecte de la planta de com-
postatge de fems de gallinassa 
d’Aldover en un altre municipi. 
Segons ha pogut saber Canal 
Terres de l’Ebre, l’empresa ha 
rebut peticions d’altres munici-
pis interessats en acollir aquest 
projecte i ja està estudiant la 
viabilitat de construir-lo fora 
d’Aldover. Davant el revolt que 
ha generat, Roig Orgànics as-
senyala que no vol generar cap 
tipus de conflicte al municipi i 
subratlla que necessita el su-
port institucional i ciutadà per 
tirar endavant la planta.

“1.500 ajudes 
econòmiques de fins a 

4.500 € per a mantenir i 
impulsar l’ocupació”
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PNL PERQUÈ 
L’EUROMED ES 
TORNI A ATURAR A 
L’ADEA 
La comissió de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
del Congrés ha aprovat una 
Proposició no de Llei (PNL) 
perquè els trens Euromed es 
tornin a aturar a l’estació de 
l’Aldea-Tortosa-Amposta. La 
PNL la va presentar el Partit 
Demòcrata a principis d’any i 
el diputat al Congrés, Ferran 
Bel, la va defensar aquest 
dimecres amb l’argument 
“que no comporta cap cost 
afegit per al govern espanyol” 
i permet millorar la mobilitat 
i connectivitat ferroviària de 
les Terres de l’Ebre i de prop 
de 180.000 habitants. La PNL 
va rebre el vot favorable de 
tots els grups excepte PSOE, 
BILDU i el grup mixt que es 
van abstenir. Podemos i PSOE 
havien presentat esmenes a 
la proposició però no es van 
admetre perquè “no fixaven 
cap compromís concret”. La 
proposició insta al govern 
espanyol a garantir, en un 
termini màxim de 3 mesos, la 
parada a l’estació de l’Al-
dea d’un mínim de 4 trens 
Euromed diaris en cada sentit, 
Barcelona i València, un servei 
que es va oferir entre 2016 i 
2019. Bel ha recordat que el 
Govern de la Generalitat està 
disposat a tornar a subvenci-
onar els bitllets, com va fer en 
aquest període.

Desmantellen una plantació de 
marihuana a Amposta
La Policia Local d’Amposta va 
desmantellar una plantació 
interior de marihuana. L’ac-
tuació policial es va dur a ter-
me diumenge en un immoble 
situat a la partida municipal 
Tosses. Es van intervenir 268 
plantes i es va localitzar el 
responsable. 
Se l’acusa de ser el presump-
te autor d’un delicte contra la 
salut pública i també un de-

licte per frau de fluid elèctric 
ja que la instal·lació del xalet 
on s’amagaven les plantes 
estava connectada de ma-
nera fraudulenta a la xarxa 
elèctrica.

Donació de Remsa al Projecte Emma

El projecte Emma per la in-
vestigació del càncer de 
mama ha rebut la donació de 
10.000 euros de l’empresa 

funerària Remsa. 
Una donació que servirà per 
comprar material informàtic i 
de laboratori.

L’Ampolla rep avui el certificat de Vila Marinera que 
atorga l’Agència Catalana de Turisme
El director general de 

Turisme, Octavi Bono, 
acompanyat del director 
de l’Agència Catalana de 
Turisme (ACT), David Font, 
presidiran avui divendres, 
20 de novembre, a les 
12.30 hores la presentació 
dels municipis certificats 
aquest any 2020 amb els 
tres tipus de distintius que 
atorga l’ACT: Barris i Viles 
Marineres; Ciutats i Viles 
amb Caràcter, i Pobles amb 
Encant.             

L’alcalde de l’Ampolla, Francesc 
Arasa, intervindrà de manera 
telemàtica en el moment en 
què el municipi rebrà aquesta 
distinció. L’acte es retransmetrà 
en directe via YouTube.com/tu-
rismecat (http://www.youtube.
com/turismecat) des de la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de 
Cambrils i tindrà una durada 
aproximada d’uns 40 minuts.
Les noves certificacions s’afe-
geixen als municipis que ja lluï-
en el distintiu: l’Ametlla de Mar, 
Arenys de Mar, Begur, les Ca-

PLA PROTECCIÓ DELTA
Transició Ecològica invertirà 2,5 MEUR en estudis 
sobre l’aportació de més sediments a l’Ebre
El Pla de protecció del Delta 

de l’Ebre que ultima el 
Ministeri per a la Transició 
Ecològica preveu ampliar 
els coneixements sobre 
l’aportació de sediments al riu 
Ebre i crear un Observatori 
Hidrològic en coordinació 
amb la Generalitat.             
El govern espanyol invertirà 2,5 
MEUR en estudis per millorar el 
trànsit sedimentari, per exem-
ple amb la licitació d’una nova 
batimetria a l’embassament de 
Mequinensa o la caracteritza-
ció dels sediments dels pantans. 
També proposa quatre transva-
saments de sorres a les zones 
amb més regressió del Delta, les 
platges de la Marquesa i la Bassa 
de l’Arena, el Cap de Tortosa i la 
barra del Trabucador. 

El Ministeri ha presentat el Pla 
als agents socials de la zona en 
una reunió telemàtica aquest di-
mecres. El document que treba-
lla el Ministeri analitza diferents 
estudis dels problemes als quals 
s’enfronta el delta de l’Ebre, com 
la falta de sediments, la falta de 
regulació i control dels embor-
nals, la inundació de la plata-
forma deltaica, així com altres 
problemes de delimitació i ocu-
pació de domini públic marítim 
i terrestre, els vessaments de 
fangs orgànics, l’estat ambien-
tals de les llacunes i la degrada-
ció ecològica de les badies.
En resposta, Esquerra registrarà 
una moció als Ajuntaments re-
clamant al govern espanyol la 
realització de les actuacions del 
Pla Delta i més recursos dels fons 

europeus per a fer-les. el presi-
dent de la Federació de l’Ebre, 
Alfons Montserrat, ha afirmat que  
“L’Estratègia del Pla de protecció 
del Delta de l’Ebre que va fer pú-
blic el Ministeri de Transició Eco-
lògica comporta deixar morir el 
Delta”. El dirigent republicà s’ha 
mostrat crític amb la voluntat del 
ministeri de renunciar a actuar 
per mantenir la morfologia actu-
al del Delta: “el que caldria seria 
activar tot un seguit de mesures 
per intentar conservar la morfo-
logía i estructura actual del Del-
ta, i intentar no recular més del 
que ja ho hem fet”. Montserrat 
adverteix que  “no es pot actuar 
d’esquena al territori i no tenir en 
compte totes les propostes con-
sensuades al Pla Delta. De fet la 
proposta del ministeri contradiu 

algunes de les seves premisses 
més importants, oblida actuaci-
ons importants, i preveu una do-
tació econòmica insuficient per 
portar-la a terme”. Montserrat 
ha considerat “inadmissible que 
el document no incorpori pro-
jectes consensuats i començats, 
com és el Camí de Guarda de 
la Badia dels Alfacs, el qual està 
pendent de finalitzar-se per la 
inoperància del Ministeri, i que 
ha estat reclamat de manera in-
sistent des del Delta”.

ADAM RAGA, 
CAMPIÓ 
D’ESPANYA 
Cal Rosal va assistir a un 
final apoteòsic del Campio-
nat d’Espanya de trial. Adam 
Raga i Toni Bou arribaven 
igualats en el campionat a 
l’última prova. Qui guanyés 
la cursa s’enduia el títol. 
Raga va derrotar, per última 
vegada, el seu gran adver-
sari i es va proclamar, per 
cinquè cop, campió d’Espa-
nya de trial.

ses d’Alcanar, l’Escala, Llançà, 
Palamós, la Ràpita, Sant Pol de 

Mar, Sitges, Tossa de Mar i Vila-
nova i la Geltrú.

 Montserrat: “El Pla de 
protecció proposat per 
l’Estat comporta deixar 

morir el Delta” 
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ENCERTAT TOTAL 
EN LA PREVISIÓ
El 26 de març vaig dir que la 
temporada passada estava 
acabada i el 31, també de 
març, vaig exposar que hi 
hauria futbol a l’octubre, tot 
i que, a la vegada, també 
vaig comentar que, per a 
mi, les lligues no s’havien 
de començar i, si ho feien, 
aquestes havien de ser curtes. 
Així mateix, pensava que ara 
la Federació s’equivocava en 
jugar sí o sí el 6 de desembre. 
Em vaig atrevir a dir que el 
futbol tornaria al gener o al 
febrer. I ho he encertat tot, 
doncs segons Sanitat es pot 
començar al gener, però està 
tot encara tot per veure. No 
sóc endeví, poso a les coses 
sentit comú. És una pandè-
mia, hi ha vacuna però no 
ha arribat. I el ser humà no 
ha canviat; és més, potser 
sigui més egoista. El que no 
s’entén perquè uns són més 
guapos i altres més lletjos, 
perquè el Valls i la Pobla de 
Tercera divisió o els juvenils 
de nacionals juguen no sent 
futbol Professional. ¿Per què 
ells sí?. No sé què passarà 
les següents setmanes amb 
la covid i si la competició es 
reiniciarà al gener o febrer. O 
potser la temporada és doni 
liquidada. 
El meu punt de vista és que 
la Federació ha de fer unes 
lligues molt curtes des de 
febrer, ja que hi ha el perill 
que la covid no baixi fins a la 
primavera. La Federació ha de 
dir que farà amb els calenda-
ris però com en aquesta vida 
tot el possible potser no faran 
res i decideixen seguir amb 
les actuals fins a octubre del 
2021. La Federació s’ha equi-
vocat però els clubs també. N 
han estat units per plantar-se 
i dir que fins als gener no 
començaven a jugar. 

CELMA

DESESCALADA 
La desescalada s’inicia el 
dilluns 23 de novembre i, amb 
ella, després d’una setmana 
convulsa i amb canvis diversos, 
torna la pràctica esportiva. O 
sigui, tornen els entrenaments. 
No obstant, la Federació 
Catalana de Futbol va informar 
la setmana passada que fixava 
el retorn de les competicions 
per al 5 de desembre. Dei-
xava clar que depenia de les 
normatives del moment, per si 
s’autoritzava poder reprendre 
la competició. I no s’ha autorit-
zat. La Generalitat va informar 
de les fases de la desescalada. 
Finalment, permet els entre-
naments a curt termini, però 
la tornada de les competicions 
queda per al mes de gener. Per 
tant, els clubs que demanaven 
la tornada per al gener estaran 
satisfets. Els que volien 
començar el més aviat possible 
no ho estaran tant. Jo crec que 
és important que es pugui fer 
la pràctica esportiva (entrena-
ments). També crec, a la ve-
gada, que si les competicions 
tornen al gener, serà complicat 
dur-les a terme com estaven 
plantejades. Reprenent-les 
el segon cap de setmana de 
gener i comptant fins el primer 
de juliol, es poden unes 25 
jornades. I jugar partits entre 
setmanes és un inconvenient. 
D’aquesta forma, potser 
l’intocable pla de competicions 
haurà de modificar-se com va 
fer-se a l’abril. En qualsevol 
cas, cal esperar que pot passar 
i si el retorn de competicions 
pot quedar per a un tram ante-
rior al fixat de la desescalada. 
Pot passar. Aquesta setmana, 
amb declaracions creuades, ha 
estat moguda. Cadascú està 
jugant amb les seues cartes.  
Per acabar he de dir que a 
hores d’ara, de moment, Celma 
encerta si fins el gener no 
tornarà la competició tal com 
ell va avançar.

MICHEL COMPETICIÓ
El futbol base i el 
territorial no tornaran 
el 5 de desembre 

FCF 
La Federació Catalana de 
Futbol, davant el pla d’ober-
tura progressiva presentat pel 
Govern, valora la rectificació 
introduïda en el document 
després de recollir una part 
de les peticions del teixit 
esportiu. En aquest sentit, a 
partir del pròxim dilluns 23 
de novembre, coincidint amb 
l’inici de la primera fase de 
desescalada, els federats i fe-
derades podran reprendre els 
entrenaments, amb l’obertura 
de les instal·lacions esportives, 
amb un aforament màxim del 
50% en camps i pistes a l’aire 
lliure, i d’un 30% en pavellons, 
sense l’ús de vestidors. Això 
permetrà la recuperació de 
l’activitat als clubs, fruit de les 
propostes aportades pel sector 
en les reunions  mantingudes. 
Tot i així, la resolució governa-
mental queda lluny d’altres de 
les demandes plantejades per 
l’FCF i la resta de federacions 
esportives catalanes, pel que 
fa al retorn de les competi-
cions d’àmbit territorial, que 
haurà d’esperar fins el cap de 
setmana del 9 i 10 de gener, 
un cop assolida la quarta fase. 
A la vegada, l’FCF seguirà 
treballant per assolir altres de 
les reivindicacions expressa-
des per part del conjunt dels 
clubs de futbol i el futbol sala 
català. L’FCF engegarà al llarg 
dels propers dies una ronda 
de contactes amb els clubs 
catalans, per tal de conèixer el 
seu posicionament.

La setmana passada ja vam 
informar de la decisió de la 

Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Futbol, que va 
marcar una data per al retorn 
de les competicions d’àmbit 
territorial a Catalunya.    
No obstant, ja es va advertir que 
aquesta data, el 5 de desembre, 
depenia de que la normativa ho 
permetés i de que les restricci-
ons aplicades a la competició  no 
anessin més enllà del 23 de no-
vembre. Però així ha estat final-
ment. Aniran més enllà. Dimarts 
es va filtrar l’esborrany de les 
previsions i allí va començar l’en-
renou i les declaracions creua-
des. Finalment, després de canvis 
diversos, el pla de desescalada 
manté les 4 Fases. La tornada a 
la pràctica esportiva, no compe-
titiva (entrenaments) es pot dur a 
terme, amb limitacions, a partir 
de dilluns. Però la represa de les 
competicions esportives ama-

teurs, en principi, no serà fins el 
gener, en la darrera fase de la de-
sescalada. Entre les declaracions 
de dimarts, la Unió de Federaci-
ons Esportives Catalanes (UFEC), 
a través del seu president, Gerard 
Esteva, va qualificar de desastre 
i despropòsit el pla de desesca-
lada del govern vinculat al món 
de l’esport. I la Federació Cata-
lana de Futbol, per mitjà del seu 
secretari general, Oriol Camac-
ho, va insistir en ‘desobeir’ i que 
el futbol amateur i base federat 
tornava a la competició el cap de 
setmana del 5 i 6 de desembre 
com ja van anunciar. Camacho 
va criticar durament el docu-
ment que es va filtrar. Aquestes 
declaracions van tenir reper-
cussió i dimecres es van produir 
modificacions una vegada s’ha-
via dit que ni la pràctica esporti-
va (entrenaments) es podia fer a 
partir de dilluns. Finalment sí que 
es durà a terme. 

Jesús Ferrando (pare), Andreu Miralles i Jesús Ferrando (fill), estaran dilluns a Minut 91. 

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

El govern ha decidit que la desescalada ha de 
ser progressiva i, finalment, ha informat que es 
permeten els entrenaments però aclareix que la 

tornada de les competicions esportives no 
professionals serà, en principi, al gener. 

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

Terres de l’Ebre (21.30h).

El proper, ens visitaran els com-
panys de Canal Terres de l’Ebre 
Jesús Ferrando i Andreu Mi-

ralles. També participarà Jesús 
Ferrando (pare), col.laborador 
del programa.  
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Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca, de la tornada als 
entrenaments a partir de la 
setmana vinent, fa una valo-
ració “molt positiva perquè 
això vol dir que poc a poc es 
torna a dominar la situació. 
A més, que la joventut pu-
gue tornar a entrenar i a fer 
esport és una molt bona no-
tícia”. En principi eren 10 dies 
de preparació per a poder 
tornar a competir però la Ge-
neralitat ha informat ara que 
no serà fins el gener.  Sanc-
ho creu que “sabíem  que la 
temporada seria atípica i que 
ens havíem d’adaptar a les 
dificultats que van sorgint i 
a les que poden sorgir més 
endavant. Penso que entre 
tots hem de fer un esforç per 
gestionar-ho i no ens hem 
de queixar. Per la meua part, 

així ho veig. I només fer una 
petició per poder saber amb 
antelació si seguirem jugant 
sobre el calendari marcat i a 
la jornada que correspondria 
el dia que ho féssim o si s’ha 
de córrer el calendari reinici-
ant la lliga des del lloc on ens 
vam quedar, o sigui a la jorna-
da 3. No és cap queixa però sí 
que crec que això s’hauria de 
saber amb molta antelació 
perquè és molt important per 
la planificació que es pugui 
dur a terme. Pel demés, com 
he comentat, estic il.lusionat 
perquè sé que els jugadors 
en tenen ganes de tornar i 
la situació que comporta no 
poder entrenar ni jugar afec-
ta mentalment i per això les 
notícies actuals són bones. A 
partir d’aquí, a preparar-nos i 
a veure quan podrem jugar”.

UE RAPITENCA

Josep Bertomeu, director es-
portiu del CF Camarles, davant 
la nova situació que es planteja 
considera que “la Federació, 
en principi, ens donava 10 dies 
per poder tornar a entrenar 
per a jugar el dia 6 de desem-
bre. I, a  la vegada, es parlava 
de que el dia 8 havíem de re-
cuperar un partit. Això per a 
equips amateurs que fa tant 
de temps que no juguen ni en-
trenen crec que és una barba-
ritat. L’FCF ha de pensar amb 
els clubs i amb els jugadors 
no professionals. Penso també 
que si es tornar a jugar, s’hau-
ria de fer a partir de la jornada 

que es va suspendre, o sigui la 
3, perquè tenir 7 jornades per a 
recuperar serà molt complicat 
poder-les disputar. Que l’FCF 
modifique el pla de competició 
i sigui flexible com la Federació 
de bàsquet, per exemple, que 
ja ha manifestat que tornaran 
les seues competicions no 
professionals a partir del 17 de 
gener. Ara des de la Generalitat 
informen que la desescalada 
serà progressiva i que es pot 
començar a entrenar la set-
mana vinent però a competir 
al gener. Per tant, seguim amb 
la incertesa i ara caldrà fer uns 
altres plantejaments”.

“ENCARA NO 
TENIM UNA 
SITUACIÓ 
SANITÀRIA 
ESTABLE”
Des del club de futbol 
Ulldecona, consideren que 
“mentre la pressió als centres 
assistencials sigui la que està 
sent, ens sembla irrespon-
sable pensar en tornar a 
competir. Les Autoritats 
Sanitàries no es cansen de dir 
que evitem segons quines si-
tuacions que poden compor-
tar contagis. I per molt que el 
risc de rebrot està baixant, la 
situació general segueix sent 
complicada. I si, enmig d’això, 
ens posem a disputar compe-
ticions no professionals em 
sembla una falta de respecte 
per tots els professionals 
que s’estan deixant la pell als 
centres hospitalaris i que el 
que demanen és que sigués-
sim tots el màxim respon-
sables possible. En aquesta 
línia, ens sembla bé tornar a 
entrenar poc a poc, però no 
considerem correcte tot el 
que suposa disputar partits 
amb la mobilitat d’un grup 
de gent d’una població a una 
altra. Estem, per tant, com fa 
15 dies. I encara no es pot dir 
que tinguem una estabilitat 
com per tornar a jugar d’aquí 
a poques setmanes com es 
preveu”. 

REPRESA DE 
L’ACTIVITAT
La previsió de la desescala-
da de les reestriccions és a 
partir de dilluns. La pràctica 
esportiva es preveu que 
es podrà dur a terme, amb 
les mesures establertes pel 
que fa als entrenaments. La 
Federació Catalana de Futbol 
ja va establir una planificació 
de poder començar els entre-
naments la setmana vinent, 
i reprendre la competició el 
dissabte dia 5 de desembre. 
Però la Generalitat ha infor-
mat que la desescalada serà 
progressiva i que, pel que fa  
a les competicions esportives 
no professionals, aquestes en 
principi no es poden repren-
dre fins el gener. 

ULLDECONA
“CALDRÀ TORNAR A CANVIAR ELS 

PLANTEJAMENTS” 

CF CAMARLES
“VALORO MOLT POSITIVAMENT LA 
TORNADA ALS ENTRENAMENTS”

Carlos Gilabert, president de 
l’Amposta, davant del nou 
escenari que es contempla, 
comenta que “la Federació 
ha informat que els entrena-
ments podrien començar a 
partir del dia 23 i llavors fer 
una minipretemporada  per 
reprendre la competició dia 5 
de desembre. La situació s’es-
tà calmant però les autoritats 
sanitàries són les que manen 
i són les que disposen dels 
experts que han de decidir. 
La Generalitat ha informat 
aquest dimarts que la deses-
calada serà de forma progres-
siva i que si que es pot co-
mençar a entrenar la setmana 
vinent però les competicions 
no es podran reprendre fins 
al gener. Per tant, tot apun-
ta a que haurem d’esperar 
per jugar fins que les Aurit ”. 
Gilabert, pel que fa al reinici 

de la competició, afegeix que 
“hi ha coses que no estan 
clares encara. Nosaltres no-
més hem jugat un partit i, per 
tant, s’haurien de fer jornades 
entre setmana. I si no es pot 
jugar fins al gener, serà molt 
complicat disputar la compe-
tició com està establerta. Cal-
drà esperar que es decideix i, 
sobre tot, que quan torne la 
competició pugue ser a porta 
oberta perquè si no serà una 
ruïna per tots els clubs”.

CF AMPOSTA
“HI HA QÜESTIONS QUE ENCARA 

S’HAN D’ACLARIR”

Guillermo Camarero, tècnic del 
Tortosa, de la tornada de la 
pràctica esportiva, considera 
que “la veritat és que ho valo-
ro amb optimisme i, a la vega-
da, amb esperança de que la 
situació sanitària  millore com 
sembla, i que baixen els con-
tagis. M’agradaria que tot això 
succeixi perquè jo segueixo 
pensant que l’esport, el futbol 
en concret, és de les activitats 
més segures que existeixen 
perquè és a l’aire  lliure amb un 
grup de jugadors controlat. Un 
grup que és bombolla perquè 
tots els membres ja portaven 
temps entrenant”. No obstant, 
Camarero no està conforme en 
què no tornin les competicions: 
“està força bé poder entrenar 
però no ho veig tant que si-
gui sense saber quan es podrà 
competir. Com he dit, penso 

que es pot tornar en unes set-
manes, com la Federació havia 
plantejat. O sigui, quan entre-
nes ho fas en vistes a una com-
petició i a uns rivals que t’has 
d’enfrontar. L’entrenament 
es fa per millorar rendiment 
per a una competició. I ara ens 
trobem en què ens podem pre-
parar però sense saber quan es 
podrà competir.  A mi m’il.lusi-
ona entrenar, però entrenar per 
competir i per això veig que, 
d’alguna manera, tot queda a 
l’aire”.   

CD TORTOSA
“NO ENTENC QUE ES PUGUE 

ENTRENAR PERÒ QUE NO ES PUGUE 
COMPETIR” 

“CALDRÀ
SEGUIR

ESPERANT”
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Juanjo Serrano, tècnic de la 
Sénia, de la tornada als entre-
naments a partir de la setma-
na vinent, diu que “em sembla 
perfecte. Com he manifestat 
en altres ocasions, el futbol 
es juga en espais lliures i molt 
grans i, amb les mesures du-
tes a terme, considero que és 
una activitat segura. Per tant, 
a nivell personal valoro posi-
tivament la tornada. Després 
caldrà veure com evoluciona 
tot per a poder tornar a com-
petir. La Federació ha fixat el 
dia 5 de desembre per a poder 
tornar però caldrà saber que 
diuen les Autoritats Sanitàries. 
Es parla de la desescalada i que 
si aquesta no permetrà el re-
torn a les competicions fins al 
gener. Penso que el que caldria 
és decidir-ho el més aviat pos-
sible i també de quina manera 
es vol tornar a competir. I s’ha 

de tenir clar que quan es pu-
gue tornar, sigui amb fermesa 
de poder-ho fer. Ho dic des del 
punt de vista que si ara hem 
començat i hem hagut d’aturar 
la competició, si torna a passar 
això potser perjudicial per a la 
salut dels jugadors considerant 
les lesions que podria supo-
sar”. Serrano afegeix que “pel 
que fa als protocols, penso que 
els clubs els vam fer de forma 
correcta. Un aspecte a millorar, 
i potser també caldria el suport 
del Ajuntaments, a més de la 
intervenció dels propis clubs, 
seria l’existència d’un grup de 
voluntaris informatius que 
una vegada la gent ha entrat 
al camp, tingui cura de que 
tothom estigui al lloc que li 
correspon. Crec que si es mi-
llora aquest aspecte, el futbol 
hauria de ser en tot moment a 
porta oberta”. 

CF LA SÉNIA

Ambrós Segura, mister del 
Móra la Nova, creu que “és 
complicat poder fer valoraci-
ons sobre la situació. A partir 
del dia 23 es farà oficial la de-
sescalada i caldrà saber com 
queda la pràctica de l’esport; 
si podrem utilitzar les instal.
lacions, si el toc de queda es-
tarà vigent….tot plegat difícil de 
valorar-ho ara. En general, ens 
trobem amb situacions noves, 
imprevisibles i que comporten 
incertesa. En el cas que tot tire 
avant, tenim uns dies per en-
trenar, després de més d’un 
mes sense fer-ho. Al final, al 
que sigui, ens haurem d’adap-
tar. No obstant, encara veiem 
que la situació sanitària està 
desbordada i per això hi ha una 

dicotomia. Per un costat te-
nim ganes de tornar però per 
un altre comprovem que no 
és fàcil poder fer-ho perquè 
caldria que la pressió als cen-
tres assistencials baixés molt 
més, com també els contagis. 
És una doble sensació, de per 
un costat il.lusionar-te però 
per un altre veure que estem al 
futbol amateur i que la situació 
en general encara és preocu-
pant, sent conscients, a més, 
de que també podem posar en 
risc a gent propera en el cas de 
tornar a entrenar i jugar. Per 
tant, complicat fer valoracions 
i només queda esperar a que 
es confirme tot i veure si es pot 
tirar avant o no amb les com-
peticions”.

CONSENS PER 
DECIDIR EL FUTUR
Des del club de futbol Batea, 
sobre la situació actual diuen 
que “l’opinio general nostra 
és que es massa precipitat re-
prendre la competició havent 
tants punts foscos per aclarir 
(tema pla de competició, no 
es pot complir el calendari que 
estava previst i també l’altra 
qüestio important és el tema 
de l’aforament del públic, si 
pot entrar o no). En qualsevol 
cas, ens sentim molestos i 
menyspreats perquè veus 
que la Federacio catalana 
“sotmet” als clubs a complir el 
pla de competició...i a aplicar 
de vegades les seves pròpies 
normes sense oferir cap mena 
de diàleg ni demanar opinió 
per part de les delegacions 
territorials encara que sigue 
nomes per quedar bé. No 
obstant, ara la Generalitat 
diu que no es començarà a 
competir fins el gener, que 
sembla el més raonable. Però 
la veritat és que la incertesa és 
gran”. Pel que fa al CF Batea, 
sobre si seguirà competint 
o no, des del club expliquen 
que “ja estem organitzant 
reunions amb la plantilla i fent 
trucades als socis per tal de 
prendre una decisió definitiva 
el més consensuada possible 
per part de tots els sectors als 
que el futbol afecta al poble. I 
llavors decidirem. Lògicament, 
si la competició torna al gener 
i no el 5 de desembre, com 
s’havia dit des de la Federació, 
i, a més, la situació sanitària 
millora, també cal considerar 
que serà un altre escenari que 
pot canviar el plantejament 
que pot existir a hores d’ara”. 

LA TERCERA 
CATALANA, EN 
DESACORD
Una vegada es van saber, 
dijous passat, les intencions 
de la Federació de reprendre la 
competició a partir del dia 5 de 
desembre, clubs de la Tercera 
catalana van mostrar desacord 
per veure inviable començar 
abans de Nadal. La decisió 
de la Generalitat de que la 
competició tornarà al gener, 
d’entrada, ha calmat els ànims.

“PER UN COSTAT IL.LUSIONA 
TORNAR PERÒ PER UN ALTRE TAMBÉ 

PREOCUPA PER LA SITUACIÓ QUE 
ENCARA ESTEM VIVINT”

C AT MÓRA LA NOVA
“LA TORNADA ALS ENTRENAMENTS ÉS 

UNA MOLT BONA NOTÍCIA”

German Inglés, tècnic de l’As-
có, sobre la situació actual, 
comenta que “és positiu tor-
nar als entrenaments. I això 
sembla que ja podrà fer-se la 
setmana propera. Tant el cos 
tècnic com els jugadors, que 
en tenen ganes, celebrem 
que torni la pràctica esporti-
va. Però també he de dir que 
entrenar sense saber quan es 
pot competir és complicat. I 
psicològicament per al juga-
dor el pot afectar. Segons la 
situació actual, la Generalitat 
parla ara d’una tornada per al 
gener. Estem parlant que és 
més d’un mes. Per tant, això 
significaria una altra pretem-
porada. I si s’entrena i no es 
poden fer amistosos, veig que 
també és complicat. Crec que 
el que s’hauria de saber és 
quan creuen que poden rei-
niciar-se les competicions i, a 

partir d’aquí, fer una planifi-
cació. D’aquesta forma, si no 
sé sap, continua la incertesa i 
els dubtes perquè, a curt ter-
mini, no sembla que es pugui 
saber quan exactament po-
den tornar les competicions i 
tampoc si seguirem amb lliga 
que vam iniciar o es preveu 
una altra forma de competi-
ció. Tot plegat, encara no està 
clar”.

FC ASCÓ
“ENTRENAR SENSE SABER QUAN ES 

POT COMPETIR ÉS COMPLICAT

Llàtzer Bru,  president de 
l’Ampolla, d’entrada, recorda 
que “vam començar la tem-
porada amb molta motiva-
ció però he d’admetre que la 
parada va fer mal en aquest 
sentit. Es va perdre, en part, 
la il.lusió que teníem”. El jove 
president de l’Ampolla, afe-
geix que “ara ens diuen que 
la setmana vinent podrem co-
mençar a entrenar i, per tant, 
caldrà tornar a recuperar la 
il·lusió. No obstant, la previsió 

de la Federació de  tornar a 
competir el dia 5 de desembre 
sembla que no podrà ser se-
gons els plans de desescalada 
de la Generalitat. Per tant, 
potser seria recomanable re-
prendre la competició  al ge-
ner i així també ens evitem 
començar de nou i haver de 
tornar a parar per Nadal. Hau-
rem d’esperar però la idea de 
competir en un parell de set-
manes ara perd força per les 
normatives”.

L’AMPOLLA
“EL MÉS RECOMANABLE ES TORNAR A 

COMENÇAR AL GENER”
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MINUT 91
La UE Rapitenca, 
protagonista 

Hernan Subirats, president de la 
UE Rapitenca, va aunciar dilluns 
de la setmana passada, a Mi-
nut 91, a Canal Terres de l’Ebre, 
que al 2021 no es presentarà a 
la reelecció per a poder seguir 
al càrrec. Per aquest motiu, el 
programa d’aquesta setmana va 
reunir a Hernan, a Xavi Reverté,  
que ja va gestionar una candida-
tura al maig de 2007, que final-
ment no va presentar, i Fernan-
do Garcia, de Ràdio Ràpita, de 
qui també s’ha dit que podria ser 
un candidat l’any vinent.
D’entrada, tots tres convidats 
van comentar el possible retorn 
de les competicions el dia 5 de 
desembre, tal com va anunciar 
la Federació que podria ser si la 
normativa ho permet (no serà 
així). Fernando Garcia, a més, va 
parlar de la Federació Catalana 
i de que en algun moment no 
ha estat d’acord amb la gestió 
duta a terme. També va recordar 
un projecte que ell va plantejar 
fa uns anys sobre fer una lli-
ga ebrenca, i, amb una unió de 
clubs poder crear a la vegada 
un equip, el Terres de l’Ebre, que 
pugués competir en categories 
més altes. Un cas Extremadura 
però  al nostre territori. “Al seu 
dia van dir el projecte era ciència 
ficció però amb el temps sembla 
que més gent se n’ha adonat que 
no era una possibilitat tan remo-
ta i, d’alguna manera, s’ha dut a 
terme”. Finalment, en la recta fi-
nal del programa, es va abordar 
el tema de les possibles candi-
datures, recordant el programa 
especial Minut 91 de fa 3 anys i 
mig quan els dos candidats de 
llavors, Hernan i Xavi,  van estar 
a Canal Terres de l’Ebre. La situ-
ació en aquell moment era més 
tensa i la candidatura d’Hernan 
no va voler fer un debat amb la 

de Xavi. Van intervenir tots dos 
per separat. Aquest dilluns sí 
que van estar tots dos junts en 
el mateix programa.  
Hernan va informar dels motius 
del perquè no continuarà com a 
president mentre que Xavi Re-
verté no va ocultar un interés 
i va avisar que presentar-se és 
una possibilitat. Fernando va dir 
que ell no es veu a hores d’ara 
per presentar-se per a ser presi-
dent. Però, a la vegada, va ma-
nifestar que li faria molta il.lusió 
que ho fes Xavi. 
També es va informar, com es va 
dir a Més Ebre divendres pasat, 
que el vicepresident actual, Rafa 
Cornet, està fent gestions per a 
trobar un president que encap-
cel.laria una candidatura con-
tinuista formada per directius 
actuals, amb l’intent d’allargar 
el projecte existent en aquests 
moments. Cornet també va 
aclarir que ara, amb la situació 
que s’està vivint, no era fàcil 
trobar algú per liderar la candi-
datura, però que seguirien fent 
gestions per trobar el que seria 
el cap visible de la seua candi-
datura.
Aclarir que Cornet també fou 
invitat a la tertúlia de Minut 91, 
de dilluns, però el vicepresident 
va informar que preferia deixar 
la seua participació televisiva 
per més endavant, per si llavors 
ja s’havien pogut concretar les 
gestions que estan efectuant 
actualment.  
En qualsevol cas, la Rapitenca 
té vida. I al programa es va ma-
nifestar que “mai estarà sola”. 
Sempre hi haurà algú per aga-
far el club. És orgull rapitenc. La 
veritat és que pocs clubs poden 
arribar a tenir, si fos necessari, 
tants candidats per a una presi-
dència. És un privilegi. 

MOTO 3

CLUB VOLEI ROQUETES

Jeremy Alcoba, desè al GP de 
València i Rookie de l’any

Canal TE va transmetre en 
directe la sisena victòria (3-0)

El jesusenc Jeremy Alcoba 
va ser desè al Gran Premi 

de València. Va haver de 
remuntar des de la quinzena 
plaça, la que tenia de la 
prova classificatòria, i va 
acabar en un top 10 que li va 
permetre ser Rookie de l’any. 
Tony Arbolino (Rivacold Sni-

Sisena victòria en sis jornades 
del Club Volei Roquetes, contra 
un combatiu Encamp (3-0).
Després d’un primer set molt 
ben jugat pels roquetencs, els 
andorrans  es van mostrar cons-
tants i van obligar als locals a 
esforçar-se per obtenir un 3-0 
en un últim set molt igualat. Cal 

destacar l’aportació dels joves 
jugadors locals, adaptats a la ca-
tegoria i amb ganes de progres-
sar. El tècnic, Benjamin Cuevas, 
valorava la victòria: “al primer set 
vam estar molt bé i el rival, man-
cat de ritme per ajornaments 
en els seus partits, no va poder 
contrarrestar el nostre joc. Al se-

gon, ells van fer modificacions i 
el partit va igualar-se si bé vam 
poder imposar-nos. I el tercer 
va ser del tot ajustat. Amb el 2-0 
nosaltres vam baixar intensitat i 
ells, a més, van millorar. Al final, 
vam guanyar-lo i vam sumar una 
victòria molt treballada”. El CV 
Roquetes és líder. Foto: Eusebi

pers Team),  Sergio García 
Dols (Estrella Galicia 0,0) i Raúl 
Fernández  (Red Bull KTM Ajo) 
van fer podi en la penúltima 
prova. En la darrera es decidirà 
el títol. 
Alcoba, que va celebrar també 
el seu aniversari, considerava 
que estava satisfet a mitges: 

“la carrera hagués pogut anar 
millor. No estic del tot content 
per com ha anat”. En qualse-
vol cas, el jesusenc (tretzè a la 
general)continua fent història i 
als seus 19 anys està fent una 
gran temporada, sent un refe-
rent per a les properes. 
Foto: Gresini Team

AL PROGRAMA ESPORTIU 
ES VA PARLAR DE 

L’ACTUALITAT INFORMATIVA 
I TAMBÉ DE POSSIBLES CANDIDATURES

A LA PRESIDÈNCIA 
PER AL 2021
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RÀNQUING CLUBS CATALUNYA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

ESPECIAL CELMA

HISTÒRIC 
Avui els ofereixo el rànquing 
dels clubs de futbol de tota Ca-
talunya. 
Un treball inèdit que serveix per 
classificar als  clubs catalans 
sobre un total de 660 que han 
participat en màximes catego-
ries del futbol català. 
La llista arriba fins els primers 

120.
Puntuació
El sistema de puntuació aplicat 
és el següent. Primera divisió (7 
Punts); Segona (6 punts); Sego-
na B (5 punts); Tercera Divisió 
(4 punts); Primera Catalana (3 
punts); Preferent (2 punts) Pri-
mera Regional - Segona cata-

Anàlisi de Joaquin Celma. 

lana (1 punt). 
La Primera Catalana es fusiona 
amb la Preferent en 2010/11.
La Preferent es crea en la tem-
porada 68/69; un any abans 
existien dos grups de regio-
nal, A i B, on militaven alguns 
equips de la nostra província, i 
la categoria superior era la ter-

cera divisió. 
La primera catalana es crea a 
la temporada 90/91 La 2a ca-
talana (antiga primera regional) 
es crea en 84/95 amb només 
equips de Tarragona. 
La Primera i la segona  divisió es 
creen la temporada 1928/1929 
i la segona B la 77/78.

FUN.                 RANK.                 equip             1A            2A         2B        3D         1 CAT     PREF        2C                             punts
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• 12 plaques de canelons 
• 4 grans d’all
• 800 g d’espinacs
• 80 g de gambetes petites pe-
lades 
• 4 cp de panses de Corint
• 4 cp de pinyons 
• 4 cs d’oli
• ½ l de salsa beixamel

*CS cullera sopera

Es cou la pasta en aigua bullint 
fins que estigui al dente. Es ren-
ten els espinacs amb aigua freda 
abundant. Un cop escorreguts, 
s’escalden en aigua bullint i es 
refreden. Un cop freds, es tros-
segen d’una mida molt petita. 
Es piquen els alls i es saltegen 
en una paella amb les panses, 
els pinyons i les gambes. S’afe-
geixen els espinacs i es sofre-
geix uns minuts. S’incorpora una 
mica de beixamel als espinacs i 

CANELONS
D’ESPINACS I GAMBES 

INGREDIENTS (4 PERSONES):  PREPARACIÓ:

es barreja molt bé. Es munten 
els canelons i es posa la resta 
de la beixamel per sobre. Bon 
profit!
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Període de recolli-
ment. Pots necessitar 
més hores de des-
cans. El teu món inte-
rior demana atenció. 
Venus a Casa XI pot 
portar un amor que 
coneixeràs en una 
activitat grupal.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol comença 
a transitar per la 
teva Casa XI i et 
proporciona una dosi 
d’esperança, prens 
de nou les rendes i 
projectes activitats 
que t’il·lusionen de 
cara al futur.

sagitari
23/11 al 21/12

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe i en 
aquestes setmanes 
renoves energies. 
Júpiter amb Saturn, 
inclina a veure les 
coses de manera 
més crua, amb molt 
més realisme.

escorpí
24/10 al 22/11

Venus transitant 
pel teu signe pot 
portar alguna millora 
econòmica o de salut 
i  pots sentir-te més 
afectuós amb el teu 
entorn. Necessites 
assegurar el que 
consideres teu.

balança
24/09 al 23/10

Amb el Sol per Casa 
III pots sentir la 
necessitat de reafir-
mar les teves idees, 
de dir la teva amb 
vehemència. Però 
hauràs d’anar amb 
compte per no ser 
massa autoritari.

àries
21/03 al 20/04

El Sol per Casa IX 
pot portar ganes de 
practicar exercici fí-
sic i bon humor. Pots 
recuperar també, 
l’activitat acadèmica. 
Reclames diners que 
et deuen del sector 
laboral.

cranc
22/06 al 23/07

S’activa el sector 
laboral amb alguna 
oportunitat. No te-
mis apostar per fer 
el que més t’agradi 
professionalment. Si 
no estàs preparat, 
formar-te col·labo-
rarà en el futur.

verge
24/08 al 23/09

El sector que ara 
s’activa és el de la 
família i la casa. Et 
pots veure immers 
en assumptes patri-
monials o domèstics, 
com ara reparacions 
o renovació de la 
decoració.

taure
21/04 al 21/05

Compte amb l’en-
veja o la venjança. 
Sigues conscient de 
la teva valia i no po-
saràs en risc el més 
important. Passejar, 
escoltar música o 
fer el teu plat prefe-
rit, t’animarà.

peixos
20/02 al 20/03

S’escalfen motors 
del sector profes-
sional. Si aquest es 
trobava en standby 
comença a moure’s 
i pot sorgir alguna 
oportunitat. Retorna 
la comunicació amb 
algú que viu lluny.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol a Casa V, 
afavoreix assumptes 
sentimentals. Temps 
de conquestes i 
també d’ampliar la 
família. Compte amb 
la hiperactivitat, si no 
descanses prou es 
pot ressentir la salut.

bessons
02/05 al 21/06

El Sol comença a 
transitar per la Casa 
VII. Si no tens pare-
lla, podries veure’t 
en una xarxa social, 
cercant a la persona 
candidata. A la feina 
et convé guardar 
silenci.
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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

ANGY TORTOSA

632 146 386

MARIANA

642 116 300

T
O

R
T

O
S

A

NATACHA

722 518 457

T
O
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A

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

NOVEDAD 
JOVENCITAS

AMPOSTA
680 239 519

MASAJISTA
MADURITA
603 33 73 12

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de 

publicitat
No t’ho pensis més!

977 279 290

comercial@mesebre.cat
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realista amb la mateixa qualitat 
i detall que en qualsevol altre 
punt geogràfic.
Un reconeixement tant naci-
onal com internacional amb 
els Premis Goya i Oscar 2016
En el cas dels Oscar, vaig diri-
gir els efectes especials de Lo-
reak, i aquesta pel·lícula va ser 
la representant d’Espanya als 
Oscars 2016. També vaig for-
mar part de l’equip guanyador 
del Goya 2016, amb els efec-
tes especials de Nadie quiere 
la Noche, d’Isabel Coixet. Els 
efectes estaven dirigits per Pa-
blo Perona i els resultats van ser 
espectaculars.
Babyclon®, tota una revolu-
ció dintre del món de les es-
cultures hiperrealistes.
Si, Babyclon® va revolucio-
nar un sector que estava molt 
“apastelat”. Vam entrar al mer-
cat amb una qualitat superior, 
un aire molt fresc i de la mà d’un 
equip molt jove que va canviar 
radicalment la imatge d’aquest 
producte. Sempre ha sigut la 
marca més innovadora, la que 
ha tret al mercat les actualitza-
cions, les tècniques i les fun-
cionalitats que posteriorment 
han intentat, sense èxit, copiar 
altres marques del món. Actu-
alment continua sent la marca 
pionera, i estem començant a 
treballar amb tecnologia molt 
avançada per a treure al mercat 
durant l’any 2021 un nou bebè 
de silicona que creiem que serà 

Cristina Iglesias, més 
coneguda com a Cristina 

Jobs, és la directora de l’em-
presa CLONFACTORY S.L.U i 
fundadora de la marca Baby-
clon®, especialista en efectes 
especials de maquillatge per 
a cinema.

Com va començar tot?
Vaig començar la meva carrera 
artística l’any 2006 quan vaig 
marxar a Madrid d’aprenent a 
un taller d’efectes especials per 
a cinema. El 2009 vaig crear la 
meva primera empresa d’efec-
tes especials codirigida, Qui-
meraFx, i el 2015 creo la meva 
empresa en solitari, ClonFac-
tory Fx., amb la marca Babyclon 
que es posiciona com a un re-
fent a nivell mundial en aquest 
tipus d’escultura realista. A partir 
d’aquí vaig començar a interes-
sar-me molt més pel sector de 
l’art.
Per què vas escollir l’escultu-
ra hiperrealista?
Va ser per dos motius: en pri-
mer lloc pel domini de la tècni-
ca i la passió que em desperta, i, 
en segon lloc, per les emocions 
que transmet a l’espectador. 
S’ha comprovat l’emoció i els 
resultats positius que transmet 
a nivell sensorial aquesta mena 
d’art. Malauradament l’escul-
tura hiperrealista és poc cone-
guda i pocs artistes dominen 
aquest registre, a més les po-
ques exposicions que s’han 
realitzat a nivell peninsular i 
autonòmic sempre han estat 
d’artistes estrangers. Vaig con-
siderar que des de Catalunya, 
concretament des de Deltebre, 
es podia crear escultura hiper-

CRISTINA JOBS
L’HIPERREALISME A FLOR DE PELL

una gran revolució.
Per cert, quants Babyclon® 
estan repartits per tot el 
món?
Uns 3000 repartits per tot el 
món.
El teu equip és com una gran 
família.
Sí, per a mi és fonamental que 
l’equip estigui unit, fomentar 
l’empatia, l’amistat i el bon rollo 
dintre de l’equip. Intento no 
monotonitzar la feina, canviant 
als treballadors de departament 
artístic cada cert temps, per-
què l’adrenalina d’aprendre una 
nova tècnica fa que ens impli-
quem molt més.
L’obra de la qual estàs més 
orgullosa?
És una pregunta complicada, 
però en el cas de l’art, Dones de 
Fang és la peça de la que actu-
alment em sento més orgullo-
sa per ser la primera escultura 
hiperrealista feta per a exterior 
en tot el món.
Aquests dies ha saltat la notí-
cia que sou finalistes de THE 
GLOBAL ART AWARDS XAN-
GAI 2020, per l’obra DONES 
DE FANG.de la plaça de les 
Dones de Deltebre.
Si, el pròxim dissabte en sabrem 
els resultats, i la veritat és que 
no m’ho esperava per a res... 
És molta gent de tot el món 
la que ha participat i Cristina 
Jobs és un nom molt recent i 
en poques referències dintre 
d’aquest sector.

Quin missatge vol transmetre 
Dones de Fang?
Sens dubte i principalment la 
igualtat de gènere i la llibertat 
de la dona. És una obra cen-
trada en les dones d’aquí, en 
la seva valentia, la seva força i 
empenta. Per això cadascuna 
de les escultures adopta noms 
com: La Valenta, La Força, 
L’Empenta i La Xica.
Representen persones reals?
Sí, per representar aquesta cau-
sa comuna s’han utilitzat mot-
lles de persones reals de Delte-
bre. Els seus ulls, els seus pits o 
les seves boques representen el 
passat, el present i també el fu-
tur d’una reivindicació que ens 
uneix. DONES DE FANG és una 
obra excepcional pel seu sim-
bolisme i per la singularitat de la 
feina que hi ha darrere. Són les 
primeres escultures hiperrealis-
tes pensades i creades per a ro-
mandre a l’exterior. Fins aquest 
moment no hi ha constància 
d’un projecte similar en cap 
altra ciutat del món. Deltebre 
es converteix així en el refugi 
de les primeres figures ideades 
per ocupar el seu propi espai al 
carrer. Potser aquesta obra es 
degradi, però la seva bellesa i 
el seu missatge es mantindran 
intactes.
Els teus projectes?
En el cas de Clonfactory, ens 
estem especialitzant bastant 
amb pròtesis estètiques i fun-
cionals per a persones amb 
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problemes físics. Se’ns està fent 
molta demanda actualment, ja 
que l’hiperrealisme que acon-
seguim no té res a veure amb 
els productes d’ortopèdia.
Hi haurà novetats pel que fa 
a Babyclon®?
En el cas de Babyclon® estem 
treballant amb un projecte d’in-
tel·ligència artificial del que de 
moment no en podem desvet-
llar gran cosa. Com he comen-
tat és una marca referent de qui 
s’intenta copiar totes les nove-
tats que treu al mercat. Així que 
estic bastant limitada a l’hora de 
desvetllar informació...
La teua part més creativa, 
Cristina Jobs
Pel que fa a Cristina Jobs, com 
a escultora, actualment estic 
treballant en el projecte efí-
mera-19 que consisteix en la 
creació de diverses escultures 
hiperrealistes de silicona que 
es posicionaran temporalment 
en diversos espais públics de 
la ciutat, i que escenificaran 
diferents situacions que s’han 
produït des de l’arribada de la 
pandèmia de la Covid-19. Cada 
setmana i durant un mes, es re-
alitzarà una escenificació que 
tractarà un tema controvertit 
centrant l’obra en quatre ves-
sants (social, afectiva, familiar 
i laboral), i se situaran en dife-
rents espais públics de la ciutat. 
Cada escenificació i el seu lloc 
serà una sorpresa. Aquest pro-
jecte pretén fomentar la parti-
cipació de tots els públics per 
analitzar les sensacions socials, 
i si és possible, aportar soluci-
ons a una realitat que se’ns ha 
imposat a causa de la pandè-
mia.


