
Els set ajuntaments del delta de l’Ebre –l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, la Ràpita i Sant Jaume 

d’Enveja– han aprovat una moció de la Taula de Consens rebutjant frontalment l’Estratègia Delta del govern 

espanyol, el pla d’actuacions amb el qual vol actuar per preservar l’espai natural.  Plana 6

La pressió assistencial als hospitals no baixa 
i l’ocupació de l’UCI segueix sent alta

                    P3

L’evolució de la segona onada de la pandèmia a les Terres de l’Ebre continua minvant però es manté en 

205 punts, un índex encara alt. I la pressió assistencial segueix sent molt elevada, no es redueix. 

Per tant, tot i estar en l’inici de la desescalada “no es pot abaixar la guàrdia. Tot al contrari”. 
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EDITORIAL
L’educació, una arma política?Edita:

Ja tenim una nova llei 
d‘educació, la vuitena 

de la democràcia, i amb 
molt poques possibilitats de 
sobreviure més enllà del que 
duri aquest govern.  
Un cop més, la reforma educa-
tiva no ha aconseguit el suport 
d’una bona part de l’hemicicle, 
no ha aconseguit sumar el su-
port de les diferents forces po-
lítiques i això, inevitablement, 
aboca a aquesta reforma a mo-
rir quan els que estan ara a la 
Moncloa passin a l’oposició. És 
el ball de reformes educatives a 
les quals ens tenen acostumats, 
i sincerament, esgota. Alguns 
hem perdut ja el compte de 
quantes lleis hem viscut, estudi-
at i sofert, bé com a estudiants, 
bé com a pares, però ja en són 
vuit. Ja no saps si l’examen de 
pas d’etapa escolar és vinculant 
o no, compta per a la nota, és 
simplement de control o si, per 
exemple la filosofia, és assig-
natura troncal només a l’ESO o 
també en Batxillerat.
Les lleis educatives, com tantes 
altres, s’han convertit en una 
arma política per demostrar al 
contrari que és igual el que faci 

perquè es quedarà en res quan 
canviï el govern. Ens hauríem de 
plantejar que el que estudien els 
nostres fills/es, es converteixi 
en una batalla política. Haurí-
em de demanar unes mínimes 
línies vermelles, basades en una 
cosa tan bàsica com la igualtat 
d’oportunitats. Saber que tant 
hi fa la zona on vius o en quin 
barri estudies. Tenir la confi-
ança que això no determinarà 
d’una manera inevitable el teu 
futur. Confiar que si arriba una 
pandèmia, si les escoles s’han 
de tancar per força major, no hi 
haurà estudiants de segona ni 
de primera segons les possibi-

litats del seu centre o el pressu-
post de la  seua  comunitat. Cal 
deixar les batalles ideològiques 
en un segon pla. Si ho aconse-
guíssim, tot l’aldarull que hem 
vist aquests dies es desactivaria 
per complet. Es deixaria de sim-
plificar el debat entre educació 
concertada i educació pública, 
perquè no hi hauria grans dife-
rències, o no hauria d’haver-les. 
Es deixaria de parlar de “bàn-
dols” en un tema en què tots 
hauríem d’estar aportant idees, 
millorant un sistema que, ho 
veiem en moltes de les avalu-
acions que ens fan organismes 
independents, s’ha quedat molt 

enrere, i amb prou feines serveix 
per generar i detectar el talent. 
Els nostres fills/es  segueixen 
memoritzant continguts que 
obliden al poc d’haver-los vo-
mitat sobre el paper. Segueixen 
estudiant per a una nota, i no 
per créixer en un pensament 
més crític i constructiu. Seguim 
sense saber debatre en públic, 
sense saber analitzar el perquè 
de les coses i per tant, sense 
entendre-les. Però  lo pitjor  de 
tot això és que els diputats, els 
senyors i senyores que han de 
redactar, millorar, i aportar a la 
redacció d’una llei que versa 
sobre l’educació, donin el pitjor 
dels exemples durant el debat 
parlamentari. Es parlava d’edu-
cació i és precisament el que 
va faltar aquest passat dijous 
al Congrés. El debat va acabar 
amb diversos diputats/ades  de 
peu, picant l’escó, protestant. 
Una postura poc educativa i 
edificant. I això que parlaven 
d’educació! Malauradament, tot 
es tornarà a repetir quan la llei 
que acaba d’aprovar-se la tirin 
a les escombraries els següents 
que arribin perquè l’educació és 
una arma política. 

AGRAÏMENT A L’ONADA TORTOSA

L’última etapa de la vida de 
la nostra estimada mare va 
transcórrer a la Residència 
L’Onada de Tortosa. Va ser 
una decisió molt difícil per 
a nosaltres, volíem donar-li 
la millor qualitat de vida i 
les cures que la seva malal-
tia requeria. Han passat un 
any i nou mesos i la nostra 
estimada mare, CARMEN 
FABREGAT PITARCH, ens ha 
deixat. Durant aquest temps 

només hem sentit per part 
de tots i cadascun dels que 
formeu la família de L’Onada 
Tortosa, afecte, comprensió 
i molta empatia. En els mo-
ments crítics heu estat profes-
sionals eficaços i molt respon-
sables, i sobretot, PERSONES. 
Heu fet que la nostra mare 
se sentís molt estimada. I se 
li notava. L’heu cuidada amb 
molt d’afecte i gran professi-
onalitat. Gràcies. Ens quedem 

amb els records compartits i 
amb tot l’amor que es va dur 

en el seu cor. 
Família Viñas Fabregat

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de
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BROTS A LES 
RESIDÈNCIES
Els brots a les residències 
d’avis estan estabilitzats, 
amb un focus que encara 
preocupa, el de la residència 
Sant Miquel Arcàngel de 
Tortosa (35). 

CENTRES 
EDUCATIUS
El nombre de grups escolars 
confinats a Catalunya per 
un positiu de covid-19 era 
ahir de 902, 6 més que en el 
balanç de dimecres. Segons 
les dades d’Educació, repre-
senten l’1,25% del total. Hi 
ha 22.057 persones confina-
des, 167 més que en el balanç 
anterior. D’aquestes, 21.025 
són alumnes, 996 docents 
i personal d’administració i 
serveis i 36 personal extern. 
En els darrers 10 dies s’han 
confirmat 2.166 positius, 
1.975 entre alumnat, 182 
entre docents i personal 
d’administració i 9 entre 
personal extern. Els positius 
acumulats declarats ahir 
eren 29.173, 181 més que en 
el balanç anterior. Actu-
alment hi ha tres centres 
completament tancats a Ca-
talunya (+2). Són l’Escola de 
Salàs de Pallars-ZER Pallars 
Jussà de Salàs de Pallars, 
l’Escola Santa Margarida – 
ZER Alt Berguedà de Gósol i 
la Llar d’infants Barrufets de 
Tortosa.

AJUTS
Empresa i Coneixement obre 
la línia d’ajuts de 10 milions 
per a establiments d’oci noc-
turn i parcs infantils privats 
tancats des de l’agost per la 
Covid-1. Els ajuts es poden 
sol·licitar des d’ahir dijous a 
través del Canal Empresa. Els 
locals d’oci nocturn de menys 
de 10 treballadors rebran una 
aportació única de 6.000 eu-
ros per establiment, que serà 
de 9.000 per als que tinguin 
10 o més treballadors. Els 
parcs privats rebran un ajut 
de 6.000 euros.

MÉS 
NOTÍCIES

Les denúncies per no portar 
mascareta augmenten
De 160 denúncies fa una set-
mana, s’ha passat a 112 aques-
ta però han augmentat per in-
compliments de la mobilitat, 
tant pel toc de queda com 
pels confinaments municipals 
i perimetrals, i també per no 
portar mascareta. D’altra ban-

Vacuna contra la COVID-19
El govern espanyol preveu 
vacunar contra la covid-19 
en tres etapes i, en la prime-
ra, començarà immunitzant a 
residents i personal sanitari i 
sociosanitari de residències de 
gent gran i de persones amb 
discapacitat. Seran els primers 
a ser vacunats a partir del ge-
ner. La primera etapa s’allarga-
rà fins al març. L’estratègia de 
vacunació estableix 18 grups 

poblacionals prioritaris en fun-
ció de la mortalitat, l’exposició 
a la malaltia, l’impacte socio-
econòmic i la transmissió. La 
segona etapa, entre el març i el 
juny, incrementarà progressi-
vament les persones que seran 
vacunades i en la tercera eta-
pa, a partir del juny, la previsió 
del govern espanyol és cobrir 
a tots els grups prioritaris.

El risc de rebrot al territori ebrenc baixa als 
205 punts, ‘però és  un índex encara alt’
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
aquest dijous a 5.198 (la 
setmana passada eren 5000).              
Fa set dies, informàvem que 
havien hagut 262 casos acu-
mulats al territori durant la set-
mana anterior. En aquesta han 
estat 198. L’evolució de la se-
gona onada de la pandèmia a 
les Terres de l’Ebre continua a 
la baixa però es manté en 205 
punts, un índex encara alt. 
La velocitat de propagació del 
virus se situa en 0,83 (6 cen-
téssimes més que dimarts i 17 
més que fa una setmana) men-
tre que el risc de rebrot ha dis-
minuït i està, com hem dit, en 

205 (setmana passada era de 
259). 
A falta de tancar totes les da-
des, aquest dimecres a l’Ebre 
es sumaven 20 nous positius 
de covid-19 confirmats per 
proves PCR o test antigènic 
ràpid.
En les últimes 24 hores no s’ha 
comptabilitzat cap nova de-
funció (l’última es va registrar 
dilluns) i el nombre total de 
morts des que es va iniciar la 
pandèmia es manté en 110. 
Segons les dades oficials fa-
cilitades aquest dimecres per 
Salut a través del portal dades-
covid.cat, hi ha 56 persones 
hospitalitzades per contagis. 
Pel que fa a les dades d’in-

gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 20 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta de Tortosa. Una xifra 
que continua sent molt eleva-
da i preocupant.

SALUT
La pressió assistencial als hospitals ebrencs no 
remet i l’ocupació de l’UCI segueix sent elevada
Als hospitals ebrencs 

encara hi ha 56 persones 
ingressades per covid, 20 a 
l’UCI.             
El risc de rebrot i la velocitat de 
reproducció del virus tendeixen 
a la baixa a les Terres de l’Ebre  
però la pressió assistencial es 
manté crítica. El delegat del 
Govern a l’Ebre, Xavier Pallarés, 
ha demanat molta prudència i 
bones pràctiques en el primer 
tram de la reobertura i ha recor-
dat que la situació assistencial 
no és la mateixa que hi havia 
durant la desescalada de l’estiu. 
D’altra banda, les denúncies 
per no portar mascareta han 
augmentat així com per incom-

plir les limitacions de mobilitat 
de nit i els caps de setmana, i 
en canvi s’han detectat menys 
festes i trobades amb més de 6 
persones. 

“Demanem a la gent que facin 
cas de les mesures que ja recor-
den els restauradors perquè serà 
com ens en sortirem millor”, va 
dir Pallarés.

El Govern demana 
prudència en la 

reobertura perquè la 
situació sanitària és 

més crítica que a l’estiu. 

I de les dades amb 
què s’arribi el 6 de 

desembre, dependrà 
que el territori pugui 

entrar al segon tram de 
la reobertura.

Ahir es comptabilitzaven 
20 persones a l’UCI del 
Verge de la Cinta. ‘Una 

xifra molt elevada’.

da, les denúncies per no por-
tar mascareta han augmentat. 
En canvi s’han detectat menys 
festes i trobades amb més de 
6 persones. Des de l’inici de 
la segona onada, Mossos i 
Policies Locals han posat 930 
denúncies al territori. 
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“No hi ha marxa enrere: té els dies comptats”
El vicepresident en funcions 
de president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, i la conselle-
ra de Justícia, Ester Capella, 
van anunciar que s’inicia “el 
compte enrere” per treure el 
monument franquista de l’Ebre 
a Tortosa. Justícia ja ha sol·lici-
tat la llicència d’obres a l’Ajun-
tament de Tortosa i el permís 
per accedir al riu a la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE).  Si els tràmits no s’en-

darrereixen, les obres es licitaran 
al gener i s’adjudicaran al març. 
La previsió és fer el desmuntatge 
a l’estiu, quan el cabal de l’Ebre 
és més baix, de manera que es 
pugui situar la grua que retirarà 
les peces a la platja de la llera del 
riu. Per aquest motiu, s’ha iniciat 
la licitació d’un estudi geotècnic 
que asseguri que la llera aguan-
ta el pes de la màquina, de 300 
tones. “El monument té els dies 
comptats”.

Capella va apuntar que “la 
permanència” del monument 
franquista 54 anys després 
d’haver-se inaugurat, demostra 
la “debilitat de la democràcia 
espanyola i que les petjades del 
franquisme encara són molt 
presents” a l’Estat. “El totalita-
risme guanya quan es norma-
litza i quan la ciutadania s’iden-
tifica amb els seus discursos i 
els seus símbols. Cal recordar 
perquè el van construir”,

REOBERTURA 
Bars i restaurants de Tortosa 
reobren amb la il·lusió i la 
motivació continguda perquè 
temen el post-Nadal El 
sector avisa que una altra 
sotragada serà difícil de 
remuntar i lamenten que no 
se’ls ha ajudat prou. (ACN)

TORNA 
L’ACTIVITAT 
CULTURAL   
Tortosa reprèn l’activitat 
cultural a l’auditori Felip 
Pedrell amb una programació 
que combina teatre, música 
i cinema. La capacitat de la 
sala s’acota al 50% de les 
butaques disponibles i caldrà 
adquirir prèviament les 
entrades de manera telemà-
tica. El teatre auditori Felip 
Pedrell tornarà a obrir les 
portes demà dissabte, des-
prés de mesos d’inactivitat.

TAMBÉ HA 
TORNAT 
L’ACTIVITAT 
ESPORTIVA  
Tortosa va reobrir les ins-
tal·lacions esportives dilluns, 
amb l’entrada en vigor de 
les noves mesures. El WIN 
Tortosa i WIN Jesús recu-
peren l’activitat amb un 30% 
de la capacitat i amb reserva 
prèvia. Pel que fa a l’horari, 
el WIN Tortosa obre portes 
tots els dies a les 6.30 h i 
avança l’hora de tancament 
a les 21 h.

MÉS 
NOTÍCIES

Vox vol portar al Congrés la 
retirada del monument 
El partit ultradretà Vox vol por-
tar l’anunci de retirar el monu-
ment del riu Ebre a Tortosa al 
Congrés. El diputat per Barce-
lona, Ignacio Garriga, ha rei-
vindicat el resultat de la “con-
sulta popular” convocada per 
l’Ajuntament l’any 201, i l’opció 
“guanyadora” de reinterpre-
tar-lo. Considera que l’anunci 
de Govern de retirar-lo, do-

nant compliment a la Llei de 
Memòria Històrica, “atempta 
contra la llibertat dels torto-
sins” i demana que es destinin 
els recursos a “altres necessi-
tats més urgents”. Garriga in-
terpreta que el monòlit és un 
“tribut pòstum als caiguts, d’un 
costat i de l’altre” i el considera 
un “homenatge de pau i con-
còrdia”.

CAMPANYA PER CAPTAR SUPORTS
Un col·lectiu ciutadà reclama que 
es mantingui i reinterpreti el monument
L’anunci del desmantellament 
del monument franquista del 
riu Ebre ha portat un grup de 
ciutadans de Tortosa a donar 
el pas de defensar públicament 
la necessitat de mantenir-lo i 
reinterpretar-lo. El Col·lectiu 
per la reinterpretació del mo-
nument de la batalla de l’Ebre 
(Corembe), com així s’anome-
na, veu difícil que acabi pros-
perant la seva proposta però no 
renuncia a obrir un debat sobre 
una qüestió espinosa a la ciu-
tat i ha obert una campanya per 
captar suports. Se situen lluny 
de “qualsevol nostàlgia ideo-

lògica” i “contundentment” en 
contra del que va representar 
la dictadura però defensen que 
el monòlit pot ser reinterpretat 
per explicar pedagògicament el 
franquisme, com una “oportu-
nitat per no oblidar les cicatrius 
del passat”. L’historiador i direc-
tor de l’Arxiu Històric Comarcal 
del Baix Ebre, Albert Curto –que 
des de la seva posició acadè-
mica ja havia defensat aquesta 
opció-, i la pedagoga i exregi-
dora del PSC, Consol Corde-
ro, donen cara públicament a 
un col·lectiu que, segons han 
explicat, el formen inicialment 

PRESSUPOST DE 200.000 EUROS
El Govern vol retirar el monument 
del riu Ebre a Tortosa l’estiu vinent
El Govern preveu retirar 

el monument franquista 
de l’Ebre a Tortosa l’estiu 
vinent, segons van anunciar 
la consellera de Justícia, Ester 
Capella, i el vicepresident 
amb funcions de president, 
Pere Aragonès.            
Justícia ja ha licitat els estudis 
geotècnics per poder instal·lar 
una grua a la llera de l’Ebre i 
poder desmuntar el monòlit 
per peces, de dalt a baix. L’obra 
té un pressupost de 200.000 
euros i es preveu adjudicar al 
març. L’executiu assegura que 
no hi ha marxa enrere i que el 

monument té els dies comp-
tats. A més, s’ha mostrat confiat 
que el govern espanyol no hi 
posarà “pals a les rodes”. Ara-
gonès i Capella han defensat 
que el franquisme no es pot 
normalitzar i que retirar el mo-
nòlit suposa dignificar les víc-
times. L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé va recordar que 
l’ajuntament, no podia retirar-lo 
perquè “no és competència 
nostra, ni en som propietaris 
ni teníem recursos per fer-ho”. 
Roigé també va demanar que es 
reconstrueixi el pont que es va 
destruir durant la Guerra Civil i 

unes 50 persones, algunes 
d’elles amb projecció pública 
però que han declinat aparèixer 
a la foto per “por”. Han decidit 

buscar suports obrint una cam-
panya a la plataforma change.
org i també recolliran signatu-
res en el format tradicional.

El vicepresident Aragonès, la consellera Capella i l’alcaldessa Meritxell Roigé.

que unia les dues ribes del riu. 
Per la seua part, Movem Torto-
sa i Esquerra Republicana-Tor-

tosa Sí presenten una moció 
conjunta al ple per reclamar la 
construcció d’una passarel·la.
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*La Junta de Govern aprova 
el pagament de 19.500 euros 
en ajuts a entitats socials.  
Van destinats a 10 entitats 
que han realitzat programes 
d’atenció social, sanitària i 
similars. 

*La Policia Local inicià una 
campanya per informar so-
bre l’ús correcte dels patinets 
elèctrics. Des d’ahir dijous 
està previst ja sancionar les 
infraccions.

*L’Ajuntament inicia la 
redacció del Pla Local d’In-
fància i Adolescència. 
*’Per tu, per mi, vine!’, la 
campanya de suport al 
comerç, la restauració i la 
cultura.
*L’Ajuntament publica 10  
ofertes de feina vinculades 
a la reactivació de l’ocupació 
després la crisi sanitària i 
econòmica de la covid-19.
*Ajuntament: avui divendres 
hi ha assemblea informativa 
en format online. “Volem 
respondre tots els dubtes 
i inquitutes que ens feu 
arribar”. 

BREUSMÉS D’1 MILIÓ D’EUROS
Aportació extraordinària 
en la gestió de la covid

L’Ajuntament d’Amposta, 
l’Hospital Comarcal 

d’Amposta i la FUSSMONT 
han valorat en més d’un 
milió d’euros del pressupost 
del 2020 l’aportació 
extraordinària a actuacions 
per fer front a la gestió de la 
crisi sanitària i econòmica 
de la covid-19.         
D’aquest milió d’euros, més de 
500.000 corresponen a des-
peses assumides des de dife-
rents àrees de l’Ajuntament.
A més, el pressupost muni-
cipal s’ha vist afectat per una 
davallada dels ingressos de 

més d’1.314.368 M € derivats 
del tancament d’activitat al 
Centre de Tecnificació Espor-
tiva, la piscina i gimnàs muni-
cipals i les llars d’infants i la 
suspensió del cobrament de 
les concessions municipals 
afectades pel tancament i la 
ocupació de la via pública no 
implementada.
Així mateix, també cal recor-
dar que l’Ajuntament va fer 
un avançament de pagament 
de certificacions i factures de 
3 milions d’euros per donar 
liquiditat a les empreses pro-
veïdores.

AMPOSTA
Ciutat pilot del 
Passaport Edunauta

Ampliar les oportunitats 
educatives i d’acreditació 

dels aprenentatges fora de 
l’escola per a infants de 3 a 
12 anys disminuint també la 
bretxa d’aprenentatge per als 
infants més vulnerables.    
Aquest és el principal objec-
tiu del Passaport Edunauta, un 
projecte de la Fundació Bofill, 
entitat que lluita contra les de-
sigualtats socials a Catalunya a 
través de l’educació, i la Coo-

perativa +Educació, entitat pi-
onera en el desenvolupament 
dels passaports d’aprenentatge 
fora de l’escola. Amposta ha 
estat escollida com un dels 14 
territoris de Catalunya que po-
sarà en marxa el passaport en 
una prova pilot que funcionarà 
a partir del segon trimestre del 
curs 20/21. La regidora d’Edu-
cació, Núria Marco, i la de Drets 
Socials i Ciutadania, Núria Ferré, 
van presentar aquest projecte.
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LA PDE LAMENTA 
QUE EL GOVERN 
ESPANYOL HAGI 
DONAT L’ESQUENA 
AL TERRITORI
La Plataforma en Defensa de 
l’Ebre (PDE) analitza l’esbor-
rany del Pla de Protecció del 
Delta presentat pel Ministeri 
per a la Transició Ecològica. 
De moment, l’entitat valora  
positivament que el govern 
espanyol hagi plantejat la 
subsidència del Delta com 
un problema, però apunta 
que el pla té mancances, com 
les guardes costaneres, que 
permeten no solament salva-
guardar la costa sinó també 
reduir l’impacte de la intrusió 
salina en els conreus d’arròs. 
La PDE lamenta que la redac-
ció de l’esborrany no hagi 
comptat amb la participació 
del territori. (ebredigital.cat)

COSTES MOU 
SORRA DES DEL 
FANGAR PER 
REFORÇAR UN 
TRAM DE LA 
PLATJA DE LA 
MARQUESA 
La Direcció General de la 
Costa i el Mar estatal treballa 
aquesta setmana en la repa-
ració d’un tram de 500 metres 
de la platja de Riumar, al delta 
de l’Ebre, amb el transport de 
5.000 metres cúbics de sorres 
que es troben acumulades a la 
zona nord de l’istme del Fan-
gar, a uns dos quilòmetres. 
L’actuació, segons l’organisme 
del Ministeri per a la Transició 
Ecològica, ha de permetre 
reforçar aquest tram, on 
el cordó dunar habilitat 
anteriorment ha quedat molt 
debilitat pels últims temporals 
de finals d’octubre i princi-
pis de novembre, dotant-lo 
d’una amplada de platja entre 
els 15 i els 25 metres. Això, 
asseguren en un comunicat, 
afavorirà la seva protecció 
durant pròximes llevantades, 
ajudant a esmorteir l’impacte 
i l’energia de l’onatge.

MÉS 
NOTICIES

El Govern vol millorar l’aportació d’aigua dolça a 
badies i llacunes del delta de l’Ebre 
El Govern va presentar un Pla 
integra de gestió de l’aigua 
dolça al delta de l’Ebre amb 
l’objectiu de millorar les apor-
tacions a les badies i llacunes 
per millorar la rendibilitat de 
les activitats econòmiques que 
en depenen i, al mateix temps, 
amb criteris de sostenibilitat 
ambiental. Amb un desple-

gament previst de cinc anys, la 
principal eina del pla serà una 
taula de gestió, on han d’estar 
presents tots els actors impli-
cats del territori, per coordinar 
on i com es destinen les aigües 
de retorn i excedents del conreu 
de l’arròs arrossars, que contro-
len les comunitats de regants. La 
consellera d’Agricultura, Teresa 

Jordà, va negar que el nou mo-
del de gestió pretengui limitar la 
sobirania dels regants en matèria 
d’aigües. Jordà i el vicepresident, 
Pere Aragonès, van estar a Am-
posta per escenificar la posada 
en marxa del Pla.
La qüestió de la gestió de l’aigua 
dolça que arriba a les llacunes i 
les badies del delta ha estat, tra-

dicionalment, font de llarga 
controvèrsia. Especialment, 
davant del fet que les comu-
nitats de regants de l’Esquerra 
i la Dreta, concessionaris de 
l’aigua de l’Ebre que capten 
a l’assut de Xerta, han impo-
sat els seus criteris de gestió 
atenen a les necessitats del 
conreu de l’arròs.

APROVEN UNA MOCIÓ DE LA TAULA DE CONSENS

‘NO PODEM CEDIR METRES AL MAR’
Pere Aragonès creu que el pla Delta 
“és absolutament insuficient”
El vicepresident, Pere 

Aragonès, va reclamar 
un compromís “molt més 
profund” de totes les 
administracions per garantir 
el futur del delta de l’Ebre.             
En aquest context, va carregar, 
per “absolutament insuficient”, 
contra les mesures de l’esbor-
rany del Pla Delta, fet públic per 
part del govern espanyol. 
Fins al punt d’abonar les tesis 
d’alguns sectors productius 
del territori que abominen de 
la possibilitat de cedir terrenys 
costaners al mar per esmorteir 

els efectes del canvi climàtic, 
tal i com proposen diversos ex-
perts.
“No s’ha d’apostar per renunciar 
davant d’un retrocés de la línia 
de costa, sinó defensar la mor-
fologia del delta de l’Ebre, tal i 
com es demana i s’ha treballat 
des de la Taula de Consens i 
demana també el territori. Hem 
de preservar l’actual morfologia 
del Delta i no acceptar la re-
gressió com un procés natural, 
no podem cedir més metres al 
mar ni retrocedir la línia de la 
costa. Cal que el Ministeri –per 

a la Transició Ecològica- sigui 
molt més ambiciós”,
El vicepresident va afegir que 
“la dotació per al Pla Delta 

prevista per l’Estat, uns 3,9 mi-
lions, es queda del tot curta” i 
va apostar per aconseguir fons 
europeus. (ACN)

Els Ajuntaments del delta rebutgen en bloc el 
pla d’actuacions del govern espanyol
Els set ajuntaments del 

delta de l’Ebre –l’Aldea, 
l’Ampolla, Amposta, 
Camarles, Deltebre, la Ràpita 
i Sant Jaume d’Enveja- han 
aprovat una moció de la 
Taula de Consens rebutjant 
frontalment l’Estratègia Delta 
del govern espanyol, el pla 
d’actuacions amb el qual vol 
actuar per preservar l’espai 
natural.             
Els consistoris van convocar, 
de forma extraordinària i sin-
cronitzada, els respectius plens 
a les vuit de la tarda d’aquest 
dimarts per discutir i aprovar 
la moció. Recorden que els 

plantejaments avançats pel Mi-
nisteri per a la Transició Eco-
lògica no només incorporen 
les propostes consensuades al 
Pla Delta, que havien de servir 
de base, sinó que va en contra 
d’aspectes “fonamentals” com 
el manteniment de la morfolo-
gia deltaica. “Els plantejaments 
presentats ens condemnen a 
seguir perdent metres de la lí-
nia de costa, ens condemnen a 
seguir veient com any rere any 
la mar s’engoleix el nostre ter-
ritori”, assegura el text. La mo-
ció lamenta també que el do-
cument s’hagi redactat sense 
tenir en compte la sensibilitat 

ni les demandes del territori i és 
una mostra més de la inacció 

pública que històricament ha 
patit el Delta. (ACN)
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MÉS INVERSIÓ 
EN ADEQUAR 
VORERES 
Els propers anys restants del 
mandat es seguirà treballant 
per adequar les voreres del 
municipi. En aquest cas, 
l’Ajuntament de Deltebre in-
vertirà més d’1.000.000€ per 
a la millora de l’accessibilitat i 
que permetrà, entre d’altres, 
l’arranjament del carrer 1 
d’octubre, el carrer Amposta, 
el carrer Reis Catòlics, l’avin-
guda Colón, el carrer Mestre 
Fèlix Gràcia (la segona fase 
entre Germans Carsi fins al 
Parc del Riu), el carrer Segre 
(des del carrer Mestre Fèlix 
Gràcia fins a Germans Carsi), 
el carrer Recinte Festiu, la 
Plaça Vint de Maig, el carrer 
Generalitat (des de Goles de 
l’Ebre fins al carrer Robert 
Graupera), el carrer Unió, i el 
carrer Havana (des del carrer 
Balmes fins al carrer Unió).  

L’AMETLLA: 
INCREMENTA LA 
PREOCUPACIÓ DE 
CÀRITAS
Càritas a l’Ametlla de Mar ha 
comprovat que cada dia hi ha 
més gent que demana l’ajut 
de l’entitat. La mà estesa de 
Càritas tem no arriba a tot. 
L’entitat parroquial, un dels 
grans puntals de la solidaritat 
al costat de d’altres organis-
mes essencials com la Creu 
Roja, veu com la força de la 
segona onada de la Covid-19 
està desbordant la capacitat 
d’absorció i està esgotant els 
recursos destinats a cobrir 
les necessitats més bàsiques 
de centenars i centenars de 
famílies. Si la primera onada 
va ser un cop fort, la segona 
encara fa més mal. 
La setmana passada, amb 
motiu del Gran Recapte, 
es va fer una crida a la 
ciutadania a col·laborar en 
la recollida d’aliments que 
aniran destinats als més vul-
nerables. I és que aquest any, 
l’ajut i la col·laboració són 
més necessaris que mai.

MÉS 
NOTÍCIES

Finançament de projectes
Jesús Gómez, director dels 
serveis territorials d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, ha manifestat que  
“el departament d’Agricultura 
hi està compromès i més en 
aquestes circumstàncies de 
crisi i d’incertesa”. 
Per la seua part, Joan Alginet, 
gerent del Grup d’Acció Local 

de Pesca Mar de l’Ebre, ha dit 
que “hem finançat projectes a 
aqüicultors, a operadors del 
sector del peix, a restaurants i 
empreses d’activitats nàutiques 
i turístiques, a ajuntaments i a 
entitats sense ànim de lucre. 
Projectes productius o no pro-
ductius, però tots amb el pro-
pòsit de dinamitzar l’economia 

blava i posar en valor la quali-
tat del producte de la Mar de 
l’Ebre””.
D’entre els projectes selecci-
onats aquest 2020, destaca la 
construcció d’un pantalà flo-
tant de 96m2 a Sant Jaume 
d’Enveja, amb un nivell de par-
ticipació financera del GALP 
del 80%, el que suposa un im-

port de 44.800,00 €. 
Així mateix, un altre dels 
grans projectes ha estat la 
remodelació de l’embarcador 
fluvial a la població de Je-
sús i Maria (Deltebre) amb un 
80 % finançat i un import de 
65.622,15 €.

(vegeu plana 7)

DARP I GALP MAR DE L’EBRE
Ajuts per al desenvolupament local 
participatiu de municipis mariners ebrencs
El director dels serveis 

territorials d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació a les Terres de 
l’Ebre Jesús Gómez ha visitat 
amb el gerent del Grup 
d’Acció Local de Pesca Mar 
de l’Ebre Joan Alginet alguns 
dels projectes d’aquesta 
convocatòria 2020 als 
municipis mariners de les 
Terres de l’Ebre.             
La visita, ha tingut per objec-
te conèixer de primera mà 
els projectes seleccionats pel 
GALP a l’abril d’enguany que ja 
estan en funcionament un cop 
els i les promotores ja han fet la 
justificació de les ajudes sol·li-

citades al DARP. 
Des de Deltebre, un dels mu-
nicipis pesquers que més s’ha 
beneficiat dels ajuts del GALP, 
Gómez i Alginet han valorat 
el resultat de la convocatòria 
d’aquest 2020. Un any 2020 en 
que fruit de la situació genera-
da per la COVID-19 el mateix 
DARP va preveure la possibilitat 
que si algun promotor hagués 
de renunciar a l’ajut per falta de 
capacitat econòmica, es podria 
preveure presentar novament 
la sol·licitud el 2021 sense per-
dre cap dret dels establerts a la 
ordre de bases.
A la convocatòria del 2020 
s’han seleccionat un total de 

19 projectes dels set munici-
pis que formen part del GALP. 
D’aquests 19, 2 són projectes 
no productius i 17 són produc-
tius. La tipologia dels benefici-

aris va des d’ajuntaments, con-
fraries de pescadors, autònoms 
o entitats sense ànim de lucre. 
En total, es repartiran 500.000 
euros.

DELTEBRE
Inversió d’1.500.000€ per adequar les voreres i 
eliminar barreres arquitectòniques
Aquesta mateixa setmana 

l’Ajuntament de Deltebre 
ha iniciat els treballs 
d’adequació de la segona fase 
de les voreres del municipi 
amb l’objectiu de millorar 
l’accessibilitat per als vianants 
i eliminar les barreres 
arquitectòniques.             
En aquest sentit, s’arranjaran 
1.855m2 de voreres, amb la 
instal·lació de panots, i s’ade-
quaran 96 passos zebra, tam-
bé amb la millora de la seva 
senyalització. Paral·lelament es 
crearan 436m2 de nova vore-
ra en aquells trams inexistents. 
La segona fase d’adequació de 

les voreres es durà a terme en 
10 carrers del municipi: car-
rer Mestre Fèlix Gràcia (prime-
ra fase entre l’avinguda La Pau 
i carrer Germans Carsi), carrer 
Mossèn Domènech, carrer Ger-
mans Carsi (entre l’Església de 
l’Assumpció i el carrer Vicente 
Blasco Ibáñez), carrer Bruc, car-
rer Pintor Sorolla, carrer Vicente 
Blasco Ibáñez, carrer Estació, 
carrer Major, carrer Ramón y Ca-
jal, i l’avinguda Goles de l’Ebre. 
L’alcalde Lluís Soler ha emfatit-
zat que “volem fer un municipi 
més amable i que permeti que 
la ciutadania pugui caminar pels 
carrers de Deltebre”. En la pri-

mera fase es va fer una inversió 
de més de 268.000€, els quals 
s’han de sumar al 130.000€ 
d’aquesta segona. Els anys res-
tants del mandat, es seguirà tre-

ballant per adequar les voreres, 
invertint més d’1.000.000€. Així, 
entre les diferents fases, l’Ajun-
tament haurà invertit al voltant 
d’1.500.000€.
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LA RÀPITA 
DONA SUPORT 
AL SECTOR 
CULTURAL  
L’Ajuntament de la Ràpita 
fa costat al sector cultural 
davant les mesures aplicades 
en el primer tram del Pla 
d’Obertura que han entrat 
en vigor, les quals permeten 
l’obertura de l’Auditori Sixto 
Mir. La regidora de Cultura, 
Èrika Ferraté, argumenta que 
“cal apostar pel sector cul-
tural, ja que ha sigut un dels 
sectors més afectats per la 
pandèmia de la Covid-19. Mal-
grat tot, prenem les mesures 
necessàries de distanciament i 
capacitat perquè la ciutadania 
pugui gaudir de la cultura de 
manera segura”. Així doncs, 
l’activitat a l’Auditori Sixto 
Mir es reprèn aquest diumen-
ge, 29 de novembre, a les 19 
h, amb la representació del 
drama de Federico García Lor-
ca ‘Yerma’. Per al diumenge 
13 de desembre, hi ha prevista 
la funció ‘El temps que no 
tindrem’. Per inscriure’s s’ha 
de trucar al 900 10 53 01 o al 
telèfon de Serveis Socials 678 
76 21 48. 

ALCANAR: LA 
BIBLIOTECA 
TORNA A L’HORARI 
D’HIVERN
Seguint les recomanacions de 
la Generalitat, la Biblioteca 
Trinitari Fabregat ha tornat al 
seu horari habitual de cara al 
públic: els dimarts, dimecres, 
dijous i dissabtes de 10 a 13.30 
h i de dilluns a divendres de 
16 a 20 h. La Biblioteca de les 
Cases també ha activat  el seu 
horari habitual de dilluns a 
divendres de 17 a 20 h. Ara bé, 
encara no es poden realitzar 
activitats culturals com l’hora 
del conte o el club de lectura. 
La Biblioteca ha obert extre-
mant totes les mesures de 
precaució. Per aquest motiu, 
s’ha augmentat la neteja de 
les instal·lacions, al matí i  a 
la tarda perquè la desinfecció 
s’adeqüi al nou horari. 

MÉS 
NOTÍCIES

Alcanar presenta al·legacions al projecte 
d’Enagás per abandonar els pous del Castor
L’Ajuntament d’Alcanar ha 
presentat aquesta setmana al-
legacions al projecte d’Enagás 
per segellar definitivament i 
abandonar els pous del fa-
llit magatzem de gas submarí 
Castor. 
El consistori ha treballat con-
juntament en la seva prepara-
ció amb la Plataforma Ciuta-

dania en Defensa de les Terres 
del Sénia, que ha apuntat man-
cances en l’estudi d’impacte 
ambiental i en aspectes relatius 
a la seguretat de les persones i 
l’ecosistema, concretament, en 
els mecanismes d’alerta a les 
poblacions properes pel risc 
sísmic així com la possibilitat 
que es puguin produir vessa-

ments d’hidrocarburs durant 
l’operació. El govern municipal, 
per la seva banda, vol saber la 
previsió del govern espanyol 
per desmantellar la planta ter-
restre, pròxima a Alcanar.
En les al·legacions presentades, 
l’Ajuntament d’Alcanar demana 
a la dependència d’Indústria i 
Energia de la subdelegació del 

govern espanyol a Caste-
lló que se l’informi sobre el 
protocol d’emergències i el 
sistema d’avisos a les pobla-
cions –atesa la proximitat del 
mateix municipi- davant el 
risc de sismicitat induïda en 
el cas que les tasques deses-
tabilitzessin el subsòl marí i 
afectessin la falla.

LA RÀPITA
S’impulsen dos concursos d’engalanament 
nadalenc per donar color al municipi

LA RÀPITA
L’Ajuntament i Repsol signen el conveni per 
donar suport al Museu de la Mar de l’Ebre 
L’Ajuntament de la Ràpita i 

la companyia energètica 
Repsol han signat, un 
any més, un conveni de 
col·laboració per donar 
suport al Museu de la Mar de 
l’Ebre.              
Aquest any, el projecte consis-
teix en l’ampliació del relat del 
Museu de la Mar de l’Ebre amb 
relació a la navegació comer-
cial de finals del segle XVIII i la 
seva relació amb els inicis del 
municipi. L’aportació de Repsol 
per cobrir les despeses del pro-
jecte ascendeix a 4.900 euros, 
tal com fixa el conveni signat. A 

banda d’ampliar els continguts 
del museu, el conveni estableix 
la documentació, conserva-
ció, difusió i comunicació dels 
objectes conservats en les col-
leccions del Museu de la Mar 
de l’Ebre que no han estat ex-
posades fins a la data. El con-
veni també inclou la renovació 
del contingut de l’exposició 
permanent com a estratègia 
per renovar els vincles amb la 
comunitat i incentivar la visita 
per part del col·lectiu. 
L’alcalde de la Ràpita, Jo-
sep Caparrós, ha explicat que 
aquest és el sisè acord que sig-

nen des de 2015 i ha destacat 
que “el conveni permetrà millo-
rar el fons museístic relacionat 
amb la navegació comercial i 

dotar de més actius el Museu 
de la Mar de l’Ebre, de mane-
ra que permetrà dinamitzar el 
museu i el nostre municipi”.

L’Ajuntament de la Ràpita 
impulsa dos concursos 

d’engalanament nadalenc 
per donar color al municipi i 
incentivar la participació de 
la ciutadania aquest Nadal.              
Un dels concursos està des-
tinat a totes les famílies de la 
Ràpita que vulguin decorar els 
seus balcons amb elements 
característics de Nadal i l’altre, 
als comerços del municipi que 
vulguin participar de forma 
virtual decorant els seus apa-
radors. La regidora de Comerç, 
Conxi Vizcarro, explica que “la 

finalitat és aconseguir que l’es-
perit nadalenc estigui present 
a tots els racons del poble”. El 
concurs adreçat a les famílies 
de la Ràpita consisteix en la 
decoració del seu balcó amb 
elements característics de Na-
dal, com per exemple, llums, 
garlandes, dibuixos, cartells, 
etc. Els membres de la Comis-
sió de festes de la Ràpita seran 
els encarregats d’escollir quin 
balcó està més ben decorat. 
Els guanyadors obtindran un 
menú gastronòmic gentilesa 
del Col·lectiu de Cuina la Ràpi-

ta com a premi. Per participar, 
les famílies han d’enviar un 
correu electrònic amb la foto-

grafia del seu balcó decorat a 
comerc@larapita.cat abans del 
13 de desembre.
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L’ens aposta per fer efectiva 
la plena igualtat entre ho-
mes i dones. 
Amb l’edició d’aquesta guia 
es dota tant el personal de 
les administracions públi-
ques com la ciutadania en 
general, de recursos i eines 
perquè l’ús del llenguatge no 
suposi discriminacions per 
raó de gènere.
La guia aborda totes les for-
mes de comunicació, és per 
això que trobem indicacions 
referents a l’expressió escri-
ta, oral, visual i, f ins i tot, 
en l’àmbit de la comunicació 
digital. El document s’acom-
panya d’exemples visuals 
que en faciliten la compren-
sió. Així mateix, s’hi troben 
exemples de documentació
administrativa adaptada a la 
realitat, lliure d’estereotips. 

Aquesta eina, que compta 
amb el  suport del  Depar-
tament de Trebal l ,  Afers 
Socials i Famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya, està 
a disposició de totes les per-
sones interessades, tant en 
format digital a la pàgina 
web del Consell  Comarcal 
www.montsia.cat com a les 
dependències dels ajunta-
ments  de  la  comarca  de l 
Montsià.

La consellera de l’Àrea de 
Polítiques d’Igualtat i LGB-
TI, Sònia Tomàs, ha recone-
gut que “amb la publicació 
d’aquest document, el Con-
sell Comarcal del Montsià fa 
un pas més per a la consecu-
ció de la igualtat real entre 
homes i dones, i per acabar 
amb la xacra que suposa el 
masclisme”.

CONSELL COMARCAL

FIRA DE L’OLI 
NOVELL, DELS 
CÍTRICS I 
DEL COMERÇ 
(VIRTUAL)
Aquesta ha sigut una altra 
fira del territori que s’ha vist 
marcada per la pandèmia de la 
COVID-19 però no ha deixat de 
banda la promoció del poble 
i del seu producte estrella. 
Des del primer moment, es 
va optar per no suspendre 
l’edició d’enguany i intentar 
buscar una alternativa que 
donés marge entre celebrar 
l’esdeveniment i garantir la 
seguretat de les persones. Per 

aquest motiu, es va donar tret 
a la primera fira virtual, amb 
la creació d’una APP per a dis-
positius mòbils que no només 
englobava la fira, sinó també 
la resta del comerç local, 
deixant a banda que l’aplicació 
mòbil duri fins a l’edició de 
l’any que ve. 

(La Plana Ràdio).

SANTA BÀRBARA
CONCURS DE 
PINTURA RÀPIDA
Com cada any, la regidoria de 
Cultura prepara el calendari 
per l’any vinent. “Aquest any 
el dedicarem al concurs de 
pintura ràpida ja que enguany 
compleix 50 anys. Per això 
busquem fotos històriques del 
concurs. Us deixem la propos-
ta: Fotos del concurs (no de 
quadres), poden ser imatges 
dels pintors pintant, entre-
gues de premis... Busquem 
fotos de tots els anys. Especi-
alment les antigues, anys 80 i 
anteriors. Termini fins al 27 de 
novembre”. Es poden enviar 
fotos a: cultura@lasenia.cat 

LA SÉNIA

CREIXEN ELS 
AFILIATS A LA 
SEGURETAT 
SOCIAL 
En plena crisi del corona-
virus i enmig d’un retrocés 
generalitzat de l’activitat 
econòmica, el nombre de 
persones que cotitzen a la 
Seguretat Social ha crescut a 
les Terres de l’Ebre un 0,7% 
-385 afiliats més- el tercer 
trimestre d’aquest 2020 res-
pecte fa un any. Un sorpre-
nent creixement que, encara, 
contrasta encara més si es 
compara amb la caiguda del 
2% registrada a Catalunya 
i els resultats del segon 
trimestre: un creixement del 
5,3% per l’efecte rebot.  

PREVENCIÓ 
D’INCENDIS
El Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP), jun-
tament amb l’empresa Fo-
restal Catalana, SA (FCSA), 
ha aprovat 19 projectes de 
prevenció d’incendis per un 
valor d’1,9 milions. Els pro-
jectes, a diferents punts del 
territori, inclouen actuacions 
de millora de la xarxa viària 
així com construcció i man-
teniment de punts d’aigua 
o projectes d’hidrologia per 
evitar l’erosió i per a la pro-
tecció d’infraestructures. 

FEMME IN ARTS 
La quarta edició del Femme 
in Arts se celebrarà entre el 
25 i el 29 de novembre en 
una edició en línia per la co-
vid. El certamen de Lo Pati 
investiga sobre la identitat 
femenina des d’un punt de 
vista artístic i alhora social. 
Enguany el fil conductor és 
la sexualitat femenina.

ULLDECONA 
Aquesta setmana han 
començat les tasques de 
restauració del capitell de la 
Creu de Terme de l’Ermita 
de la Pietat d’Ulldecona.

MÉS 
NOTÍCIES

25N
 En commemoració al Dia 
internacional per a l’elimina-
ció de la violència envers les 
dones, l’Ajuntament de Sant 
Jaume va instal.lar cadires 
buides a la Plaça 23 de juny, 
en homenatge a les víctimes 
de violència masclista que 
han mort assassinades durant 
aquest any 2020. A les 20 
hores es va convocar una 
cassolada des dels balcons 
de casa.  L’ajuntament va fer 
una crida a la ciutadania per 
a participar, com a mostra de 
denúncia i rebuig de les agres-
sions que pateixen centenars 
de dones cada dia.

SANT JAUME

 
L’AJUNTAMENT 
D’ULLDECONA HA 
ATORGAT JA MÉS 
DE 42.000 EUROS 
D’AJUTS
  

L’Ajuntament ha rebut 97 sol-
licituds de subvencions per 
contribuir al manteniment 

del teixit empresarial i co-
mercial del municipi, una línia 
aprovada durant l’estat d’alar-
ma de la primavera passada 
amb una dotació inicial de 
50.000 euros i adreçada a au-
tònoms, societats mercantils, 
comunitat de béns o coopera-
tives, entre d’altres. D’aques-
tes 97 peticions, 3 han estat 
denegades per no complir les 

COMENÇA LA REMODELACIÓ 
DE LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT AL 

CARRER INDÚSTRIA

SANTA BÀRBARA
GUIA D’ESTIL DE LLENGUATGE 

INCLUSIU I NO SEXISTA 

L’obra per a la construcció 
d’una rampa i les escales del 
mateix carrer indústria va que-
dar enllestida la setmana pas-
sada i ara, s’ha aprofitat per 
començar les tasques de re-
modelació en aquest carrer per 
tal d’aprofitar la prohibició de 
pas que hi ha hagut fins ara.
Antonio Ollés, alcalde de San-
ta Bàrbara explica que no ha-
gués tingut sentit obrir al pas al 
carrer Indústria, i després tan-
car-lo de nou: “vam pensar que 
la gent no tenia encara el cos-
tum d’utilitzar aquest carrer”. Es 
calcula que d’aquí a quatre set-
manes haurà acabat l’obra i per 
tant, es podrà obrir el carrer In-
dústria. Després d’aquesta re-
modelació es farà la del carrer 
Aire i finalment, s’emprendrà 
el carrer Major. Es preveu que 
cada façana tingui una durada 
de quatre setmanes, tot i que 

la gestió del cablegat elèctric 
podria endarrerir la feina. Cal 
recordar que el pressupost de 
licitació per aquesta obra era 
de 301.000 euros, en la qual 
es van presentar sis empreses. 
La guanyadora va ser Jaen-Va-
llès per un import de 257.000 
euros. Així doncs, la rebaixa 
d’aquests 44.000 euros del 
pressupost inicial, restaran com 
a romanent per a l’any vinent. 
(La Plana Ràdio)

condicions. De les 94 atorga-
des, ja se n’han pagat un total 
de 78 i a les 16 restants s’ha 
requerit documentació com-
plementària per justificar les 
pèrdues. En total, s’ha pagat ja 
més de 42.000 euros. Hi ha-
via dos nivells d’afectació. La 
quantia màxima, de 600 eu-
ros, ha estat atorgada a 57 de 
les sol·licituds presentades per 

empreses que es van veure 
obligades a tancar la seva 
activitat o van haver d’ope-
rar amb restriccions especi-
als. La resta, de 300 euros, 
és per a les empreses que 
van operar amb restricci-
ons generals a l’exercici de 
l’activitat econòmica o que 
podien seguir fent activitat 
online.
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PRESSUPOST 
COPATE
Els comptes preveuen 
incorporar un reforç tècnic 
de les àrees de la Reserva 
de la Biosfera i Energia, con-
cretament, quatre tècnics 
més –amb un increment 
del capítol de personal en 
50.000 euros-.
Amb tot, ha avançat Alginet, 
hi haurà una retallada del 
25% de les despeses de 
desplaçaments de tot el 
personal tècnic i polític, una 
reducció de les retribucions 
als òrgans de govern de 
50.500 euros a 48.760 euros 
i una menor despesa de la 
partida de protocol, que pas-
sarà de 7.000 a 3.000 euros. 
També s’inclou una inversió 
de 110.000 euros per a la 
instal·lació de plaques solars 
a l’abocador de Mas de 
Barberans per autoconsum 
a la planta de tractament de 
lixiviats. Pel que fa a l’àrea 
de Salubritat, està previst 
que la Generalitat aporti 
850.000 euros pel control 
de la població de mosquit i 
mosca negra a l’Ebre. 

El Copate, mentrestant, 
negocia la signatura d’un 
conveni a quatre anys amb 
la Generalitat, la Diputació i 
els ajuntaments per blindar 
el finançament dels tracta-
ments. 

El pressupost també inclou 
les partides necessàries 
per abordar les operacions 
del darrer any del Projecte 
d’Especialització i Compe-
titivitat Territorial (PECT) 
Ebrebiosfera. La previsió és 
que al llarg de 2021 quedin 
definides l’estratègia per 
la transició energètica a 
les Terres de l’Ebre, el pla 
de foment del consum de 
biomassa i la creació del 
banc de terres. Alginet ha 
explicat que els comptes han 
estat elaborat entre els socis 
de govern dins de l’ens, ERC, 
Movem Terres de l’Ebre i 
PSC, tot precisant que van 
ser presentats dies enrere 
als grups que es troben a 
l’oposició.

MÉS 
NOTÍCIES

terres de l’ebre

Roquetes suspèn l’aplicació de 
taxa per ocupació amb taules i 
cadires als bars i restaurants
El Ple de l’Ajuntament de Ro-
quetes aprova per unanimitat 
suspendre l’aplicació de la 
taxa per ocupació amb taules 
i cadires als bars i restaurants 
de Roquetes durant tot l’any 
2021. Amb aquesta mesura 
es segueix donant suport a 
un sector molt afectat per la 
pandèmia.

Suport de l’Obra Social ‘la Caixa’ 
al Programa de salut bucodental 
de l’Ajuntament d’Amposta
L’Obra Social la Caixa i l’Ajun-
tament d’Amposta van signar 
de forma digital l’acord segons 
el qual la fundació destinarà 
5.000 euros al programa de 
salut bucodental que des d’en-
guany s’implementa en forma 
de prova pilot a Amposta, a 
través de Creu Roja. Aquests 
5.000 euros complementen 

els 6.000 euros que l’Ajunta-
ment d’Amposta va destinar 
del pressupost del 2020, fent 
un total d’11.000 euros.
El programa de salut buco-
dental va nàixer enguany amb 
la voluntat que persones vul-
nerables i amb pocs recursos 
puguin accedir a la salut bu-
codental. 

L’AMPOLLA
L’Ajuntament millora la infraestructura 
exterior del CAP del municipi
L’Ajuntament de l’Ampolla 

ha invertit 5.000 
euros en la millora de la 
infraestructura externa del 
CAP l’Ampolla.             
Amb aquesta reforma es pre-
tén que els usuaris i les usuà-
ries que estan esperant a l’ex-
terior del consultori per a ser 
atesos estiguin resguardats de 
les inclemències meteorològi-
ques.
La pandèmia de la Covid-19 

ha comportat canvis en les 
dinàmiques de tots els Cen-
tres d’Atenció Primària del 
país i, per tant, també al CAP 
l’Ampolla. Una de les modifi-
cacions és la d’evitar que es 
reuneixin moltes persones a 
l’interior del consultori.
Segons l’alcalde de l’Ampolla, 
Francesc Arasa, “per tal d’in-
tentar que aquesta situació 
afecti el menys possible als 
veïns i a les veïnes, sobretot 

tenint en compte que estem a 
les portes de l’hivern, des de 
l’Ajuntament hem cregut que 
el més convenient era instal-
lar un sostre i unes lones late-
rals per a salvaguardar les per-
sones que estan esperant ser 
ateses. Aquesta és una mesura 
provisional, ja que s’intentarà 
que l’activitat del CAP torni a 
ser la mateixa que la d’abans 
de la pandèmia el més aviat 
possible”.

MEDI AMBIENT
El Copate derivarà un 25% dels residus urbans 
de Baix Ebre i Montsià a l’abocador de Tivissa
El Consorci de Polítiques 

Ambientals de les Terres 
de l’Ebre (Copate) derivarà 
un 25% dels residus urbans 
que recull als municipis 
del Baix Ebre i el Montsià 
a l’abocador de Tivissa pel 
retard en l’ampliació de les 
instal·lacions de Mas de 
Barberans.              
Això, segons ha reconegut el 
president de l’ens, Joan Al-
ginet, encarirà el cost en un 
2%, al qual s’afegirà un incre-
ment de l’11% pel cànon sobre 
els residus. Precisament, l’àrea 
de residus, amb 11,3 milions, 
i l’abocador del Mas, amb 1,9, 
són els capítols més volumi-
nosos del pressupost del Co-

pate per aquest pròxim 2021. 
Alginet ha presentat el projec-
te de comptes: seran en total 
15,96 milions d’euros, un 3,5% 
més que enguany. “Mentre es 
desenvolupa el pla urbanístic 
per poder ampliar l’abocador 
de Mas de Barberans, ens ve-
iem obligats a traslladar part 
dels residus a altres instal·la-
cions. Hem optat per Tivissa 
per la proximitat”, ha manifes-
tat Alginet, tot recordant que 
aquest projecte és una neces-
sitat per a l’ens, atès que les 
instal·lacions es troben al límit. 
De fet, l’increment del pres-
supost de l’exercici vinent ve 
condicionat, precisament, per 
la gestió de residus: el cànon 

que fixa l’Agència de Residus 
puja fins un 11% i caldrà fer 
front a la gestió externa d’una 

part de la fracció resta. En to-
tal, el servei s’encarirà doncs 
un 13%.
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COLOR LILA 
Dimecres, les Terres de l’Ebre 
es va tenyir de lila amb motiu 
del Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència contra 
les Dones. Dins del possible, 
per la pandèmia, als municipis 
del territori es van fer actes 
commemoratius i es van llegir 
manifestos. 

URV 
Comunicat del Consell General 
de la Xarxa Vives d’Universi-
tats en relació als desequilibris 
i les desigualtats de gènere a 
les universitats
Les rectores i rectors han 
acordat diverses accions per 
corregir les desigualtats de 
gènere diagnosticades a les 
universitatsPressupostos 
Participatius, Tu fas Amposta, 
2020-2021! Durant els mesos 
de juny i juliol es van presentar 
un total de 88 propostes, de 
les quals 34 han passat la fase 
de validació i passen a votació 
final. D’altra banda, la URV 
prorroga la docència a dis-
tància fins al final del primer 
quadrimestre.

SECTOR TIC 
Avui (11h), la Generalitat i la 
Mobile World Capital, amb la 
col·laboració del Consell de la 
Ribera, organitzen ‘Reorien-
tació de professionals per al 
sector TIC a la Ribera’, un taller 
telemàtic adreçat a persones 
en actiu o a l’atur per infor-
mar del sector tecnològic i les 
oportunitats que planteja.

MÉS 
NOTÍCIES

El Gran Recapte manté obertes les 
donacions fins el 16 de desembre
El Gran Recapte d’Aliments 
2020 ha recaptat 5 milions 
d’euros en donacions per 
comprar productes alimentaris 
per a la gent més necessitada. 
El Banc dels Aliments ha qua-
lificat el nou format d’“èxit” i 
amplia el termini per a poder 
seguir fent donacions fins al 16 
de desembre. 
D’altra banda, a Catalunya, els 
petits productors han ‘donat’ 
un total de 56 tones de carn 
fresca de vedella i embotits de 
porc, 375 tones de fruita, 127 
tones de verdura, 23 tones de 
llegums, 21 tones de làctics, 
2 tones de mel, 1,6 tones de 
fruita seca, 27 tones de cere-
als, 82.434 litres d’oli i 300.000 

ous al Banc dels Aliments. 
Aquestes donacions han estat 
compensades amb 1,1 milions 
d’euros procedents de la inici-
ativa del Departament d’Agri-
cultura que ha consistit en la 
posada en marxa d’uns ajuts 
per reduir l’impacte del tan-
cament de bars i restaurants 
sobre els petits productors du-
rant la crisi sanitària.

25 N: Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones
Aquest dimecres, Dia 

Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones, les 
institucions de les Terres de 
l’Ebre han volgut recordar 
com la xacra de la violència 
masclista afecta, no només a 
tot el territori, sinó també a 
tot el món.            
Deu espelmes recorden les 
dones assassinades aquest 
2020, víctimes del masclisme. 
Un any més, les institucions de 
l’Ebre han evidenciat que la vi-
olència envers les dones con-
tinua sent una xacra a la nostra 
societat que cal erradicar. I és 
que en el que portem de 2020, 
la Regió Policial de les Terres 
de l’Ebre ha tramitat 338 de-
núncies per violència masclis-

ta, i els Mossos d’Esquadra han 
atès a més de 350 dones. 
Les xifres són lleugerament 
inferiors a les de l’any passat, 
però el motiu, segons l’Insti-

tut Català de les Dones, és que 
durant el confinament, les víc-
times no van tenir opcions per 
denunciar als seus agressors.
Més enllà de les denúncies a 

la policia, institucions com 
la Generalitat o els Consells 
Comarcals, ofereixen serveis 
d’atenció i suport a les dones.
(ebredigital.cat)

L’AJUNTAMENT DE LA RÀPITA SE SUMA AL 
PROJECTE EMMA  

L’Ajuntament de la Ràpita se suma al projecte Emma amb la 
compra de 1.500 polseres a Homatic, que suposen 1.500 € directes 
al projecte. L’Ajuntament de la Ràpita ha convidat a les entitats 
i als comerços del poble a adherir-se a la iniciativa.  Les entitats, 
que han volgut formar part del projecte, participen en la venda 
d’aquestes polseres a la ciutadania. Els diners recaptats es desti-
naran, exclusivament, al projecte Emma, què obtindrà una donació 
per a la seva investigació de com a mínim 3.000€ per part de la 
Ràpita.

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

terres de l’ebre
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L’Ajuntament de Móra d’Ebre 
per complementar el cicle anu-
al d’adquisicions de llibres que 
es realitza des de la Biblioteca 
Comarcal de Móra d’Ebre rep 
dues subvencions. Una de les 
subvencions es per la compra 
de llibres en català dins d’un 
fons de les publicacions rea-
litzades que envia el Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya. L’import 
d’aquesta subvenció està al 
voltant de 6.000€. Aquest 
any 2020, des de l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre es va decidir 
dedicar part d’aquesta compra 
a adquirir diversos llibres per a 
les biblioteques escolars, tant 
de primària com de secundà-
ria, de la Ribera d’Ebre. 

La segona de les subvencions, 
està dedicada a la compra a 
les llibreries del poble que es 
destinen al fons editorial de la 
pròpia Biblioteca Comarcal. 
Aquest mes d’octubre s’ha 
rebut la remesa de llibres en 
català i es procedirà a distri-
buir-los als 18 centres edu-
catius de la Ribera d’Ebre (14 
de primària, 2 de secundària 
i 2 centres que fan estudis de 
primària i secundària), a través 
del Centre de Recursos Peda-
gògics, i que es concreta en un 
lot de 3 llibres per a cada bibli-
oteca escolar. 

L’aportació total feta per 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
als centres de la comarca està 
al voltant dels 800€.

MÓRA D’EBRE

50% D’OCUPACIÓ 
DEL SECTOR VALL 
DE VINYES
L’Institut Català del Sòl, 
INCASÒL, ha venut dues par-
cel·les del sector d’activitats 
econòmiques Vall de Vinyes 
de Batea. Els terrenys sumen 
una superfície global de 900 
m2 de superfície i un preu 
de venda de 39.096 euros. 
Segons informa l’INCASÒL, 
amb aquestes noves adqui-
sicions, l’ocupació del sector 
Vall de Vinyes arriba al 50%, 
el que consolida la tendència 
iniciada fa un parell d’anys, 
generant nous llocs de 
treball i ajudant al reequili-
bri territorial de la comarca 

de la Terra Alta. L’empresa 
Instal·lacions Rams, que ja 
compta amb terrenys en 
aquest sector, ha adquirit 
la parcel·la número 7 per 
ampliar les seves instal·la-
cions actuals. La parcel·la 4, 
per la seva banda, ha estat 
adquirida per a destinar-la a 
magatzem agrícola. 

El sector Vall de Vinyes 
es troba al sud-oest del 
nucli urbà de Batea, en uns 
terrenys situats entre la vall 
de Vinyes i la vall del Pi de 
Bautista. 

Actualment l’INCASÒL té 
disponibles 5 parcel·les d’en-
tre 600 i 8.000 m2.

BATEA
LARA BERTRAN 
ASSUMIRÀ LA 
BATLLIA EN 
FUNCIONS 
Per motius personals del batlle 
Francesc Barbero i de la regi-
dora Norma Pujol, s’han emès 
sengles decrets de Batllia pels 
quals es deleguen llurs com-
petències. Pel que fa al batlle 
de Flix, durant les properes 
setmanes ha delegat la funció 
de batllia i les regidories de la 
seua competència als següents 
regidors i regidores: la Batllia 
en la 1a Tinença de Batllia, Lara 
Bertran. Regidoria de Promo-
ció econòmica en la 2a Tinença 
de Batllila, Francesc Casals. 
Regidoria de Memòria His-

tòrica en el regidor Pau Guiu. 
Pel que fa a la regidora Norma 
Pujol, del 23 de novembre fins 
al 22 de març s’han delegat les 
regidories a les següents regi-
dores: Regidoria de Via Pública 
en la 1a Tinença, Lara Bertran. 
Regidoria d’Educació en la 3a 
Tinença, Gemma Abelló. Regi-
doria d’Infància, Adolescència i 
Joventut: Vera Llombart.  

El passat divendres 20 de 
novembre va nàixer la Isolda 
Barbero Pujol, primera filla 
del batlle Francesc Barbero i la 
regidora i diputada al Congrés 
Norma Pujol. Ha estat aquesta 
bona notícia la que ha motivat 
que el batlle i la regidora dele-
guin temporalment les seues 
funcions a la Corporació. 

FLIX

“PROJECTE 
ARRELA’T” 
El projecte Arrela’t, impulsat 
per la fundació Gentis, és un 
projecte inclusiu i de partici-
pació comunitària, adreçat a 
joves entre 16 i 24 anys que 
estan cursant un itinerari 
formatiu de Noves Oportuni-
tats. Els permet, a través de 
l’acompanyament de persones 
voluntàries, seguir un procés 
d’aprenentatge aprofitant 
l’entorn i que aquest faciliti la 
inclusió a la comunitat mit-
jançant la pràctica esportiva i 
cultural a les Terres de l’Ebre.

GANDESA 
Des de l’Associació de Dones 
s’ha iniciat una campanya 
per a recaptar fons per a La 
Marató de TV3. Aquest any, 
a causa de la COVID-19, s’han 
posat unes urnes a diversos 
comerços, i a més a més  la 
venda de números pel sorteig 
d’una cistella variada.

‘VINE A DONAR 
SANG’ 
Avui divendres, de 17 a 21 
hores, ‘Vine a donar sang’ al 
Casal de Joventut de Gandesa. 
Cal fer reserva prèvia aquí: 
https://www.donarsang.
gencat.cat/ca/

TIVISSA 
La darrera setmana, es van 
canviar els focus que il·luminen 
la pista de l’escola i el camp 
de futbol, per uns tipus LED, 
millorant l’eficiència energèti-
ca. També es va omplir la sitja 
de la caldera de biomassa de 
l’escola i la LLIM.

ASCÓ 
32 noves places estan previstes 
per al 2021 del ‘Pla No t’Aturis’. 
Es poden presentar  candida-
tures fins el 7 de desembre, via 
telemàtica, clicant a (https://
bit.ly/378mszL). I presencial-
cialment  amb Cita Prèvia a la 
Unitat d’Ajuts i Subvencions  o 
al 977405006 de 9 a 14h.

MÉS 
NOTÍCIES

 REBROTEM: 
CAMPANYA DE 
‘CROWDFUNDING’  
Rebrotem, amb el suport 
d’Unió de Pagesos, reparti-
rà els diners recaptats en la 
campanya de crowdfunding a 
les 36 sol·licituds acceptades 

de professionals agraris que es 
van presentar a la convocatòria 
oberta per la plataforma el 14 de 
maig per tal que els titulars de les 
explotacions afectades per l’in-
cendi del 26 de juny del 2019 a 
la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el 
Segrià poguessin accedir a dota-
cions econòmiques. La quanti-
tat total que es distribuirà és de 

S’APROVEN LES OBRES DE 
SENYALITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ 

DEL CAMÍ DE SIRGA 

CONSELL COMARCAL
DONACIÓ DE LLIBRES EN CATALÀ A 
LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS DE LA 

RIBERA D’EBRE

El ple del Consell Comarcal ha 
donat el vistiplau a l’aprovació 
inicial de dos projectes vinculats 
a la consolidació del GR99, co-
finançats pel programa FEDER 
2014-2020 de la Unió i Europea 
i el Pla de Foment Territorial de 
Turisme de Catalunya i els muni-
cipis de la comarca. D’una ban-
da, es destinaran 90.000 € a la 
senyalització de tram del GR99 
que creua la comarca i altres 
subrutes (Ribera d’Ebre Camí de 
Sirga - Camí de Riu) i de l’altra 
205.000 € més a l’arranjament i 
rehabilitació de trams del Camí 
de Sirga a Riba Roja, Flix i con-

solidació del ferm del Pas de 
l’Ase.
“Es millorarà la senyalització del 
sender principal, però també 
d’altres camins secundaris, com 
els que enllacen amb els diversos 
municipis de la comarca. Així, el 
projecte també inclou la ruta de 
les ermites que va de la Torre 
de l’Espanyol fins a Vinebre, un 
tram de Miravet”, ha concretat 
Gemma Carim, presidenta del 
Consell Comarcal, durant el ple 
de novembre que s’ha celebrat 
en format telemàtic, donada la 
situació imposada per la gestió 
de la COVID19.

112.112 euros, xifra que home-
natja els cossos de seguretat i 
d’emergències que van treballar 
en l’extinció de l’incendi. 
En total, es van presentar 67 
sol·licituds, de les quals 40 eren 
de professionals agraris, tot i 
que d’aquestes últimes se’n van 
descartar quatre perquè no van 
aportar la documentació que es 

va tornar a sol·licitar un cop fi-
nalitzat el termini, o bé perquè 
la parcel·la estava fora de l’àm-
bit d’afectació de l’incendi. 
Tenint en compte que amb les 
36 sol·licituds acceptades no 
queda assignat tot l’import re-
collit en la campanya, Rebro-
tem treballa per poder repartir 
la resta de diners.
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XERTA  
L’Ajuntament ha felicitat 
públicament “a la xertolina 
Laia Viñas com a guanyadora 
del premi Documenta 2020 
que atorga la llibreria Docu-
menta i L’Altra Editorial per la 
seua novel·la ‘Les Closques’. 
Enhorabona!”.  Ha estat “la 
convocatòria més disputada 
i insòlita dels últims anys”, 
opina el jurat del guardó 
literari. Laia Viñas Abadie 
(Xerta, Baix Ebre, 1997) és 
periodista de ràdio. De la 
novel·la ‘Les Closques’ el jurat 
n’ha destacat “la maduresa 
literària i la complexitat 
narrativa, sorprenents en una 
escriptora tan jove, l’elabo-
ració estilística i la boníssima 
construcció dels personatges, 
així com l’ambició i la qualitat 
de la llengua”.

BENIFALLET ES 
VESTEIX DE LILA
L’Ajuntament va mostrar 
a les xarxes socials la seua 
satisfacció per la repercussió 
de la iniciativa de vestir de lila 
els balcons del municipi per 
commemorar el 25-N. L’alcal-
dessa Mercè Pedret i Ramos 
va fer la lectura del manifest 
pel 25N Dia internacional per 
a l’eliminació de la violència 
envers les dones. Per la situ-
ació actual va ser una lectura 
que es va poder seguir per les 
xarxes. 

PAÜLS
L’Ajuntament informa que el 
proper dilluns 30 de novem-
bre començaran les obres 
d’arranjament de diversos 
carrers del municipi: Place-
ta, Serrall, Sant Roc i Sant 
Fabià. Un projecte amb un 
pressupost de 103.513,62€ i 
que comptarà amb el suport 
econòmic de la Diputació de 
93.000€.  L’obra permetrà 
renovar tots els serveis bàsics, 
millorar el carrer i solucionar 
també els problemes de filtra-
cions als domicilis. 
Es canviarà tot el paviment 
del carrer, la xarxa d’aigua i 
clavegueram.

MÉS 
NOTÍCIES

La Generalitat destina 410.000 
euros a millorar més de 180 Km 
de camins del massís del Port
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (DARP), juntament amb 
l’empresa Forestal Catalana, SA 
(FCSA), ha aprovat 19 projectes 
de prevenció d’incendis per un 
valor d’1,9 milions. Destaca el 
projecte de millora de la xar-
xa viària a les Terres de l’Ebre, 
per un valor de 410.000 euros. 

Reconeixement ‘Meninas 2020’

Joan Sabaté, subdelegat del 
Govern central a Tarragona, 
lliura el reconeixement Me-
ninas 2020 a l’Oficina d’Aten-
ció a la Víctima del Delicte 
de Terres de l’Ebre. El Govern 

d’Espanya ha transferit aquest 
any 270 mil euros a els ajun-
taments de la província de 
Tarragona per a la lluita con-
tra aquesta xacra de la soci-
etat.

SOLIDARITAT
Rústiques Faiges posa a la venda l’oli Morrut 
de Mianes, solidari amb el projecte Emma 
Amb la tercera generació 

de la família Faiges, 
es consolida la tradició 
d’elaborar oli de la màxima 
qualitat, que va tenir els 
seus inicis a Roquetes i que 
ha arrelat fermament a les 
Terres de l’Ebre.              
Aquest arrelament fa que Rús-
tiques Faiges s’impliqui directa-
ment amb el seu entorn soci-
al i que comparteixi també les 
seves necessitats i projectes. 
Amb aquesta inquietud, Fai-
ges se solidaritza amb el pro-
jecte Emma per la investigació 

en càncer de mama i posa en 
favor de la investigació el seu 
Morrut de Mianes, oli verge ex-
tra de màxima qualitat.     
‘Som i vivim la terra que fa tants 
anys que treballem a la nostra 
família, i així ens sentim, for-
mem part d’aquest territori i 
som un més de tots els que hi 
viuen. A Terres de l’Ebre som 
gent ferma i generosa, només 
cal veure la mobilització que 
hi ha per impulsar el projecte 
Emma des de tants punts del 
territori i amb tantes iniciatives. 
Tots som Emma. I amb el Mor-

rut de Mianes nosaltres també 
posem la nostra part, per aju-
dar a que aquest projecte d’in-
vestigació pugui ser realitat’, 
deia Rita Faiges, consellera de-

legada de Rústiques Faiges.    
Per la venda de cada ampolla 
de Morrut de Mianes, Rústiques 
Faiges donarà 1€ per a la inves-
tigació en càncer de mama.

ALDOVER
L’Ajuntament informa que ‘Roig Orgànics valora 
no seguir amb el projecte inicialment previst ‘
L’Ajuntament d’Aldover 

ha informat aquesta 
setmana que “després de 
les diferents consideracions 
que des de l’alcaldia li hem 
traslladat a Roig Orgànics 
S.L., podem comunicar que, 
a hores d’ara, l’empresa 
valora no continuar amb el 
projecte inicialment previst a 
Aldover i està estudiant altre 
possibles ubicacions fora del 
municipi”.              
Així vam informar-ho tam-
bé la setmana passada a Més 
Ebre. En el comunicat emès 
des del consistori es comuni-
ca que “l’Ajuntament ha seguit 

el procediment administra-
tiu pertinent d’acord amb els 
principis de legalitat i diàleg. El 
18 de desembre de 2019, Roig 
Orgànics SL va donar entrada 
al registre de l’Ajuntament del 
projecte bàsic per instal·lar una 
planta de compostatge al nos-
tre municipi. Al Ple del dia 8 
d’octubre 05/2020 es va donar 
compte d’aquest expedient en 
un decret d’alcaldia (número 
123 de 04/09/2020), sense re-
bre cap pregunta ni comentari 
durant el transcurs de la sessió 
plenària, ni tampoc després 
per part de cap grup muni-
cipal. L’Ajuntament va donar 

trasllat d’aquesta sol·licitud als 
organismes superiors compe-
tents en la matèria, atès que, 
en tractar-se d’una instal·lació 
en terreny rústic, això és el que 
és previst legalment, sense que 
l’administració municipal tingui 
competència en aquest estadi 
del procediment”. Segons el 
comunicat, “el projecte, poste-
riorment, retorna a l’Ajunta-
ment d’Aldover, per tal que 
iniciï els tràmits que sí depenen 
ja de la seua competència. Tal 
i com s’ha vingut explicant en 
les darreres setmanes, es con-
firma que no estàvem en un es-
tadi del projecte on únicament 

es depengués de donar-hi o no 
llum verda, i de manera defini-
tiva, sinó que, com s’ha dit a 
aquells que han volgut escol-
tar, encara hi havia camí per 
recórrer i estàvem en un punt 
inicial pel que fa a la tramitació 
de competència municipal”. El 
govern municipal “valorem la 
receptivitat de Roig Orgànics 
S.L. a les nostres consideraci-
ons. Ens reafirmem en el nos-
tre compromís de treballar per  
millorar el futur del nostre po-
ble des del respecte i diàleg, 
escoltant a tota la ciutadania i 
rebutjant la política de la cris-
pació i difamació”.

Aquest permetrà adequar més 
de 180 km de camins del mas-
sís del Port per facilitar el pas 
als vehicles d’extinció d’incen-
dis. Totes les obres formen part 
del Pla econòmic financer que 
el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
estableix amb l’empresa Fores-
tal Catalana, SA.
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CONSELL 
COMARCAL: 
ALTRES 
INVERSIONS
Al pressupost comarcal del 

Baix Ebre per a l’exercici 2021 
està previst que es durà a ter-
me al 2021 l’adequació de pi-
sos socials a Camarles (20.000 
euros), la construcció i ade-
quació d’un espai multiús per la 
brigada (45.000 euros) i inver-
sions en equipaments turístics 

(60.000 euros). D’altra banda, 
el pressupost del 2020 manté 
la gestió del servei de transport
escolar col·lectiu, els ajuts in-
dividuals de desplaçament, 
menjador i per l’adquisició de 
llibres escolars, així com la 
gestió dels menjadors de les 

escoles de Remolins i La Mer-
cè. Pel que fa al pressupost de 
la societat mercantil Baix Ebre 
Innova serà de 162.075,31 eu-
ros. Aquesta societat presta 
el servei de viver d’empreses, 
centre de negocis i formació 
ocupacional.

ROQUETES 
Últims retocs al nou aparca-
ment de la piscina coberta. 
Està previst obrir-lo al públic 
el dimarts vinent, si la pluja 
permet aplicar la pintura 
viària.  

CCBE 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha començat els treballs 
de reparació del ferm de la 
Via Verda de la Val de Zafán 
en diversos punts del tram 
comprès entre Xerta i el Pinell. 
S’actua sobre un total de 1.264 
metres i la previsió és que les 
obres s’allarguen durant un 
parell de setmanes. 

DIPUTACIÓ 
El pressupost de la Diputa-
ció suma 159,5 milions. Els 
comptes del pròxim exercici 
s’adapten a la crisi de la 
covid-19. En base a la prio-
ritat que els comptes siguin 
una eina per a la recuperació 
econòmica i social, el PAM pel 
2021 s’ha dotat amb 31 milions 
d’euros -6 milions per a des-
pesa corrent dels ajuntaments 
i 25 milions per a programes 
d’inversió-, ja des del mateix 1 
de gener. 

AJUTS 
La Generalitat va obrir ahir la 
nova línia d’ajuts de 19 milions 
per a empreses i autònoms 
del sector turístic. Segons el 
Departament, està previst 
cobrir entre 3.000 i 4.000 
sol·licituds.

L’ALDEA 
Dintre de la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus, 
l’Ajuntament ha iniciat una 
campanya de conscienciació 
per a augmentar el % de reci-
clatge dels residus. Es pretén 
reduir els residus que es llen-
cen als contenidors de la resta, 
ja que només al 2020 aquesta 
fracció ha representat un cost 
per de 90.000 €, preveient 
que augmenti a 97.000 € al 
2021, per la penalització que 
representen els canons.

MÉS 
NOTÍCIES

ATENCIÓ PRIMÀRIA TERRES DE L’EBRE
Èxit de participació en els seminaris web sobre 
actualització del programa ARES
Més de 80 infermeres 

d’atenció primària han 
participat en els dos primers 
seminaris en línia del curs 
d’actualització del Programa 
ARES a l’Atenció Primària 
on s’han treballat temes 
com la fragilitat i les lesions 
cròniques d’etiologia venosa.          
El curs ha estat coordinat pel 
Dr. Gerard Mora, infermer clínic 
territorial d’atenció primària, la 
Direcció d’Atenció Primària i 
l’Àrea de Gestió del Coneixe-
ment de la Gerència Territorial 
de l’ICS a les Terres de l’Ebre. 

Els objectius d’aquests semi-
naris són actualitzar els co-
neixements de les infermeres 
envers l’atenció en diferents 
situacions de salut que s’in-
clouen als plans de cures del 
projecte ARES. Al mateix temps 
el curs integra el coneixement 
de diferents experts territorials, 
com és el cas de les lesions 
cròniques, amb la Sra. Anna 
Roig com a docent.
Per al proper mes de desem-
bre hi ha previstos dos semi-
naris on s’abordaran els plans 
de cures de la COVID-19 i els 

plans de cures relacionats amb 
la MPOC.
Paral·lelament al curs, aquest 
mes de novembre s’ha implan-
tat el Projecte ARES a l’EAP 
Terra Alta i ja són 5 els equips 
que hi treballen. El projecte 
ARES-AP es va implantar a l’ICS 
Terres de l’Ebre al juny de 2019 
i ha implicat la introducció del 
llenguatge infermer ATIC a 
l’atenció primària, la construc-
ció de nous plans estandardit-
zats de cures i l’harmonització 
d’aquests plans de cures per al 
seu ús en la pràctica.

Els objectius d’aquest progra-
ma són: garantir la prestació 
de cures amb evidència i rigor 
científic; garantir l’actualització 
contínua dels estàndards, ba-
sant-se en l’evidència científi-
ca; minimitzar la variabilitat de 
la pràctica infermera; garantir 
l’equitat i la seguretat en l’aten-
ció a la població atesa;  millorar 
i facilitar la representació de les 
cures per part de professionals 
d’infermeria; incrementar el 
coneixement dels professio-
nals i ajudar-los en la presa de 
decisions.

PER AL 2021
El Consell Comarcal del Baix Ebre aprovarà 
un pressupost de 19,8 milions d’euros
El pressupost comarcal del 

Baix Ebre per a l’exercici 
2021 serà de 19.887.912,99 
euros, el que significa un 
increment del 10,18 % 
respecte de l’exercici 2020.             
Un pressupost que avui di-
vendres es debatrà en ses-
sió plenària, que aposta per la 
contenció de la despesa i que 
prioritza les actuacions d’àmbit 
social i foment de l’ocupació, 
per tal de donar resposta a la 
situació de crisi generada per 
la pandèmia de la Covid-19. El 
conseller comarcal d’Hisenda, 
Jordi Gaseni; el vicepresident 
segon del Consell, Jordi Jor-
dan i el president de l’ens, Xavi-
er Faura, han presentat aquest 
dijous el pressupost 2021. 
“Portarem al ple una propos-
ta de pressupost que ha estat 
treballat entre els dos socis 
de govern, però que també ha 
buscat la complicitat dels grups 
de l’oposició amb la voluntat 

de consensuar les actuacions 
de l’any que ve, perquè volem 
el millor pressupost pels veïns 
i veïnes de la comarca”, ha ex-
plicat Faura. La partida més im-
portant dels ingressos és la de 
les transferències corrents, que 
puja un total de 17.805.569,29 
euros, amb un increment del 
6,55 % respecte al 2020 i que 
correspon a la prestació de les 
competències delegades, so-
bretot per part de la Generalitat 
i els ajuntaments, ha explicat el 
conseller comarcal d’Hisenda.
També s’incrementa el capítol 
de transferències de capital, en 
aquest cas un 62,29% i puja un 
total d’1.472.539,70 euros. Pel 
que fa al pressupost d’inversi-
ons serà d’1.847.483,70 euros, 
un 63,99% superiors a les del 
2020.
Per la seua banda, el vicepresi-
dent del Consell Comarcal del 
Baix Ebre ha destacat d’entre 
les inversions que es duran a 

terme l’any que ve la instal·lació 
d’enllumenat a la Via Verda de 
la Val de Zafán, al tram comprès 
entre Tortosa i Roquetes. Una 
actuació que tindrà un cost de 
185.000 euros i que facilitarà 
que aquesta via cicloturística 
també sigui una via de comu-
nicació entre els dos municipis 
veïns quan es fa fosc.
A més de la inversió a les es-

tacions depuradores d’aigües 
residuals, que en conjunt puja a 
1,3 milions d’euros, i l’enllume-
nat de la Via Verda, el pressu-
post de 2021 contempla la mi-
llora de l’eficiència energètica 
de l’edifici comarcal, una actu-
ació amb un cost de 200.000 
euros i que serà subvencionada 
pel Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC).
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FUTBOL, NO AL 
GENER I SÍ AL 
FEBRER
La Federació Catalana de 
Bàsquet ho va tenir molt clar: 
va dir que les competicions les 
passava al gener i en pocs dies 
ja va reestructurar-les. La de 
futbol va amb el pas canviat 
des de l’abril, quan el presi-
dent va dir que les competici-
ons es podrien acabar. L’estiu 
ha estat caòtic per als clubs 
amb pocs partits de pretem-
porada i amb els dubtes de si 
hauria futbol i l’assemblea de 
la Federació, amb el permís 
de Salut, sabent que podria 
haver-hi un rebrot de la covid, 
va aprovar el pla de competi-
cions. Només dues jornades 
es van disputar i des de llavors 
un huracà per als clubs i 
jugadors, amb dues aturades 
de quinze dies, i finalment 
suspensió de les lligues fins a 
gener. Ha estat un cop dur per 
al futbol amateur i els clubs 
estan que treuen foc pels 
queixals. Fins ara, sembla que 
la Federació va per un camí 
i els clubs per un altre. Ara 
pareix que vol consultar amb 
els clubs. De qui és la Federa-
ció? Dels Clubs. ¿Per què, fins 
ara, no ha escoltat els clubs 
que ja el 75% no volien jugar 
al futbol ebrenc al setembre? 
I tampoc va voler escoltar els 
de la 1 catalana que dema-
naven un inici de lligues al 
gener i tenien raó. Com que 
no sabem que passarà aquest 
Nadal si hi haurà un nou 
rebrot de la covid, l’ideal seria 
començar les lligues al febrer i 
no al gener. Cal dir també que  
tot ho marca Sanitat. Això és 
un capítol a banda. Ja al març 
no va deixar fer esport de 
forma individual i ara tampoc 
deixa fer competicions. ¿I per 
què sí que deixa jugar al futbol 
amateur de tercera divisió de 
Catalunya?. Inaudit. 

CELMA

HOMENATGE A 
UNA MARE 
Fa gairebé 10 anys vaig haver 
de fer una notícia de la pèrdua 
d’un historiador esportiu del 
nostre territori que havia 
escrit diversos llibres. L’his-
toriador esportiu era el meu 
pare. Avui, sense ser notícia, 
he de recordar a la meua 
mare. Ella no va fer llibres 
però també mereix el meu ho-
menatge. Com totes les mares 
el mereixen. Ella va ser dona 
de president i mare de fills 
que vam jugar a futbol i, en 
el cas de la meua germana, a 
bàsquet durant anys. Sempre 
protegint i lluitant, patint per 
tot. Sacrificant-se. És per això 
que avui també aprofito l’oca-
sió per fer un homenatge a 
totes les mares de presidents/
es, directius/ves, entrenadors/
es, jugadors/es i àrbitres. I, en 
general, a totes les mares. Per 
tot el que fan, per la paciència 
que tenen i per l’enorme pro-
tecció que mostren pels fills i 
filles. No surten mai a la foto, 
però són les que més donen 
suport i, a més, sustenten a 
tota la família. És així.
Mai s’està preparat per aco-
miadar a una mare, per molt 
que sigui llei de vida. I això és 
perquè valorem i recordem 
com s’entreguen incondicio-
nalment. 

Carmen, Carmen de Benassal, 
el seu poble estimat, i que 
també ho és pel fills. Deixes 
molta emprenta a la família i 
a la gent que et va conèixer. 
Com totes les mares, molt 
lluitadora. Sempre amb un 
somriure, el que recordarem 
eternament. I, sobre tot, amb 
un cor immens, ple d’un gran 
sentiment. Gràcies a tots pel 
suport dels darrers dies. Este 
és el meu homenatge avui 
per la meua mare, i per totes 
les mares en general. Sou 
úniques i us ho mereixeu tot. 

MICHEL FCF RAPITENCA 
Hernan Subirats, president 
de la UE Rapitenca, informa-
va esta setmana que “hem 
començat els entrenaments 
i la veritat és que veus als 
jugadors amb moltes ganes de 
jugar. Però també la sensació 
és que s’ha d’anar poc a poc, 
sense presa i que s’ha de fer 
quan sigui de forma segura. De 
totes maneres, la situació és 
complicada tenint en comp-
te que cada setmana s’han 
de reduir ingressos i n’hi ha 
d’altres que depenen de si es 
juga o no. I entenc que serà 
Salut la que determinarà, però 
aniria bé tenir un plànning per 
poder organitzar-nos d’alguna 
manera, sabent decisions com 
si es jugarà a porta oberta, 
cosa que és indispensable. I ho 
hem de saber amb antelació. 
I si es creu que al gener pot 
haver-hi un rebrot, doncs es 
parla i es decideix amb els 
clubs quina solució potser la 
ideal per tornar a competir. I 
no serà fàcil trobar-la però tots 
haurem de posar de la nostra 
part per aconseguir un punt 
d’entesa en base a una previsió 
de quan es cregui que el futbol 
pot tornar amb continuïtat. 
Han hagut moments en què la 
FCF ha anat a tota marxa per 
fer plantejaments i, en canvi, 
hi ha altres moments en què 
no té celeritat per informar de 
possibles alternatives perquè 
saber amb què basar-nos”. 

Des d’aquesta columna espe-
cial per l’ocasió, li vull  donar 
a Súper Michel una gran abra-
çada per la pèrdua de la seva 
mare. Encara no sé com i d’on 
va traure forces dijous de la 
setmana passada per tancar el 
diari i després com un tità, en-
tre llàgrimes als ulls, repartir el 
Més Ebre el divendres per les 
poblacions ebrenques, des de 
les 2 de la matinada. A les nou 
del matí es va posar el tratge i 
va anar al tanatori i a l’enter-
rament. I, en acabar, va seguir 
amb el repartiment. Jo li vaig 
dir dijous nit que no havia de 
fer el repartiment. Però ell em 
va respondre que si no ho feia, 
la seua mare s’enfadaria. 
La seva mare tenia molt ca-
ràcter. Gran dona com gran 
home va ser el seu pare.
Des de l’arribada de la Covid, 

allà pel mes de març, de tant 
en tant li preguntava a Michel 
per la seva mare, que estava en 
una residència. Ell estava molt 
preocupat perquè no la podia 
visitar. En algun moment vaig 
pensar que ja no la podria veu-
re més. Però els miracles exis-
teixen i, durant l’estiu, va poder 
gaudir-ne diversos mesos de 
la seva companyia. I, darrera-
ment, va poder tenir contacte 
amb ella. 
Com els grans periodistes, Mic-
hel Viñas va dedicar a la seua 
mare el programa de dilluns 
a Canal Terres de l’Ebre, amb 
un final molt emotiu, sincer i 
humà, Quan va morir la mare 
del millor periodista esportiu 
que ha hagut en aquest país, 
José Maria Garcia, ell va parlar 
molt de la seva mare, durant 
una nit d’un programa de ràdio. 

Michel, d’alguna manera, tam-
bé va fer el mateix que Garcia.
Quan tanco la meva columna 
escolto el que va dir de la seva 
mare i he de dir que m’emo-
ciono.
Per a mi, Michel és més que 
un amic. Ens uneix el futbol 
ebrenc i tenim una relació que 
ha anat creixent dia rere dia. 
Ara Michel, en general, està vi-
vint una etapa daurada, té un 
amor que cada dia el cuida i 
segueix lluitant, professional-
ment, pel seu projecte infor-
matiu, a nivell del diari i de la 
televisió.
Però ara li ve una època en 
què al seu pensament estaran 
cada dia més els seus pares i, 
sobretot, una mare que va fer 
de Michel Viñas una bona per-
sona i un gran periodista, el 
millor. Ànim Súper Michel.

EL GANDESA 
PODRIA COMENÇAR 
EL DIA 7

El Gandesa tornarà 
als entrenaments, 

probablement, el dia 7.    
La junta directiva del Gandesa 
es va reunir dimecres i va analit-

Reduir la competició, 
única solució

zar la situació del club davant la 
represa dels entrenaments, amb 
tot el que això suposa en una 
temporada en què, de moment, 
no hi ha ingressos que estaven 
contemplats. A la reunió es va 
decidir que el futbol base co-
mença dilluns i l’amateur “està 
per confirmar però podria ser el 
dia 7 de desembre”.

La Federació Catalana de 
Futbol treballa aquests 

dies per trobar la fórmula 
que garanteixi la finalització 
de les competicions que 
regeix.   
Segons informa el portal fut-
bolcatalunya.com, tot apun-
ta –si no hi ha més canvis per 
la pandèmia de la Covid 19- a 
que a partir del 9 i 10 de gener 
es podran reprendre les lligues. 
Tres mesos, amb una mitjana 
d’onze jornades per recupe-
rar. En resum: s’ha de reduir la 
competició, única solució pel 
futbol català. “Pretendre acabar 
el pla de competició és, si més 
no, una bogeria. Recuperar les 
onze jornades –a més dels par-
tits que ja es van suspendre a 
totes les categories a les pri-
meres dates de competició- és 

impossible”. Més Ebre també ha 
pogut saber que l’FCF treballa 
en aquesta línia que diu futbol-
catalunya: poder fer formats 
reduïts de les competicions 
perquè es puguin dur a terme, 
tenint en compte que podria 
haver-hi fins i tot una altra atu-
rada per la covid més endavant. 
El que sí sembla clar és que to-
tes les parts hauran de cedir i 
trobar punts d’entesa. Salut va 
autoritzar a començar la llioga 
el dia 3 d’octubre. Es lògic que 
ara sigui prudent davant del 
nou escenari. En qualsevol cas, 
és qui mana, segons la situa-
ció sanitària. Salut, Federació 
i clubs hauran d’estar d’acord 
i acceptar el que es plantegi. 
L’important és que la Federació 
ha comentat que consultarà als 
clubs. Seria el primer pas. 
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Una mare i un gran fill
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Marià Curto, president del 
CD Tortosa, del moment ac-
tual, amb la tornada als en-
trenaments i la prevista de 
les competicions, en principi, 
per al mes de gener, conside-
ra que “la situació actual no 
varia molt respecte de la que 
podíem intuir fa unes setma-
nes. Tindrem una temporada 
tipus acordió, o tipus guadi-
ana, amunt i avall, entrant i 
sortint. En fí, anirem adap-
tant-mos com la resta d’acti-
vitats i com la resta del món. 
El nostre Club, com els demés, 
també anirem adaptant-mos 
a la realitat socioeconómica 
de cada moment, en funció de 
la realitat sanitària, confiant 
que, socis, junta directiva, ju-
gadors i tècnics, sabrem estar 
a l’alçada de les circumstànci-

es i procurarem defensar els 
interessos de totes les parts, 
assumint cadascun la seva 
responsabilitat. Els nostres 
equips entrenaran i jugaran el 
que puguen i ens deixen i, en 
funció del que entrenen i ju-
guen i dels ingressos del Club, 
cobraran el que correspongui 
i el que, en el nostre cas, ja 
hem pactat i acordat amb to-
tes les parts. Els socis hauran 
d’esperar i, al final, quan pas-
sessem el balanç de la tempo-
rada, opinaran i decidiran”.

CD TORTOSA

Alberto López, tècnic del CF 
Camarles, davant de la situació 
actual opina que “la incertesa 
continua sent molt gran. Sa-
bíem que seria una tempora-
da molt complicada i així està 
sent. Pel que fa a la tornada als 
entrenaments, està clar que és 
complicada per dur-la a terme 
amb el toc de queda i els con-
finament perimetrals. També 
cal considerar que per als ju-
gadors, d’entrada, entrenar i no 
competir té una afectació aní-
mica. Per tot plegat, és com-
plicat fer una planificació. No 
obstant, ens haurem d’adaptar. 
En principi sabem que el dia 
10 de gener es podria tornar a 
jugar, però dependrà de la va-
loració que Salut faci en aquell 
moment. Per tant, cal esperar. 
Malgrat això, torno a insistir en 
què sabíem que podia passar i 
hem de tirar avant superant les 
adversitats. Si al principi es va 
decidir de que es volia jugar, 

ara hem de saber assumir l’es-
cenari en el que ens trobem i 
confiar en què la situació, més 
tard o més d’hora, es pugui es-
tabilitzar el suficient com per 
recuperar la normalitat dins del 
possible”. 

BENISSANET
Quico Sarroca, president 
del Benissanet, diu que “ja 
sabíem que seria una tem-
porada molt complicada. De 
fet, nosaltres no vam jugar 
la primera jornada i no vam 
fer fitxes fins poc abans de 
la segona. I la tercera ja no 
es va disputar. Vam estar al 
limit de no haver presentat 
les fitxes. Pel que fa a la 
situació actual, nosaltres 
no començarem a entrenar 
aquesta setmana perquè hi 
ha qüestions, com el toc de 
queda, que afecten a juga-
dors que, en alguns casos, 
pleguen tard de la feina. 
Després està el confina-
ment perimetral, que també 
condiciona. I, en general, si 
hem d’esperar al 10 de ge-
ner quan, d’entrada, es diu 
que es pot tornar a jugar, 
hem decidit esperar uns 
dies per a la represa dels 
entrenaments.  Per tant, 
nosaltres estem a l’espera 
de les decisions que es vagin 
prenent i de les normatives 
que hi hagin, per prendre 
també les nostres decisions. 
En qualsevol cas, el siste-
ma de lliga a dos voltes no 
sembla ja que es pugui dur 
a terme. Potser una solució 
seria disputar una volta. 
I l’any vinent recuperem 
el sistema de competició 
una vegada tot estigui dins 
d’una normalitatat sanitària 
general”. 

TORNADA ALS 
ENTRENAMENTS
Amb l’inici del tram 1 de 
la desescalada, aquesta 
setmana ha començat la 
pràctica esportiva a les 
instal.lacions. 
Es podria dir que ha hagut 
una repercussió desigual. 
Han hagut equips que 
han començat a entrenar i 
d’altres esperen per fer-ho. 
El que es voldria saber és si 
realment es començarà el 
dia 10 de gener i, si és així, 
quina previsió hi hauria per 
quina jornada es disputaria. 
De totes formes, hi ha la 
sensació de que aquesta 
resposta no es podrà tenir a 
curt termini i al final seran 
les Autoritats Sanitàries 
les que decidiran al seu 
moment.

“ENS HEM D’ADAPTAR I TIRAR AVANT 
PER COMPETIR QUAN ES PUGUI” 

CF CAMARLES
“LA SITUACIÓ ACTUAL NO VARIA 

RESPECTE A LA QUE PODÍEM INTUIR 
FA UNES SETMANES”

Baltasar Capera, segon entre-
nador de l’Ampolla, diu que 
“poder tornar a entrenar és 
una gran notícia. A més, pen-
so que a l’aire lliure es pot fer 
de forma segura. Dilluns vaig 
comprovar, amb el cadet B del 
Tortosa, l’alegria i la il.lusió dels 
nois per tornar a entrenar. Pel 
que fa a l’Ampolla, he de dir 
que hem decidit fer dos sessi-
ons d’entrenament, dimarts i 
dijous, i que els jugadors facin 
treball individual pel seu comp-
te de divendres a dimarts. El 
tema del toc de queda afecta 
però sobre tot la limitació de 
divendres. No obstant, farem 
esta minipretemporada de dos 
dies per setmana podent en-
trenar a les 19.30 i així a les 21 
hores s’acabarà l’entrenament. 
Per tant, treballarem amb ga-
nes per a poder tornar a com-
petir com es preveu, si no hi 
ha res de nou, al gener. Caldrà 

saber si es confirma i de quina 
manera ho fem. A efectes de 
calendari, com es reprendrà la 
competició”. Per últim, Balta-
sar, sobre si els jugadors reben 
compensació mentre entrenen 
i no juguen, comenta que “a 
l’Ampolla hi ha compensació 
per partit jugat. I només s’han 
disputat dos. Llavors, s’entrena 
des del 18 d’agost, i també va 
fer-se al setembre i l’octubre. 
Entenc que ara els jugadors re-
clamen que puguin rebre algu-
na contraprestació per este mes 
i mig que han d’entrenar sense 
jugar, fins el gener. A l’Ampolla 
s’han cobrat quotes dels socis i 
publicitats i van haver partits de 
pretemporada que també van 
generar interessos. Per tant, no 
ha d’haver problema i entenc 
que ho reclamin. Els jugadors 
han d’estar contents perquè, en 
general, són la part més impor-
tant del futbol”.

CF L’AMPOLLA
BALTASAR: “TORNAR A ENTRENAR 

JA ÉS UNA GRAN NOTÍCIA”

Jordi Vallés, tècnic del R-Bí-
tem, del moment actual, diu: 
“que ens deixen entrenar 
per fer esport perquè els ju-
gadors no perguin la forma, 
em sembla perfecte. Però 
que estos entrenaments pu-
guin ser per competir, amb 
la limitació en la que es fan 
per tocs de queda i confina-
ments perimetrals, ja no es-
tic d’acord perquè no poden 
ser-ho”. Vallés afegia que 
“pel que fa al Rem Bitem, per 
temes de cobrament no ha 
d’haver problema perquè ja 
vam quedar amb la directiva 
de com estava el tema per la 
situació actual. Per tant, no-
saltres sabem on pot arribar 
el club I vam acceptar-ho”. 
Sobre si s’haurien de canvi-
ar les competicions, si es re-
prenen al gener, el tècnic de 

l’equip bitemero, comenta 
que “això no ho he de decidir 
jo. Si es torna a jugar a prin-
cipis de l’any vinent, penso 
que serà complicat poder dur 
a terme el sistema que te-
nien previst. L’únic que jo de-
manaria és que s’avisés amb 
antelació i que, per prepa-
rar-nos, els equips tinguem 
temps suficient una vegada 
la situació sanitària sigue el 
més normalitzada possible. 
No obstant, experts sanita-
ris parlen de que ens queden 
encara altres confinaments 
com els que estem vivint ara 
i, per tant, no serà fàcil tro-
bar una solució per a com i 
quan s’ha de tornar a com-
petir, encara que, tot i que 
no estarem preparats per 
fer-ho, ens poden fer jugar 
després de Reis”.

UE REM BÍTEM
“NO SERÀ FÀCIL TROBAR UNA 

SOLUCIÓ PER A COM I QUAN S’HA DE 
TORNAR A COMPETIR” 

“SABÍEM 
DES DE L’INICI 
QUE SERIA UNA 

CAMPANYA 
COMPLICADA”
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Parra, tècnic de la Unió Espor-
tiva Aldeana, sobre l’escenari 
actual, explica que “per a mí el 
futbol amateur no és una cosa 
essencial. Amb això, no vull dir 
que l’esport no sigue impor-
tant per la salut, al contrari. 
Però en aquests moments, 
baix el meu punt de vista, te-
nim altres prioritats”. 
Pel que a la UE Aldeana, el 
tècnic comenta que “natros de 
moment està setmana farem 
una reunió amb la plantilla, per 
a tenir un canvi d’impressions, 
ja que els nostres jugadors te-
nen una gratificació per partit 
jugat i també cal analitzar que 
és complicat entrenar sense 
competir. Però clar, és la Fe-
deració Catalana de Futbol qui 
s’ha de pronunciar i dir el que 
pensa fer a partir de la decisió 
del Procicat. I, de moment, que 

jo sàpigue, res de res. Mol-
tes preguntes ens fem tots 
i molt poques respostes per 
part d’una Federació Catalana 
de Futbol. També cal dir que 
tampoc depèn d’ella. Per tant, 
a esperar i una vegada parlem 
amb els jugadors, decidirem 
que fem”.

UE ALDEANA

El programa de debat televisiu 
el Mirador de Canal Terres de 
l’Ebre tractarà avui divendres 
27 de novembre la complicada 
problemàtica que està vivint el 
món de l’esport per culpa de 
la pandèmia de la Covid-19. La 
suspensió de les competicions, 
la limitació horària d’entrena-

ments i d’aforaments d’instal-
lacions, així com d’altres me-
sures contemplades en el Pla 
d’obertura progressiva d’acti-
vitats per combatre la segona 
onada de la Covid-19 aprovat 
pel PROCICAT ha posat al sec-
tor esportiu català en una difícil 
situació.

“ÉS MOLT 
POSITIU PODER 
COMENÇAR A 
ENTRENAR”
Carlos Rodríguez, tècnic de la 
Rapitenca B, considera que 
“vivim una situació atípica. 
Dins de tot, poder començar 
a entrenar és molt positiu 
per fer esport i anar prepa-
rant-nos per si de cas es pot 
tornar a jugar al gener i així 
es decideix. Nosaltres iniciem 
una pretemporada dins de 
la temporada. Reduim una 
dia d’entrenament i mira-
rem d’intentar tornar a la 
normalitat, dins del possible. 
Tampoc no sé sap que sigui 
oficial que es torne a jugar 
al gener. I és que aquesta 
normalitat costarà i no veig 
fàcil tampoc com es podrà 
reprendre la competició. 
El que si que crec que és 
molt important, si torna  la 
competició, és que sigui en 
públic al camp perquè si no, 
el futbol d’aquestes categori-
es no té sentit”.

EL MASDENVERGE 
ES POSARÀ EN 
MARXA
A Segona, Tercera i quarta 
són pocs els equips que han 
començat a entrenar. S’ha 
parlat per a fer-ho la setma-
na vinent. El Masdenverge és 
un d’aquests casos. Segons 
Cristian, el tècnic: “ho hem 
parlat amb els jugadors i, tot 
i les restriccions que encara 
hi ha i que afectaran, la idea 
és començar la setmana 
vinent”. Cristian considera 
que “la meua opinió personal 
és que està força bé comen-
çar als entrenaments, però 
no veig clar iniciar la lliga. 
Si hi ha un rebrot al gener 
s’haurà de tornar a parar i 
potser serà pitjor. No obs-
tant, ningú pot confirmar res 
a hores d’ara. Caldrà esperar 
i entenc que quan estem a 
prop, Salut decidirà”. La lliga 
de Quarta s’ha d’iniciar. Els 
clubs també voldrien saber 
si serà al gener i si serà amb 
els sistema establert o s’han 
de buscar altres fórmules de 
competició.

RAPITENCA B
ELS TRES MÀXIMS REPRESENTANTS DE 
L’ESPORT CATALÀ DEBATRAN A CANAL 

TERRES DE L’EBRE LA SITUACIÓ 
ESPORTIVA DEL PAÍS

AVUI DIVENDRES
PARRA: “PER A MI EL FUTBOL AMATEUR 

NO ÉS UNA COSA ESSENCIAL”

Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic, 
de la situació actual, conside-
ra que “contents de tornar als 
entrenaments, tot i les limita-
cions que, lògicament, també 
ens afecten. És bo fer esport i 
poder-ho fer és un bon símp-
toma. A partir d’aquí, com 
suposo que també passa en 
altres equips, hi ha dubtes amb 
la tornada al gener i, si tornem, 
de quina manera seria. Si seria 
amb la lliga prevista o amb un 
altre format. Crec que s’hau-
ria de saber aviat, per poder 
fer una planificació esportiva 
i econòmica, sabent que Salut 
tindrà la darrera paraula”. Roca 
afegeix que “la solució no es 
fàcil. D’entrada s’ha fet un pas 
endavant podent entrenar, 
però estem a expenses de que 

la Federació Catalana es mani-
feste sobre com es reprendrà la 
competició. No obstant, depèn 
també de les previsions sani-
tàries que hi hagin al gener, 
llavors ens podem trobar amb 
que es torni a endarrerir la re-
presa de la competició contem-
plada a hores d’ara. Per tant, 
també incertesa en l’aspecte 
d’objectius esportius i en les 
economies dels clubs, si no hi 
ha ingressos previstos, tampoc 
poden haver els pressupostos 
previstos i per tant aquestes 
circumstàncies poden afectar 
en el tema esportiu. D’aquesta 
forma, els dubtes existeixen i, 
com tots, caldrà esperar, amb 
la sensació que les solucions 
són molt complicades i que no 
podran satisfer a tothom”.

OLIMPIC
“ÉS BO TORNAR A ENTRENAR, SOBRETOT 
PER AL FUTBOL BASE, PERÒ HO FEM AMB 

DUBTES PEL QUE POT PASSAR”

Des del FC Xerta, de la situ-
ació actual, manifesten que 
“cre iem que és  una bona 
decisió posposar l ’ inici  de 
les competicions amateurs 
f ins el gener. Així mateix, 
estem contents de recuperar 
l’activitat esportiva des de 
ja, amb els entrenaments. 
La possibilitat de reiniciar 
els entrenaments amb certa 
normalitat, a partir del de-
sembre quan es permetin els 
desplaçaments comarcals, 
servirà als clubs per poder 
recuperar l’activitat gradual-
ment i tantejar el terreny de 
cara al gener. Els clubs som 
els que estem en contacte 

directe amb la problemàti-
ca. Tenim un mes i mig llarg 
per endavant fins al gener. 
Ens agradaria que la Fede-
ració consultés amb tots els 
clubs quina i com és la millor 
forma de poder reinicar la 
competició i entre tots su-
mar per trobar una solució 
satisfactòria per tothom. Hi 
ha d’haver una mil lor co-
municació. Estem a favor de 
poder reiniciar la pràctica 
esportiva sempre i quan si-
gui segura per tothom. Des 
d’aquí desitjar una ràpida 
recuperació a tots els xerto-
lins i ebrencs que estan fent 
front al virus”.

FC XERTA
“ENS AGRADARIA QUE LA FEDERACIÓ 

CONSULTÉS AMB TOTS ELS CLUBS 
QUINA ÉS LA MILLOR FORMA 

D’ARRANCAR, I CONJUNTAMENT 
TROBAR UNA SOLUCIÓ

SATISFACTÒRIA PER TOTHOM” 
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C. HANDBOL AMPOSTA
Derrota contra el líder, 
el Castelló (20-25)

El Club Handbol Amposta 
va perdre, a la seua pista, 

contra el Castelló (20-25).
El líder Balonmano Castellón 
es va emportar la victòria en un 
duel en el que el conjunt am-
postí va estar a un gran nivell.
Un partit per emmarcar de les 
noies de Mateu Castellà, cedint 
només als darrers tres minuts 
de la primera meitat i als quatre 
inicials de la segona. Va ser en 
aquests moments quan el líder 
va agafar l’avantatge necessari 
per portar el partit on volia.  
Al minut 22 de la primera meitat 
el resultat fou de 9-9. S’arribaria 
al descans amb un 9-12.
A la represa el Castelló, en 5 
minuts, va agafar una renda de 
sis gols (10-16) que ja fou de-
terminant, fins el resultat final 
de 20-25. Des del club ampostí, 

“felicitem a l’equip pel partit dis-
putat enfront de l’actual lider de 
la competició i clar candidat a 
l’ascens de categoria”.
El cap de setmana vinent do-
ble partit i doble desplaçament. 
Dissabte disputarem a Sabadell 
el partit corresponent a la de-
sena jornada enfront de l’Oar 
Gràcia, i diumenge a Lleida el 
partit ajornat corresponent a la 
vuitena jornada enfront de l’As-
sociació Lleidatana.
CH. AMPOSTA “LAGRAMA”: Mar-
ta Gálvez i Noelia Lázaro a la 
porteria, Georgina (6), Andrea 
Haro, Sara Alonso, Gemma Gál-
vez (1), Cristina Tortajada, Paula 
Yélamo (1), Jèssica Bertomeu (2), 
Rut Pagà, Andrea Guerrero (4), 
Judit Tortajada (3), Marina Gasca 
(1), Blanca Viñas, Erika Graciani 
(2), Lluna González.

MOTO 3

CLUB VOLEI ROQUETES

Orgull jesusenc: Jeremy Alcoba 
és tercer en la darrera prova

7 de 7: un equip líder nacional en 
una temporada il.lusionant (0-3)

Jeremy Alcoba va acabar 
tercer al Gran Premi de 

Portugal, en la darrera prova 
del Mundial de Moto3.
Una fita història per al jove pilot 
jesusenc que acaba una gran 
temporada pujant per primer 
cop al podi. Un gran moment, 
que reforça la carrera d’un Je-
remy alcoba que és un orgull 
per a Jesús i per a les Terres de 
l’Ebre. Anys de sacrificis que, 
amb la seua qualitat, actitud i 
perseverança, tenen premi amb 
un podi que ja és històric i que 
posa la cirereta a un any mag-
nífic, en el debut. Els resultats 
enlairen al pilot ebrenc de cara 
la propera campanya.
A la general, Jeremy ha acabat 
onzè.
El pilot Albert Arenas ha estat 
finalment el campió del món. 
Però, en clau ebrenca, el nostre 
campió, sense dubte, és el jesu-
senc Jeremy Alcoba. 

Important victòria del sènior 
masculí del Club Volei Roque-
tes, amb solvència a les illes 
canàries. L’equip roquetenc 
va guanyar per un 0-3 contra 
Cisneros Alter, equip tinerfeny 
molt jove que venia de fer un 
gran partit a Sant Martí. 
Els roquetencs no van donar 

opció al rival practicant un vo-
leibol segur, amb poques erra-
des i amb paciència en els punts 
llargs per jugar amb seny. 
Va participar tota la plantilla al 
partit, mostrant que l’equip va 
creixent i sumant com a con-
junt en totes les facetes del joc.
És la setana victòria, en set jor-

nades, d’un equip roquetenc 
que mostra la seua seguretat, 
confiança i qualitat. 
Roquetes és líder a nivell na-
cional, a través del seu equip 
de volei, i els roqueteros/eres 
viuen amb il.lusió, satisfacció i 
també orgull el gran moment 
actual.

CANAL TE
Nova edició de Minut 91

Dilluns passat, a Canal Terres 
de l’Ebre, el programa esportiu 
Minut 91 va comptar amb Je-
sús Ferrando (júnior i sènior) i 
amb Andreu Miralles, cap d’es-

ports de la televisió ebrenca. Es 
va tornar a parlar de l’actuali-
tat, amb la represa dels entre-
naments i es va analitzar si les 
competicions poden tornar. 
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RÀNQUING CLUBS CATALUNYA (2)

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

ESPECIAL CELMA

HISTÒRIC 
Avui els ofereixo el rànquing 
dels clubs de futbol de tota Ca-
talunya, la segona part. 
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 

240, entre setmana passada i 
aquesfta.
Puntuació
El sistema de puntuació aplicat 
és el següent: Tercera Divisió 
(4 punts); Primera Catalana (3 
punts); Preferent (2 punts) Pri-
mera Regional - Segona cata-
lana (1 punt). Anàlisi de Joaquin Celma. 

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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ALLIOLI DE CODONY 
AMB PERA O AMB POMA 

* Es tracta d’un producte molt nutritiu i calòric, de gust dolcenc i lleugerament picant, i amb més capacitat de con-
servació que l’allioli normal. Es converteix en un producte de rebost, molt adequat per tota mena de plats, tant 
d’acompanyament per a carns i peixos. Simplement, si el voleu guardar, el poseu en pots de vidre, els bulliu al bany 
Maria, i podeu tenir allioli de codony tot l’hivern. Que bones són unes torrades ben sucades amb allioli de codony!

lem, se’ls treu el cor i les tallem a 
trossos. Es tritura tot juntament 
amb la sal i els alls i s’hi va afegint 
oli fins que estigui ben lligat.

ALLIOLI DE CODONYS AMB POMA
 INGREDIENTS
• 2 grans d’all
• 2 codonys
• 1 poma
• 250 ml d’oli d’oliva verge
• Sal

PREPARACIÓ:
Tallarem i bullirem els codonys i 

la poma amb una mica de sal. 
Quan estigui tou, ho pelarem i 
ho deixarem escórrer i refredar. 
Posarem els alls en un morter 
i els aixafarem fins que quedin 
com una pasta i hi afegirem la 
poma i els codonys, sense dei-
xar d’aixafar-los fins que quedi 
tot integrat. Hi anirem afegint 
oli de mica en mica, sense dei-
xar de remenar perquè quedi 
tot lligat. Variacions: s’hi pot 
afegir ou, una llesca de pa tor-
rat amb vinagre o moscatell o 
augmentar la proporció d’alls.

  ALLIOLI DE CODONY AMB PERA
INGREDIENTS
• 4 codonys
• 2 peres d’hivern (sempre po-
sar la meitat de peres que de 
codonys).
• 1 cabeça d’alls (al gust)
• oli d’oliva extraverge
• sal

PREPARACIÓ:
Es comença bullint els codonys 
i les peres una mitja hora fins 
que estiguin tovetes. També es 
poden escalivar al forn. Les pe-
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Una persona que 
coneixes del sector 
laboral o bé un amic, 
dubte entre l’amistat 
i passar a alguna 
cosa més. Cerques 
la independència i 
no toleraràs que et 
posin límits.

aquari
21/01 al 19/02

Obligacions amb la 
família o assumptes 
domèstics, demanen 
que hi posis energia, 
però per altra banda, 
tu vols treballar en 
objectius profes-
sionals. Tocarà fer 
equilibris.

sagitari
23/11 al 21/12

Cerques l’equilibri 
del teu món interior 
doncs al teu voltant 
les coses es mouen 
i apareixen ja alguns 
canvis. Sembla que 
algú està pendent 
del que dius, sigues 
curós.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb el Sol a Casa II 
cerques la seguretat. 
No sembla moment 
per aventures, més 
aviat prefereixes 
apostar pel que ja 
coneixes, tant en 
les relacions com en 
l’economia.

balança
24/09 al 23/10

Amb Venus per Casa 
II fas més compres 
del que és habitual i 
també una bona in-
versió. Ets conscient 
de que has de millo-
rar la teva economia 
i estableixes un pla 
d’acció.

àries
21/03 al 20/04

Et mostres desafiant 
amb qui et porti 
la contrària. Tot i 
que tinguis raó, ves 
amb compte amb 
les explosions de 
caràcter al treball, 
doncs podries tenir 
un problema més.

cranc
22/06 al 23/07

Pots sentir-te 
cansat de tant posar 
energia en projectes 
personals. No t’obli-
dis de descansar 
per seguir donant 
el millor de tu. Tens 
un objectiu amorós i 
mous fitxa.

verge
24/08 al 23/09

Una persona, de 
més edat que tu i 
que viu lluny, pot 
manifestar-te el seu 
interès, però sigues 
prudent. Si tens fills, 
et sents orgullós 
dels seus progressos 
i maduració.

taure
21/04 al 21/05

La parella es pot 
mostrar més posses-
siva que de costum. 
Potser cal tenir una 
conversa franca per 
esvair algunes pors. 
Si esperes un ajut o 
crèdit, podries tenir 
notícies.

peixos
20/02 al 20/03

Les amistats es van 
reactivant i recupe-
res alguns contac-
tes. També hi ha la 
possibilitat de fer 
una escapada que 
tenies en espera. El 
proper amor podria 
ser d’importació.

lleó
24/07 al 23/08

Pots començar a 
gaudir del temps de 
lleure o entrar en una 
nova etapa, ja sigui 
per jubilació o atur. 
Aprofita per fer tot 
allò que normalment 
no feies per manca 
de temps.

bessons
02/05 al 21/06

Si no et trobes prou 
bé, calma’t i vés 
al metge, però no 
deixis que la psicosi i 
l’obsessió s’apoderin 
de tu. A la feina pots 
rebre un reconeixe-
ment o un augment 
de sou.

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

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.

L’ALDEA

629 251 998

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
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S

A

NATACHA

722 518 457

T
O

R
T
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S

A
T
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R
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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

NOVEDAD 
DULCE 
ACTIVA /PASIVA

632 353 222

26x6 

PLACER

NOVEDAD AMPOSTA 
HONDUREÑA COMPLETITA
GRIEGO Y FRANCÉS. 
ACTIVA Y CARIÑOSA

612 534 046
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una visió de futur i il·lusió 
i plagat de records com la 
cançó “som germans”.
Sí, havíem d’entrar a l’estudi al 
Març, però ens vam haver d’es-
perar. En canvi, enregistrar du-
rant el confinament va servir per 
projectar encara més el missat-
ge del disc. Esperant amb ganes 
l’explosió de llum i de colors 
que tothom anhelem ben avi-
at. I “Som germans” és la cançó 
que em connecta directament a 
Miravet, als racons on he cres-
cut, a la meua gent. És el refugi 
espiritual on sempre puc tornar 
quan ho necessito. I que cada 
cop em crida amb més força.

Deu cançons i un poema.
Deu cançons noves on hi ha 
vida, arrel, il·lusió, present, 
desfer-se de les coses que 
no funcionen, autoafirmació, 
delicadesa, sensualitat… i un 
poema musicat de Salvat-Pa-
passeit, d’ascendència mirave-
tana, com a regal, per tancar 
el conjunt de cançons. Just el 
disc que necessitava fer ara.

La teua característica fusió 
del pop, soul, rock i cançó 
d’autor, envoltada de noves 
sonoritats, nous arranjaments, 
però amb la mateixa essència 
i personalitat que ens segueix 
seduint.

Èric Vinaixa, cantant, 
músic, compositor i 

productor miravetà, presenta 
el seu nou treball,”La més 
bonica història”.

Ja tenim el teu quart disc 
en solitari al carrer i a les 
plataformes digitals. “La més 
bonica història”, un part que 
ha trigat tres anys a veure la 
llum.
Sí, més o menys sol ser el 
temps que tardo en treure disc, 
fer gira, escriure, entrar a l’es-
tudi i tornar a publicar. En tres 
anys passen moltes coses!

Del caos a la llum. Des de 
“Caos a mig camí”, una mena 
de teràpia on es respirava 
dolor i foscor, fins a “La més 
bonica història”. Tant ha 
canviat el teu univers?
Ni “Caos a mig camí” era un 
disc tan fosc ni a “La més boni-
ca història” tot són flors i violes. 
Però sí, el meu univers ha can-
viat bastant per dins, més que 
per fora. És més una qüestió de 
perspectiva i reflexió que d’un 
gran esdeveniment que m’hagi 
marcat. Tots els detalls comp-
ten. I sóc un gran amant dels 
petits matisos.

Un disc que es va gestar 
abans de la pandèmia amb 

ÈRIC VINAIXA
“LA MÉS BONICA HISTÒRIA”

Vinc d’on vinc i sóc qui sóc. I 
un cop trobes la teua pròpia 
veu el discurs és més senzill i 
natural. L’essència hi és i l’evo-
lució es fa imprescindible per 
no quedar-te encallat. Cada 
disc és una foto emocional del 
temps que estàs vivint. I musi-
calment, les melodies, les har-
monies, la producció i els ar-
ranjaments estan íntimament 
relacionats amb la manera de 
sentir durant aquest temps. 
Però si mires tots els discos 
anteriors, fins i tot amb Roda-
mons, veuràs que sóc el mateix 
músic. I m’agrada.

Una portada i un videoclip 
amb les teues arrels, amb 
el camí cap a casa, i amb el 
somriure de la teua gent.
És una bonica metàfora de re-
connectar amb tu mateix. De 
tornar a sentir-te a gust i en 
pau. I que millor que al poble 
que t’ha vist créixer!
La portada està feta a la peixe-
ra del riu a Miravet. Just al racó 
on els republicans van creuar 
el riu durant la batalla de l’Ebre 
l’any 38. Tothom ha vist aque-
lla foto mítica dels soldats… És 
bonic pensar que allà on un 
cop hi va haver sang ara hi pot 

haver un somriure. I el video-
clip, realitzat per Marc Juan, 
també està enregistrat als vol-
tants del poble, al Cap de la 
Vila i a l’Arenal, amb extres mi-
ravetans, (entre ells, ma mare) 
i amb la col·laboració d’amics i 
l’ajuntament.

Estàs satisfet del teu camí?
Estic satisfet de seguir-lo tan 
intensament com puc i de viu-
re’l tal com crec que l’he de 
viure. La més bonica història 
és precisament això: ser-ne 
conscients. I amb el nom ja ho 
diem tot, no?

Quina és la pedra on encara 
ensopegues?
La pedra on encara ensopego, 
et diria les falses amistats. En-
cara em colen algun gol!

La cançó més especial per tu 
d’aquesta bonica història?
Totes són filles meues. No en 
puc triar una. Això ja ho farà la 
gent... i el temps!

Parlant de filles..., la teua 
filla Júlia també participa en 
el disc, no?
Sí! La Júlia es fa gran i té un 
sentit musical que, a vegades, 

m’impressiona. Per sort, no 
n’és conscient i ho viu amb 
tota la naturalitat del món. Fa 
uns papers de flauta travessera 
a “Mil cançons”. Discrets i pre-
ciosos. S’ho va prendre molt 
en serio. Tothom mirant i ella 
amb els auriculars, el micro, 
concentrada... amb set anyets! 
Un autèntic regal de la vida...

La Cultura és segura i a més 
sanejar ment i cor. Quan 
creus que podrem veure dalt 
de l’escenari aquesta bonica 
història?
M’agradaria pensar que a la 
primavera ja podrem iniciar 
gira i que abans podrem fer 
petites coses per anar arren-
cant. Ara mateix estem en el 
moment més crític de les úl-
times dècades. Calen deci-
sions valentes i no purament 
burocràtiques. Sense la cul-
tura, morim. Ens tornem gri-
sos. Literalment. Necessitem 
expressar-nos, sentir, interac-
cionar, estimular-nos, vibrar... 
i no només sobreviure. I tot 
això s’està gestionant fatal. 
Però arribarà el dia, segur. El 
dia en què “La més bonica his-
tòria” somriurà des dels esce-
naris.

fotografies: Pep Daudé
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