
Cap de setmana d’encesa de la il·luminació nadalenca. En un Nadal que serà atípic, es dóna llum i color als carrers 

dels municipis. Davant de les dificultats, és una llum per l’esperança. Una llum de Nadal que ha d’il.luminar el 

comerç local del nostre territori.  La imatge és d’Amposta, l’encesa fou ahir dijous.

Terres de l’Ebre: el risc de rebrot baixa a 138 punts 
però la pressió assistencial és elevada

                    P3

El risc de rebrot baixa i se situa en 138, la setmana anterior era de 205. Les dades milloren a l’Ebre però 

la pressió assistencial continua sent alta, amb 15 persones a l’UCI. D’altra banda, la situació general a 

Catalunya fa que dilluns no es passi al tram 2, també per prudència en un cap de setmana de pont.
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Una llum per l’esperança
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EDITORIAL
Què fer amb el Nadal?Edita:

Tocs de queda, reunions 
reduïdes i encara moltes 

preguntes per resoldre. Què 
fer amb el Nadal és el debat 
que viu Europa en aquestes 
dates. 
Mentre acabem de perfilar la 
nostra estratègia, altres països 
han començat a donar pistes. 
Però aquestes receptes són tan 
diverses com ho són les dels pro-
pis ‘veïns’ europeus. En alguns 
països com per exemple Itàlia, 
l’objectiu és “evitar una mas-
sacre” per tant, el toc de queda 
nacional es mantindrà durant 
tot el mes de desembre i no hi 
haurà excepció en les nits asse-
nyalades. És a dir, els italians han 
d’estar a casa a les 22:00 tant per 
Nadal com a Any Nou. Els res-
taurants i bars obriran, “però des-
prés de les vacances de Nadal”, i 
les reunions seguiran limitades a 
sis persones. Al Regne Unit, el pla 
de Boris Johnson inclou, “bom-
bolles nadalenques”, és a dir, fins 
a tres unitats familiars es podran 
ajuntar sense límit màxim de 
persones entre els dies 23 i el 27 
de desembre a cases i llocs pú-
blics oberts, però no en pubs o 
restaurants. Els límits a la mobili-
tat es relaxaran per permetre “la 
tornada a casa” en les dates as-
senyalades. A partir d’aquest mes 
es permetrà la reobertura dels 
comerços no essencials, gim-
nasos, perruqueries i, en algunes 
zones, esdeveniments esportius 
a l’aire lliure. També s’ajornarà de 

les 22:00 a les 23:00 hores l’ho-
ra de tancament de pubs, bars 
i restaurants. Els nostres veïns 
francesos mantindran la majoria 
de restriccions fins al 15 de de-
sembre i es pretén que aquestes 
siguin a poc a poc substituïdes 
per un toc de queda nocturn, 
entre les 21 hores i les 7 del matí, 
exceptuant els dies de Nadal i 
Cap d’Any. A manera de “reco-
manació”, el president de la Co-
missió Mèdica del Sistema Públic 
de Salut de París va plantejar 
un model per poder sopar tots 
‘junts’ a casa. “Podem veure els 
avis per Nadal, però no menjar 
amb ells ... Ells mengen a la cuina 
i natros al menjador”, va apuntar 
l’expert... Els viatges entre regi-
ons amb limitacions continuaran 
prohibits i tant escoles com res-
taurants no obriran abans del 20 
de gener. A Alemanya la intenció 
d’Angela Merkel és clara: endu-
rir ara les restriccions per poder 
aixecar la mà entre el 23 de de-
sembre i l’1 de gener. En aques-
tes dates les autoritats germàni-
ques permetran reunions de fins 
a 10 persones (sense comptar els 
menors de  14  anys). Però com 
d’aquí al 23 de desembre vénen 
setmanes de poca vida social, 
segons la Merkel, els bars, tea-
tres i gimnasos seguiran tancats 
i les autoritats han proposat als 
ciutadans que tinguin una qua-
rantena voluntària de diversos 
dies, així com l’opció de tancar 
les empreses (o mantenir l’activi-

tat només mitjançant teletreball) 
en les dues setmanes claus  de 
Nadal. Un altre element en què 
treballen els responsables ter-
ritorials és el de les “grans cele-
bracions” religioses, per això es-
tudien demanar a les institucions 
que no convoquin als seus fidels 
de forma massiva. A Portugal, el 
país lusità encara no ha anun-
ciat el seu paquet de mesures, 
però ha advertit que les normes 
en vigor, com el toc de queda a 
gran part de país o la limitació de 
moviments durant els pròxims 
festius, podrien  estendre’s  fins 
Nadal “si la situació ho exigeix   “. 
Marcelo Rebelo de Sousa, presi-
dent de la República, va sol·lici-
tar formalment la renovació de 
l’estat d’emergència fins al 8 de 
desembre i va admetre que po-
dria tornar a prorrogar-se del 9 
al 23 o fins i tot més enllà. Pel 
que fa “al famós model suec’ ha 
deixat de ser referència en la 
gestió contra la pandèmia. El 
país escandinau s’ha vist obligat 
recentment a canviar la seua es-
tratègia laxa cap a una postura 
més severa en el control de vi-
rus. El pla és que els ciutadans 
socialitzin únicament amb el seu 
nucli de convivència i / o amb un 
anomenat “grup bombolla” d’un 
o dos amics. Actualment s’han 
limitat les reunions a vuit perso-
nes, amb la intenció de mante-

nir-ho fins a la prèvia de les da-
tes de vacances. El seu mètode 
és similar a països ‘germans’ del 
nord, com Dinamarca, que limi-
ta les reunions a deu persones, 
o Noruega, que demana optar 
pel mínim contacte social im-
prescindible. Les dues adminis-
tracions aposten per mantenir 
aquests límits fins a última hora 
i si la situació ho permet, relaxar 
una mica les mesures durant  el 
Nadal. Altres països encara no 
han fet cap pas de cara a la nit 
de Nadal i la resta de dates claus. 
Estats com Bèlgica, Rússia, Àus-
tria o República Txeca segueixen 
esperant que les coses milloren 
per algun ‘miracle de Nadal’. Lo 
que està clar és que amb un vi-
rus tan insidiós i contagiós, les 
reunions a l’interior amb més 
d’una llar seran arriscades. Es-
pecialment per a persones amb 
una salut més fràgil, siguin vells 
o no. Què queda, doncs? Auto-
responsabilitat. Exercir el nostre 
propi deure de precaució i apli-
car el principi de realitat, perquè 
fer una excepció per al Nadal del 
2020 suposa un risc concret. No 
hi ha sortida. Les vides estan en 
joc. El “pla de Nadal” del govern, 
com en qualsevol altre lloc del 
món, no és una ciència exacta 
i ningú voldria ocupar el lloc de 
fer uns arbitratges tan difícils en 
una pandèmia mundial. 

Els laboratoris de l’Hospital Verge de la Cinta han inaugurat 
nous espais destinats a l’Àrea de Biologia Molecular

Des de l’inici de la 
pandèmia COVID-19 al 

mes de març fins al dia 20 
de novembre, els laboratoris 
Clínics ICS del Camp de 
Tarragona i Terres de 
l’Ebre han processat 48.266 
proves PCR SARS-CoV-2 de 
pacients amb sospita de 
COVID-19 procedents de 
les Terres de l’Ebre, tant de 
l’Atenció Primària com del 
mateix Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta (HTVC) 
i dels hospitals comarcals 
d’Amposta i Móra d’Ebre. 
També ha proporcionat servei 
a residències i centres geri-
àtrics del territori. Aquestes 

proves s’han analitzat entre els 
laboratoris de l’HTVC i el de 
l’Hospital Joan 23 de Tarrago-
na. El senyor Beltran havia re-
but les següents distincions:
Medalla de plata del Departa-
ment de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, 1992.[
Premi Convit 2011 a la trajec-
tòria de promoció de la llengua 
catalana entre la societat.
Premi honorífic “Lo Grifonet 
2011”, atorgat per Òmnium 
Cultural a les Terres de l’Ebre
El premi Carles Salvador de 
Maestrat Viu de 2019.
El premi d’Actuació Cívica de la 
Fundació Carulla de 2011.
La Creu de Sant Jordi de la Ge-

neralitat de Catalunya de 2016.
Era membre de la Secció Fi-
lològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans.
El senyor Beltran va ser conei-
xedor en vida de l’atorgament 
de l’escut de Campredó, amb 
la qual cosa va ser la darrera 
distinció de la qual en va tin-
dre constància, fet que ens 
enorgulleix com a poble. Havia 
estat un amic de la biblioteca 
Manuel Pérez Bonfill i col·la-
borador de la nostra activitat 
cultural.
En l’acte de lliurament hi 
prendran part membres del 
col·lectiu DiLLums al forn, 
de l’Associació Cultural 

Soldevila, i de l’Institut 
d’Estudis Catalans, a part de 
l’Ajuntament de Campredó.
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15 DIES MÉS
La consellera Alba Vergés 
ha explicat que es preveu 
estar-se al tram 1 almenys 15 
dies més, fins el dilluns 21 de 
desembre, però també ha dit 
que les dades epidemiolò-
giques s’analitzaran diària-
ment. En tot cas, ha dit que 
els objectius plantejats fa 
setmanes per anar passant 
de trams, segueixen intac-
tes. El fet de continuar en 
el tram 1 afectarà sobretot 
els establiments situats en 
centres comercials, que hau-
ran de seguir tancats si no 
tenen accés des de l’exterior, 
en dates de moltes vendes a 
causa del Nadal. 

MOBILITAT
El Govern garanteix que es 
permetrà la mobilitat arreu 
de Catalunya per reunir-se 
en els dies de celebració de 
Nadal. Tot i que semblava 
que es podrien impedir 
els desplaçaments per 
als principals àpats de les 
festes, la consellera Vergés 
ha assegurat que encara que 
el 24 i 25 de desembre, 31 
de desembre, 1 de gener i 5 
i 6 de gener se segueixi en 
tram 1 o 2, la mobilitat no 
estarà restringida si és per 
fer àpats familiars amb un 
màxim de dues bombolles. 
Tot i així, tots dos han dit 
que encara queden molts 
dies per Nadal i que caldrà 
veure les xifres de contagis 
els propers dies per si s’ai-
xeca alguna altra restricció. 
En principi, el Govern va 
retardar el toc de queda a la 
1.30 de la matinada les nits 
de Nadal i de Cap d’Any, i a 
les 23 h el 5 de gener.

GRUPS ESCOLARS
Aquesta setmana, pugen a 
10 els grups escolars confi-
nats a l’Ebre i s’han registrat 
17 positius els darrers 10 
dies. L’Institut Els Alfacs de 
la Ràpita és el més afectat 
amb 3 grups confinats, 86 
persones en quarantena i 2 
positius detectats els darrers 
10 dies.

MÉS 
NOTÍCIES

Proves PCR als instituts de 
Roquetes i Amposta
Aquest dimecres ha començat 
la recollida de mostres per de-
tectar contagis de covid a tots 
els alumnes, professors i per-
sonal de l’Institut de Roquetes. 
Dimecres vinent es començarà 
a fer també als instituts i cen-
tres d’adults d’Amposta. 

Més cribratges massius
Aviat es concretarà l’estratègia 
per fer cribratges massius amb 
test antigènics ràpids a la re-
gió sanitària.
Mar Lleixà, gerent de la regió 
sanitària de Terres de l’Ebre, 
ha recalcat que l’estratègia 
s’enfocarà a les necessitats 
i a l’estat del territori. “Som 
conscients que durant aques-
ta època hi ha una sèrie de 
punts molt a tenir en compte 

a l’hora de fer els cribratges 
i prestar-hi especial atenció, 
com pot ser la campanya de 
cítrics”, ha dit. Lleixà ha re-
cordat que “és vital que la po-
blació segueixi activa amb les 
mesures de seguretat” i que 
no es pot abaixar l’atenció 
durant les festes de Nadal en-
cara que es tingui un resultat 
negatiu en un test antigènic 
ràpid o PCR.

A les Terres de l’Ebre, hi ha un descens 
considerable de contagis i de l’índex de rebrot 
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
aquest dijous a 5.314 (la 
setmana passada eren 5.198).              
Fa set dies, informàvem que 
havien hagut 198 casos acu-
mulats al territori durant la set-
mana anterior. En aquesta han 
estat 116. L’evolució de la se-
gona onada de la pandèmia a 
les Terres de l’Ebre continua a 
la baixa. 
La velocitat de propagació del 
virus se situa en 0,79 mentre 
que el risc de rebrot ha dismi-
nuït i està en 138 (setmana pas-
sada era de 205). Encara falta 
per baixar fins els 100.
Aquest dimecres a l’Ebre es su-

maven 6 nous positius de co-
vid-19 confirmats per proves 
PCR o test antigènic ràpid.
En dades d’ahir, s’ha registrat 
una nova defunció després 
d’haver-ne comptabilitzat un 
total de 8 en cinc dies, del di-
vendres 27 de novembre al di-
marts 1 de desembre. El nom-
bre total de morts és de  119. 
Segons les dades oficials facili-
tades aquest dimecres per Salut 
a través del portal dadescovid.
cat, hi ha 38 persones hospita-
litzades per contagis (setmana 
passada 56). Pel que fa a les 
dades d’ingressats a l’UCI, ahir 
dijous es comptabilitzaven 15 
persones a l’UCI de l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa. 

Una xifra que també s’ha reduït. 
Malgrat la millora en les dades, 
els propers dies són claus i no 
es pot abaixar la guàrdia. Molta 
prudència, precaució i respon-
sabilitat.

PROCICAT
Es confirma que Catalunya no avançarà de tram 
dilluns per un “canvi brusc dels indicadors”
El Procicat ha confirmat 

aquest dijous que 
Catalunya no avançarà de 
tram dilluns per un “canvi 
brusc dels indicadors”, 
segons ha explicat la 
consellera de Salut, Alba 
Vergés, que ha dit que la 
resolució és per als propers 
15 dies.              
“Per responsabilitat ens 
quedem en el tram 1”, ha in-
dicat Vergés, que ha parlat 
d’un “creixement sobtat” de 
l’Rt de 0,78 a 0,92 en quatre 
dies. La consellera ha consta-
tat que gestionar un rebrot en 
aquestes condicions amb 438 
pacients a les UCI seria “com-

plicadíssim”. Per la seva part, 
el secretari de Salut Pública, 
Josep Maria Argimon, ha avi-
sat que en els propers dies l’Rt 
continuarà per sobre del 0,9.

Caldrà veure si la velocitat 
continua creixent o s’aconse-
gueix estabilitzar-la per sota de 
l’1 i es continua baixant però 
a ritme més lent. Argimon ha 

posat d’exemple el Camp de 
Tarragona, les Terres de l’Ebre 
i Girona, per explicar que tot i 
que les xifres semblin bones, 
les UCI continuen molt plenes.

“Per responsabilitat ens 
quedem al tram 1”

“A Terres de l ’Ebre, 
Camp de Tarragona i Gi-
rona les xifres semblen 
bones, però les UCI con-

tinuen plenes”

El risc de rebrot 
està ara en 147 punts. 

Però hi ha encara 
15 persones a l’UCI

Salut preveu fer, en total, 
4.000 PCR en aquesta campa-
nya iniciada aquesta setmana. 
L’objectiu és identificar casos 
asimptomàtics, tallar cadenes 
de transmissió i evitar contagis 
sobretot entre la població més 
vulnerable.
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La Policia Local deté un menor 
d’edat amb 10 grams de 
marihuana
La Policia Local de Tortosa ha 
detingut un menor d’edat per, 
suposadament, traficar amb 
marihuana. Aquest dimarts 
passat agents del cos policial 
van identificar cinc persones 
en un carrer del centre, entre 
els quals l’arrestat, al qual li van 
trobar a sobre durant l’escor-
coll una bàscula de precisió i 

Detenció de dues dones per un 
furt en una botiga de roba de 
l’Eixample
Aquesta setmana, concreta-
ment el dimarts passat al ves-
pre, la Policia Local de Torto-
sa va rebre una comunicació 
mitjançant l’Antena Comercial 
que alertava de la comissió 
d’un furt en una botiga de roba 
situada a l’Eixample, de la ca-
pital del Baix Ebre. 
Una vegada es van identificar 

les dues persones que hauri-
en comès aquest furt, dos do-
nes de 32 i 33 anys, els agents 
del cos policial de Tortosa les 
van detenir quan, a més, van 
comprovar que constava con-
tra elles una crida de recerca 
i detenció de la regió policial 
de la localitat barcelonina de 
Berga.

sis bosses de marihuana amb 
un pes total de 10,6 grams. Per 
aquests motius, tot i la reduï-
da quantitat d’estupefaent, li 
atribueixen un possible delicte 
contra la salut pública per tràfic 
de drogues. Als quatre identifi-
cats restants se’ls ha obert una 
acta d’infracció administrativa 
per tinença de drogues.

AGRAÏMENT PER 
LES OBRES
L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha agraït 
les obres que s’executen al 
pont del Mil·lenari, a la C-12 
i a la carretera de Vinallop 
perquè són “importants 
per a la seguretat” així com 
els projectes que estan 
en tràmit com la rotonda 
a Jesús, el tram 2+1 entre 
Tortosa i Amposta, o el 
projecte per poder instal·lar 
un ascensor a la passarel·la 
que creua la C-12 i que dona 
accés als vianants a l’escola 
de Ferreries. D’altra banda, 
el secretari d’Infraestructu-
res i Mobilitat, Isidre Gavín, 
ha assegurat que “molt 
aviat” es farà la revisió dels 
actuals horaris dels trens 
de Rodalies i Regionals que 
arriben al territori. Les obres 
d’Adif del nou esquema de 
vies de l’estació de Sants de 
Barcelona s’han celebrat per 
part del Departament, però 
retarden aquesta revisió.

MEMÒRIA 
HISTÒRICA
Troben les restes d’un 
individu en les excavacions 
a la fossa del cementiri dels 
Reguers. L’anàlisi d’ADN 
haurà de confirmar si el cos 
correspon a ‘el Rubio’, el 
maqui aragonès mort l’any 
1954.

JESÚS
Jesús convoca el XXXVII 
Concurs al tast d’Olis i anun-
ci una fira virtual per al 2021.
D’altra banda, amb l’arriba-
da del Nadal, Jesús promou 
les empreses i el consum 
local amb la campanya 
#AQUÍESTIC.

MOVEM TORTOSA
Movem reclama la creació de 
punts wifi gratuïts a la via 
pública de Tortosa. El primer 
grup de l’oposició defensa-
rà les propostes amb dos 
mocions que es debatran al 
proper ple.

MÉS 
NOTICIES

COMERÇ
Tortosa organitza activitats a l’aire lliure per 
dinamitzar la campanya de Nadal i Reis
Des d’avui 4 de desembre 

és ‘Temps de Nadal’ a 
Tortosa.              
Aquest és el nom del programa 
d’activitats que ha preparat fins 
al final d’any l’Ajuntament, en 
col·laboració amb la Federació 
Comercial, Serveis i Hostaleria 
de la ciutat. Es tracta d’un seguit 
de propostes que volen con-
tribuir a dinamitzar comercial-
ment Tortosa mitjançant activi-
tats que tindran lloc als carrers: 
el programa inclou cercaviles 
els dies 5, 12 i 19, a càrrec de 
grups d’animació i d’elements 

lluminosos que recorreran di-
versos espais de la ciutat. En un 
altre sentit, també estan pre-
vistes tres cantades itinerants 
de nadales els dies 12, 19 i 27. A 
totes les propostes també s’afe-
geixen dos concerts en espais 
acotats: el recital de ‘Lo Misteri 
de Nadal’ de Quico el Célio, el 
Noi i el Mut de Ferreries (dissab-
te 26 a les 20 h a l’auditori) i un 
concert de nadales a càrrec del 
Cor Flumine al recinte del Mu-
seu, diumenge 20 a les 11 h i les 
12 h. La programació de ‘Temps 
de Nadal’ arranca avui divendres 

al vespre amb la tradicional en-
cesa de la il·luminació nadalen-
ca. Els últims dies del 2020 està 
prevista l’arribada dels Patges 

Reials. Enguany, per adaptar-se 
a la situació, els carters dels Reis 
seran a diversos barris i horaris, 
entre el 28 i el 30.

ES REPOSA EL FERM DEL PONT DEL MIL·LENARI
Territori enllesteix les millores a diferents trams 
de la C-12 a l’Ebre amb una inversió de 5 MEUR
El secretari 

d’Infraestructures i 
Mobilitat, Isidre Gavín, ha 
visitat aquest dijous les 
actuacions de millora del 
ferm i estabilització de 
talussos que s’acumulen els 
últims mesos al tram ebrenc 
de la C-12.              
Amb una inversió enguany de 
prop de 5 milions d’euros, s’ha 
reparat i substituït el ferm del 
tram Tortosa-Xerta, s’està re-
posant el ferm del pont del 
Mil·lenari de Tortosa i, arran 
del temporal Gloria, s’han re-
forçat talussos als trams Tor-
tosa-Benifallet, Gandesa-Hor-

ta de Sant Joan i Garcia-Flix. 
Gavín ha destacat que s’ha 
fet “una inversió molt ambi-
ciosa” per dotar el principal 
eix viari ebrenc de “més resi-
liència, qualitat i seguretat”. 
El Departament de Territori 
té previst iniciar de seguida la 
reposició del ferm de la C-12 
entre Tortosa i Jesús i està li-
citant la construcció d’una 
rotonda a l’accés de l’EMD de 
Jesús (918.000 euros). Entre-
tant, s’està redactant el pro-
jecte de transformació de tot 
l’Eix de l’Ebre i Ponent (C-12) 
amb trams de dos carrils en un 
sentit per facilitar els avança-

ments i la mobilitat, i reduir la 
sinistralitat de la via. La millora 
del ferm al tram Tortosa-Xerta 

ha costat 1,37 milions d’euros i 
estarà acabada aquest mes de 
desembre.
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DETINGUT PER 4 
ROBATORIS AMB  
 En un dispositiu conjunt 
dels Mossos i la Policia Local 
d’Amposta s’ha detingut un 
home, de 41 anys, veí d’Am-
posta i nacionalitat espanyola, 
com a presumpte autor de 
4 robatoris amb força a la 
ciutat. La matinada de diu-
menge una patrulla va veure 
un home vestit de negre que 
va fugir davant la presència 
policial. L’home es va amagar 
en un edifici, on se’l va poder 
detenir. Té més de 40 antece-
dents policials i ha quedat en 
llibertat amb càrrecs. 

AINA CID
La remera ampostina, 
nominada de nou als premis 
Admiral. 
Defensa el títol aconseguit en 
l’anterior edició.

MÉS 
NOTÍCIES

AJUTS
S’aprova el pagament de 40.000 
euros als centres educatius i 
associacions de mares i pares
La Junta de Govern 

Local de dilluns 30 de 
novembre, reunida de forma 
telemàtica, va aprovar el 
pagament de 40.000 euros 
en ajuts al sector educatiu.               
En concret, va aprovar el pa-
gament de 20.000 euros di-
rigits a 8 centres d’educació 
primària, secundària i edu-
cació especial del municipi. 
Aquestes ajudes tenen per 
objectiu fomentar la reutilit-
zació de llibres com una for-
ma de promoure el consum 
racional i sostenibe, afavorir 
l’estalvi de recursos i el reci-
clatge i la reutilització de ma-

terials en els centres educa-
tius. Aquest projecte s’inspira 
en els valors de cooperació, 
solidaritat i responsabilitat, 
per intentar incorporar-los a 
la cultura escolar. L’alcalde 
Adam Tomàs, ja ha avançat 
que el pressupost del 2021 té 
previst incorporar una partida 
més ambiciosa per a la socia-
lització de llibres.   
D’altra banda, la Junta de Go-
vern Local també va aprovar 
el pagament de 20.000 euros 
repartits entre 7 associacions 
de famílies d’alumnes dels 
centres de primària i secun-
dària.        

ELIMINAR TOTA 
LA SIMBOLOGIA 
FRANQUISTA

Amposta encara la recta fi-

nal en la l’eliminació de tota la 
simbologia franquista. La regi-
dora de Cultura, Inés Martí, ha 
donat compte a la comissió de 
Promoció de la Ciutat del mo-
ment en què es troben totes les 

gestions necessàries per aca-
bar d’eliminar la presència de 
símbols de l’època franquista 
a la ciutat. En concret, segons 
recull el cens de simbologia 
franquista del Memorial Demo-

cràtic, a Amposta queden dos 
simbologies: una làpida al 
cementeri on es fa referència 
als màrtirs i una placa amb els 
juncs a un habitatge del car-
rer Melilla.

ASSOCIACIÓ SEDIMENTS
“La no gestió dels desguassos 
de fons dels pantans posa en 
risc el tram final de l’Ebre”
L’associació Sediments 

denunciarà l’Estat 
espanyol als jutjats si 
no repara ni gestiona 
adequadament els desguassos 
de fons dels embassaments 
del tram final de l’Ebre.                
Consideren que amb aquests 
mecanismes fora de funciona-
ment per l’acumulació de sedi-
ments al fons es posa en risc la 
integritat de la presa i en perill 
la població aigües avall de Me-
quinensa i Riba-roja. L’entitat 
reclama un canvi radical en la 
gestió d’aquests embassaments 
perquè permetin l’arribada im-
minent de sediments al delta 

contrarestant la subsidència i la 
regressió de l’espai. Per aconse-
guir-ho, demanen la implicació 
activa d’entitats com la Taula de 
Consens i la Generalitat. L’enti-
tat va alertar fa uns mesos que 
el govern espanyol i les hidro-
elèctriques incomplirien la nor-
mativa que obliga a mantenir i 
gestionar els elements de se-
guretat de les preses. Especi-
alment, les comportes de fons 
que regulen el pas de l’aigua i 
els sediments. Segons el porta-
veu, Josep Juan, ni la Confede-
ració ni les companyies hidroe-
lèctriques han actuat per fer-ne 
una gestió correcta.
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EURODELTA
Aquest cap de setmana, 
l’Ajuntament de Deltebre 
ha participat en la novena 
trobada estatal de monedes 
locals amb l’objectiu d’explicar 
el funcionament de l’EuroDel-
ta, la moneda de Deltebre. La 
jornada, que es va celebrar 
de manera telemàtica el 
divendres 27 i dissabte 28 de 
novembre, posava en valor 
les monedes locals en temps 
de crisi a partir de la visió de 
diferents conferenciants i 
administracions.

PREMIS DE 
CULTURA DEL 
PERELLÓ 
Ja es coneixen les obres pre-
miades de les diferents con-
vocatòries que integren els 
Premis de Cultura del Perelló. 
Convocatòria de Pintura Ama-
deu Pallarès Lleó. Únic Premi: 
XL- Àngel Algueró Borràs.

Convocatòria de fotografia 
Josep Diloli: 1r premi: Pen-
saments- Miquel Planells 
Saurina; 2n premi: Alegria- 
Julio Charles Godia; 3r premi:  
Confiança- Albert Arzua Piñol.

Convocatòria de fotografia 
Antonio Gonzalvo; 1r premi: 
Llum de lluna- Julio Charles 
Godia; 2n premi: Corbs Ma-
rins- Miquel Planells Saurina
3r premi: Can Brull- Jaume 
Charles Bernis. 

Aquest any no s’ha pogut 
fer l’entrega com en edicions 
anteriors i es farà arribar el 
premi a casa dels guanyadors. 
L’exposició col·lectiva on podi-
en veure’s les obres finalistes 
i guanyadores, no s’ha fet i es 
presenten els treballs en línia. 
Podeu trobar-ho al web de 
l’Ajuntament del Perelló 
www.elperello.cat així com a 
les xarxes socials @infoperello.

MÉS 
NOTICIES

Tot a punt per la redacció dels projectes de les 
depuradores de l’Ametlla de Mar
El pròxim 2021 es comença-
ran a redactar els projectes 
de les depuradores del ter-
me municipal de l’Ametlla. 
Per una banda, ja s’ha sig-
nat el conveni que perme-
trà la redacció del projecte 
de l’EDAR de l’Ametlla de 
Mar-l’Almadrava i per l’al-
tra, s’ha dotat de recursos 

per redactar el projecte cons-
tructiu de la modificació de la 
depuradora actual i del nou 
emissari submarí. 
D’aquesta manera, l’Ajunta-
ment confia posar fil a l’agulla 
a una de les reivindicacions 
històriques del govern muni-
cipal.

(La Cala Ràdio)

EL PERELLÓ
‘Compra al poble i faràs poble’, Campanya de 
Nadal que organitza l’Ajuntament
L’Ajuntament del Perelló 

organitza una Campanya 
de Nadal,  sota el lema: 
‘Compra al poble i faràs 
poble’, que tindrà lloc del 4 de 
desembre fins al 7 de gener 
per reactivar el comerç local i 
les empreses del municipi.             
Per la compra superior a 5€ en 
qualsevol comerç o empresa 
s’obtindrà un segell. Cal acon-
seguir 6 segells diferents per 
butlleta per entrar al sorteig dels 
euromels (bitllets de 5€). En total 
s’entregaran 2500€ en premis, 
repartits de la següent manera:

1 premi de 500€ repartits en 
bitllets de 5 “euromels“.
1 premi de 200€ repartits en 
bitllets de 5 “euromels“.
3 premis de 100€ repartits en 
bitllets de 5 “euromels“.
30 premis de 50€ repartits en 
bitllets de 5 “euromels“.

El sorteig es realitzarà via tele-
màtica el divendres 8 de gener. 
Aquests euromels, els guanya-
dors els han de bescanviar per 
productes i serveis dels dife-
rents comerços i empreses 
professionals que ells escullin. 

Aquesta campanya es com-
plementa amb la del concurs 
d’aparadors i façanes de Nadal 
que per segon any consecu-
tiu organitza l’Ajuntament per 
tal de fomentar la participació 

ciutadana en l’esperit nadalenc 
i animar el teixit comercial. 
Avui es dona el tret de sortida 
a les campanyes amb l’encensa 
de les llums de Nadal del mu-
nicipi.

DELTEBRE
L’Ajuntament invertirà 2 ME en el 
manteniment i arranjament de camins rurals
El govern municipal de 

Deltebre ha presentat la 
inversió que es realitzarà en 
camins rurals fins el 2024.             
En total, 1.983.897€ que s’exe-
cutaran de manera progressiva 
i que són un exemple, tal com 
ha explicat l’alcalde, Lluís Soler, 
de “l’aposta que realitzem des 
de l’Ajuntament per millorar la 
complexa trama rural del muni-
cipi, de més de 178km, i de po-
sar en valor sectors que de ma-
nera històrica sempre s’han vist 
desafavorits”. I és que la inver-
sió prevista per aquest període 
triplica la realitzada en l’ante-
rior mandat municipal, la qual 

es va elevar als 550.000€. Però, 
a banda, multiplica per sis la in-
versió efectuada per l’anterior 
govern, xifrada en 295.000€. 
En el cas concret d’enguany, 
la darrera setmana es van ini-
ciar els treballs d’arranjament 
de cinc camins rurals, en dife-
rents trams. Una acció que se 
suma a les diferents tasques de 
manteniment que s’han anat 
efectuant al llarg de l’any, mal-
grat el context de la pandèmia, 
i que s’eleva als 338.000€. Una 
vegada es finalitzi l’arranjament 
d’aquests camins, i fins a l’any 
2024, es projecta un arranja-
ment d’un total d’11 camins 

més, amb una inversió de més 
d’1.165.000€ a la qual es suma-
rà el contracte de manteniment 
anual de camins rurals valorat 
en 480.000€. Aquesta acció de 

millora de la imatge de poble 
s’afegeix a la presentada la set-
mana anterior, que contempla 
la millora de de les voreres del 
municipi.



7publicitat DIARI MÉS EBRE • divendres 4 de desembre / 2020



8 DIARI MÉS EBRE • divendres 4 de desembre / 2020

baix ebre

baix ebre

El CAT canvia 5 trams de la canonada entre l’Ampolla i Cambrils
El Consorci d’Aigües de Tar-
ragona (CAT) finalitza aquest 
dimarts la substitució de cinc 
trams de la canonada prin-
cipal. L’organisme va acabar 
el juny una inspecció per 
conèixer l’estat de 12.500 
tubs situats en una línia de 
75 quilòmetres. Només 33, 
un 0,3%, va presentar algu-

na patologia i d’aquests, cinc 
necessitaven ser canviats amb 
urgència per evitar incidents 
com els del passat gener a 
l’Ampolla, quan un fragment 
es va trencar. Els trams més 
afectats es troben a l’Ampolla, 
l’Ametlla de Mar, Mont-roig del 
Camp i Cambrils. Els canvis es 
van començar a fer el 20 d’oc-

tubre i per fer-los s’ha hagut 
de buidar la canonada, però 
això no ha afectat el subminis-
trament d’aigua de boca a la 
ciutadania.
La substitució dels cinc tubs té 
un cost de 612.123 euros.
De cara al futur, el CAT treballa 
per instal·lar una xarxa de fibra 
òptica a l’interior de la canonada 

per tal de monitoritzar l’estat 
estructural de la infraestruc-
tura. Això permetrà planificar 
amb més exactitud la renova-
ció dels tubs. 
“La idea és tenir el projecte 
enllestit el juliol del 2021 i po-
der-lo licitar la segona part de 
l’any. La instal·lació seria per al 
2022”. (ACN)

OPOSICIÓ AL NOU 
PARC EÒLIC DE 
L’AMETLLÓ 
El consistori de l’Ametlla de 
Mar s’oposa a la construcció 
del parc eòlic l’Ametlló de 
l’empresa EFENER E3. El 
projecte preveu instal·lar 7 
aerogeneradors al terme mu-
nicipal de La Cala i 3 al terme 
municipal del Perelló, on 
l’Ajuntament “té el projecte 
sobre la taula i l’està valo-
rant”, segons ACN. Com ha 
defensat l’alcalde de l’Amet-
lla, Jordi Gaseni, la central 
eòlica “els perjudica més que 
beneficia”, per l’emplaçament 
i les dimensions dels molins 
de vent i pel perjudici al valor 
cadastral dels terrenys dels 
propietaris afectats. “És una 
decisió que ens dol prendre, 
però apostem per contribuir 
a les energies renovables 
amb projectes fotovoltaics 
que estem treballant”.  

URV
Un equip de la URV guanya 
una competició università-
ria amb una aplicació que 
determina la vulnerabilitat 
d’una persona per infecció 
de COVID-19. Aitor Arjona, 
Pablo Gimeno i German 
Eizaguirre són els estudiants 
del Màster en Enginyeria 
Computacional i Matemàtica 
que van participar a la Next 
Level Hackaton 2020 de 
Viewnext i IBM. Es tracta 
d’una aplicació web capaç de 
determinar la vulnerabilitat 
d’un individu enfront d’una 
infecció per COVID a partir 
d’un simple formulari sobre 
les seves dades de salut.

L’AMETLLA
La regidoria de Turisme, 
Comerç i Civisme de l’Ametlla 
ha impulsat el Consell de 
Turisme, un òrgan de partici-
pació representat pel sector 
turístic, comercial i pesquer 
de la població, d’àmbit públic 
i privat, que té l’objectiu de 
treballar colze a colze en la 
promoció del municipi.

MÉS 
NOTÍCIES

ROQUETES
Presentació de les activitats previstes per a 
les festes nadalenques 2020
         El regidor de Cultura i Festes, 
Sisco Ollé, ha insistit que 
“aquest any la celebració de les 
festes nadalenques tindran un 
caràcter especial motivat per 
la situació de pandèmia. Tot 
i haver-hi poques activitats 
es vol contribuir a mantenir 
l’esperit nadalenc”.Ollé ha 
explicat que la primera activitat 
prevista serà el concert de Santa 
Cecília a càrrec de la Banda de 
Música de La Lira de Roquetes, 
que serà enregistrat en vídeo 
aquest diumenge al pavelló, 
per difondre’s posteriorment a 
través de les xarxes socials. El 
dimarts dia 8 es durà a terme la 
missa de la Immaculada, però 

aquest any es celebrarà a les 12 
del migdia amb una processó 
per l’interior de l’església, en 
canvi no es celebrarà la fira 
nadalenca ni cap acte pel dia 
de Nadal ni Cap d’Any. Sisco 
Ollé ha anunciat que “s’està 
treballant per poder realitzar la 
gravació d’un concert a càrrec 
d’un grup musical de Roquetes 
per tal que la nit de cap d’any la 
gent pugui gaudir des de casa 
seva”. Ollé també ha destacat 
que l’alcalde de Roquetes, Paco 
Gas, realitzarà el tradicional 
missatge de Nadal i Cap d’Any 
a través de les xarxes socials. 
Finalment Ollé ha fet una crida 
a la ciutadania perquè aquest 

Nadal facin les seves compres 
al comerç local. Per la seva part 
el president del Patronat de 
Festes, Juan Carlos Sangres, ha 
explicat que es treballa “perquè 
tots els xiquets i xiquetes no 
perdin la màgia de la nit de 
Reis, així perquè tots els infants 
puguin enviar les seves cartes 

als Reis Mags d’Orient, els 
Patges Reials, a partir del dia 9, 
instal·laran diverses bústies”. Pel 
que fa a la cavalcada, Sangres 
ha anunciat que “aquest any 
els Reis no aniran en carrosses, 
sinó que ho faran en vehicles 
descapotables i en format 
cercavila”.

CONSELLS COMARCALS
Impulsen un pla de reactivació socioeconòmica 
amb una inversió de 800.000 euros
Els consells comarcals 

de les Terres de l’Ebre 
impulsen un pla de 
reactivació socioeconòmica 
que suposa en conjunt una 
inversió de 800.000 euros, 
un seguit d’actuacions que 
tenen l’objectiu d’impulsar 
l’activitat empresarial i 
mantenir l’ocupació, així 
com minimitzar els efectes 
desfavorables causats per la 
crisi sanitària de la Covid-19.             
Aquesta inversió és finança-
da pel departament de Treball 
i l’Institut per al Desenvolu-
pament de les Comarques de 
l’Ebre (IDECE) i s’han presen-

tat les principals línies d’ac-
tuació en el marc del Consell 
Econòmic i Social. El pla de 
reactivació socioeconòmica 
centra el focus en aquells sec-
tors amb més potencial de re-
activació econòmica i creació 
d’ocupació. En aquest sentit, 
la dinamització econòmica i 
l’impuls de l’activitat empresa-
rial; la promoció turística i la 
promoció del producte agroa-
limentari de proximitat són les 
principals línies de treball. Així 
ho han explicat en una roda 
de premsa conjunta el director 
de l’IDECE, Albert Salvadó; el 
president del Consell del Baix 

Ebre, Xavier Faura; el president 
del Consell del Montsià, Joan 
Roig; la presidenta del Consell 
de la Terra Alta, Neus Sanromà 
i la presidenta del Consell de la 

Ribera, Gemma Carim. Des dels 
consells s’ha treballat de forma 
coordinada per planificar una 
estratègia conjunta i comple-
mentària.
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LA RÀPITA: 
RENÚNCIA DEL 
50% DE LES 
PARTIDES DE LES 
REGIDORIES  
El portaveu d’ERC, Albert 
Salvadó, va agrair als seus 
companys de govern “la 
responsabilitat i l’esperit 
de sacrifici” que han fet 
en renunciar al 50% de les 
partides de les regidories. 
Salvadó va explicar que “el 
govern de la Ràpita ens 
dotem d’un pressupost 
flexible pensat per a donar 
resposta, des d’inici d’any, a 
les necessitats extraordinà-
ries del 2021 a conseqüència 
de la pandèmia”. Pel que fa 
a l’oposició, el grup de JxCAT 
va rebutjar els pressupostos 
i el seu regidor, Joan Martín 
Masdéu, va justificar que 
“coneixem la situació actual 
del país i els problemes de 
l’economia de la Ràpita en 
concret, però no són els 
pressupostos que nosaltres 
redactaríem, els veiem poc 
ambiciosos”. Per la seva 
banda, el portaveu de mR, 
Pedro Hernández, ha mos-
trat el seu suport al govern 
municipal i ha exposat que 
“els pressupostos van ben 
encaminats, i nosaltres no 
hem presentat cap proposta 
perquè no és el moment de 
demanar”. Per concloure, 
la portaveu del PSC, Rosa 
Anglès, ha expressat que 
“creiem que és adequat fer 
la partida del fons de con-
tingència i ho veiem positiu 
per al moment que estem 
vivint”.. 

ENLLUMENAT 
NADALENC
Avui divendres, a les 18 h, 
“engeguem l’enllumenat 
nadalenc a la Ràpita per 
donar color al municipi i in-
centivar el comerç rapitenc. 
Aquest any, malauradament, 
la situació de la pandèmia 
de la Covid-19 ens impedeix 
celebrar-ho com els altres 
anys amb la xocolatada”. 

MÉS 
NOTÍCIES

La Diputació de Tarragona enllesteix la millora de 
la carretera TV-3408 entre Amposta i la Ràpita
La Diputació ha enllestit el 
condicionament de la carrete-
ra TV-3408 entre Amposta i la 
Ràpita. Els treballs, amb una in-
versió de 2,57 MEUR, han per-
mès eixamplar la calçada fins 
als 6 metres, habilitar vorals 
d’un metre d’amplada a cada 
banda i construir una rotonda 
a la intersecció amb la carrete-

ra TV-3406. A més, s’ha col·locat 
una barrera de seguretat a tot el 
costat dret de la carretera per tal 
de protegir el trànsit de possibles 
caigudes al canal i s’han condi-
cionat els accessos a les finques 
confrontants. L’actuació ha per-
mès renovar el paviment i fer 
modificacions en la rasant per 
millorar el perfil de la calçada.

LA RÀPITA
Nova reparació d’urgència de la barra del 
Trabucador, pel temporal del cap de setmana
Les màquines tornen a 

treballar a la barra del 
Trabucador, al delta de 
l’Ebre, després dels nous 
trencaments que ha provocat 
el temporal de llevant 
d’aquest cap de setmana.               
Les aportacions de sorra per 
reforçar els tres trams afectats 
–un dels quals d’una amplada 
d’uns 150 metres- han de per-
metre comunicar novament 
per terra la punta de la Banya. 
Infosa, l’empresa que gestiona 
l’explotació salinera en aquest 
espai, ha lamentat que les ac-

tuacions d’urgència pel tem-
poral Gloria executades fa uns 
mesos pel govern espanyol 
hagin estat insuficients per 
fer front a l’episodi. Reclamen 
també a la Generalitat que in-
verteixi de forma imminent els 
6 milions d’euros pressupos-
tats en actuacions per salva-
guardar el Delta. 
Els episodis de temporals, 
força freqüents durant la pri-
mavera i la tardor, segueixen 
castigant visiblement els punts 
més fràgils de la línia de costa 
del delta de l’Ebre.

LA RÀPITA
S’aprova un pressupost per a donar resposta a 
les necessitats extraordinàries per la Covid-19
El govern de la Ràpita va 

presentar el projecte 
de pressupost per a l’any 
2021, on s’aposta per donar 
resposta a les necessitats 
extraordinàries per la 
Covid-19.              
És per això que, l’Ajuntament de 
la Ràpita fa una contenció de la 
despesa corrent de les regidories 
per crear un fons de contingèn-
cia de 400.000€ per a la reacti-
vació econòmica i l’atenció a les 
persones. El pressupost munici-
pal aprovat, en el plenari del mes 
de novembre, va comptar amb 
els vots favorables d’ERC i mR, 
l’abstenció del PSC i els únics 

vots en contra de JxCAT.
El govern municipal ha elaborat 
“un pressupost flexible per po-
der donar resposta a qualsevol 
necessitat que la Ràpita tingui 
el 2021, tenint en compte la in-
certesa que es preveu. De fet, 
el pressupost 2021 ascendeix a 
12.472.000 euros i respon a una 
previsible disminució d’ingres-
sos per la crisi actual”.
D’altra banda, s’ha de tenir pre-
sent que durant el 2021 es tira-
ran endavant la remodelació de 
l’edifici de les Duanes per con-
vertir-lo en un espai d’emprene-
doria i coworking, l’arranjament 
de l’avinguda Pare Castro, la 

urbanització del tram del car-
rer Constància i la renovació de 
la Piscina Municipal. El plenari, 
també, ha aprovat per unanimi-
tat dues mocions del PSC, una 
amb motiu del dia 25 de novem-
bre, Dia internacional per a l’eli-

minació de la violència vers la 
dona i l’altra, perquè la Genera-
litat destini els 6 milions d’euros 
previstos als pressupostos del 
2020 per pal·liar els efectes de la 
regressió i subsidència del Delta 
de l’Ebre.
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El Ple municipal va acordar 
modificar la taxa per llicèn-
cies d’obertura d’establ i-
ments i activitats. D’aques-
ta manera,  s’estableix un 
mecanisme per tal que to-
tes aquelles activitats que 
s’emprenguen al  l larg de 
l’any 2021 estiguen exemp-
tes del pagament de la quo-
ta tributària que afecta la 
taxa regulada en aquesta 
ordenança fiscal. La suspen-

sió tindrà efectes des de l’1 
de gener al 31 de desembre 
de 2021, tot i que es podrà 
prorrogar si les circumstàn-
cies ho requereixen.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, 
diu que “la proposta s’em-
marca en el conjunt de po-
lítiques que s’han impulsat 
des del principi de la pan-
dèmia per tal de reactivar 
l’economia i que es continu-
aran durant el pròxim any”.

ALCANAR

REACTIVACIÓ 
DEL COMERÇ 
LOCAL AMB 
30.000 EUROS 
D’INVERSIÓ
La Regidoria de Promoció Eco-
nòmica ha estat treballant per 
buscar mecanismes de suport 
al comerç local, tant en l’àmbit 
econòmic com tècnic. Una de 
les grans apostes ha estat la 
creació d’una línia de subven-
cions de més de 21.000 euros 
per al teixit comercial local, 
que s’espera pugui ser d’ajuda 
per als establiments i empre-
ses del municipi . El regidor de 
Promoció Econòmica Manel 

Crespo, ens explicava que ja 
s’estan rebent les sol·licituds 
d’empreses i comerços i que 
per al any vinent tindran una 
mateixa línia d’ajuts amb el 
mateix import. Entre totes 
les  campanyes de promoció 
comercial portades a terme 
des de l’inici de pandèmia des-
tacar la més recent vinculada 
a la Fira de l’Oli amb l’entrega 
de diferents xecs regal per 
valor de 2000 euros. (La Plana 
Ràdio).

SANTA BÀRBARA
PREVENIR ELS 
CONTAGIS DE 
COVID
 L’Ajuntament d’Alcanar ha 
impulsat un projecte pioner 
a Catalunya per formar el 
jovent com a agents cívics 
anticovid. Una tècnica de 
Salut del Consell Comarcal del 
Montsià ha impartit als 450 
estudiants de l’Institut Sòl de 
Riu una formació, curta i pràc-
tica, sobre com actua el virus 
i què poden fer per prevenir 
contagis. L’Institut Sòl de 
Riu d’Alcanar és el primer de 
Catalunya en formar tots els 
seus estudiants com agents 
anticovid.

ALCANAR

ALCANAR 
L’Ajuntament, ha organitzat, 
un any més, el tradicional acte 
de l’encesa de les llums de 
Nadal. Enguany finalment se 
celebrarà el divendres, 4 de 
desembre, a les 18.45 h, de 
forma telemàtica,  a causa de 
la situació epidemiològica.  

PLA DE 
TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL 
L’Estació Nàutica de la Ràpita 
va presentar, en l’assemblea 
general de l’Associació Estació 
Nàutica, el Pla de Transforma-
ció Digital de la Ràpita. El Pla 
de Transformació Digital està 
enfocat a la transformació 
digital dels negocis i la seva 
execució permetrà formar a 
les empreses del municipi en 
els aspectes necessaris per 
fer el canvi al model digital 
tan indispensable durant la 
pandèmia de la Covid-19. 

DENUNCIEN UN 
CAÇADOR 
Els Mossos van denunciar 
un caçador a la Galera per 
consum de drogues mentre 
portava una escopeta de 
caça. L’individu tampoc duia 
la documentació necessària 
per poder caçar. Els Mossos 
van intervenir-li l’arma i un 
ganivet de grans dimensions.

SANTA BÀRBARA 
Durant el mes de novembre 
s’han portat a terme l’arranja-
ment d’un total aproximat de 
quinze quilòmetres de camins, 
per diferents trams, del terme 
municipal de Santa Bàrbara. 
Aquest arranjament s’han 
realitzat amb una subvenció 
de la Diputació de de 46.000 
euros. (LPR)

LA SÉNIA 
 L’arbre de la plaça ja s’ha 
encès i es segueix amb la 
decoració dels carrers per 
donar suport als comerços del 
municipi. 

MÉS 
NOTÍCIES

RESTAURACIÓ 
A LA CREU DE 
TERME
La regidoria de Cultura va 
informar que, amb motiu de la 
restauració que s’ha de fer a 
la Creu de Terme, catalogada 
com a BCIN (Bé Cultural d’In-
terès Nacional), ubicada a la 
placeta del Prigó, dilluns es va 
procedir al desmuntatge de la 
mateixa per part dels tècnics 
del Centre de Restauració de 
Béns Mobles de Catalunya, 
que seran els encarregats de 
fer els arranjaments. Per tant, 
durant els propers dos mesos, 
la Creu no estarà plantada al 
seu lloc habitual.

LA SÉNIA

 

SANT JAUME: 
AJUTS A LES 
ENTITATS 
ESPORTIVES 
LOCALS
  
La Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Sant Jau-

me d’Enveja destina 5.100€ 
a les entitats esportives del 
municipi per ajudar-les a 
pal.liar els efectes de la Co-
vid19. 
També ha obsequiat a totes 
i tots els esportistes, mo-
nitores i monitors amb un 
tapaboques amb la marca 
esportiva de la població.

PACO REVERTER PREN POSSESSIÓ COM A 
REGIDOR DE JUNTS

ALCANAR
L’AJUNTAMENT ELIMINA LA TAXA 

PER LLICÈNCIES D’OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS I ACTIVITATS 

Un dels primers punts del ple 
de novembre, que va tenir lloc 
aquest dilluns de forma telemà-
tica, va ser la presa de possessió 
del nou regidor de Junts per Al-
canar, les Cases i Alcanar Platja, 
Paco Reverter, que assumia el 
càrrec dos mesos després de la 
renúncia d’Ivan Romeu. El regi-
dor jurava per imperatiu legal, 
dirigia unes paraules al seu an-
tecessor i allargava la mà a tots 
els membres del plenari. En 
paraules de Paco: “faig el pas 

de forma decidida i ferma, per 
donar continuïtat al projecte de 
la nostra formació. Treballarem 
per aportar i materialitzar acci-
ons que ajuden a superar la cri-
si econòmica, sanitària i social 
del municipi i també per imple-
mentar amb diàleg i consens 
els màxims punts possibles 
que portàvem a les eleccions 
en el programa, estenem la mà 
a l’equip de govern i resta de 
grup a l’oposició per treballar 
conjuntament”.

 
ULLDECONA
L’Ajuntament ha programat 
més d’una vintena d’activitats 
per a infants i jóvens com a 
alternativa al Parc de Nadal. 
“Hem preparat  un segu i t 
d ’act iv i tats  com l ’encesa 
de llums, obres de titelles i 
teatre, màgia, activitats de 
natura  per  anar  a  buscar 

el Tió, sessions de cinema 
infantil i juvenil , tallers de 
manualitats nadalenques i un 
túnel de terror per a tots els 
públics, entre altres”. També 
s ’ha  in format   que h i  ha 
diferents opcions preparades 
per a rebre els Reis Mags, en 
funció de la normativa que 
hi hagi en vigor el dia 5 de 
gener.
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LAURA BORRÀS, 
CANDIDATA DE 
JUNTS
La nova presidenciable de 
JxCat, Laura Borràs, ha fet 
una crida al conjunt de “l’in-
dependentisme” per sumar 
forces de cara a les eleccions 
del 14-F. Ho ha dit en el seu 
primer discurs, després de 
ser escollida aquest diu-
menge amb el 75,8% dels 
vots de la militància. “Poder 
gestionar la independència 
ens permetrà gestionar el 
país que volem ser” ha as-
segurat. Per això, Borràs ha 
subratllat que és necessari 
tenir un Parlament “nítida-
ment” independentista. 

EN COMÚ PODEM
Movem Terres de l’Ebre va 
ratificar al passat Consell 
Regional l’aliança amb Ca-
talunya en Comú per formar 
part de les seves llistes a 
les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya, i 
aquesta mateixa setmana 
l’Assemblea de la demarca-
ció de Catalunya en Comú 
ha acordat que Jordi Jordan 
en sigui el cap de llista per la 
circumscripció de Tarragona. 

PSC
El PSC descarta la possibi-
litat d’un pacte de govern 
amb ERC i emplaça la ciuta-
dania a “passar pàgina”.
L’eurodiputat Javi López 
creu que la presidència es 
decidirà entre Miquel Iceta i 
Pere Aragonès.

ERC
ERC lamenta l’”obsessió” de 
JxCat d’”atacar” els republi-
cans i recorda que “l’ad-
versari és l’Estat”. Marta 
Vilalta pregunta a Laura 
Borràs a qui escollirà entre 
una presidència d’Aragonès 
o Iceta. Vilalta ha felicitat 
la presidenciable de JxCat, i 
li ha dit que no s’equivoqui 
d’”adversari polític” que, 
segons Vilalta, és l’Estat.

MÉS 
NOTÍCIES

terres de l’ebre

 POLÍTICA
Salvadó, Viña, Launes i Aubanell, primers 
candidats comarcals d’Esquerra al Parlament
Les quatre federacions 

comarcals de l’Ebre 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya van finalitzar 
dissabte la celebració dels 
congressos per escollir 
les persones candidates 
que integraran les llistes 
electorals del Parlament.              
A cada Congrés només es va 
presentar una única candida-
tura a primera persona candi-
data de la comarca, la qual va 
rebre el suport unànime de la 
respectiva militància comar-
cal. La Federació comarcal 
del Montsià va escollir com 

a primer candidat a Lluís Salva-
dó, actual diputat al Parlament, 
càrrec que havia ocupat entre 
els anys 2012 i 2016, i al que va 
renunciar en ser nomenat se-
cretari d’Hisenda. El Baix Ebre 
va escollir com a primera can-
didata a Maria Jesús Viña, que és 
regidora a l’Ajuntament de Tor-
tosa, presidenta de la secció lo-
cal i responsable de la secretaria 
de Ciutadania de la Federació 
de l’Ebre del partit. Manel Lau-
nes, responsable de la secretaria 
d’Imatge i Comunicació de la 
secció local d’Esquerra de Móra 
d’Ebre, va ser el triat per la Ribe-

ra d’Ebre; i Joan Aubanell, que 
és regidor del grup municipal 

d’Alternativa per Gandesa ho 
va ser per la Terra Alta.

POLÍTICA
El Partit Demòcrata pacta millores per a les 
Terres de l’Ebre als Pressupostos Generals 
El Partit Demòcrata avalarà 

els Pressupostos Generals 
de l’Estat, i ho farà després 
que els diputats al Congrés 
hagin arribat a un acord 
amb el govern espanyol que 
beneficia Catalunya.               
El diputat al Congrés Ferran Bel 
hagi arribat a un acord amb el 
govern espanyol “que beneficia 
Catalunya i les Terres de l’Ebre”. 
Bel ha destacat que “els pres-
supostos inclouran per primera 
vegada la redacció de l’estudi 
informatiu per construir una 
sortida de l’autopista AP-7 al 
Montsià”. El diputat demòcra-
ta també ha arribat a un acord 
per ampliar la partida de la va-

riant de Gandesa i ha arrancat 
el compromís que aquest pro-
jecte sigui una realitat durant 
els propers anys. Altres inversi-
ons que ha aconseguit Bel per 
al territori són 250.000€ per 
un projecte de l’ajuntament 
de Deltebre, així com també 
150.000€ per resoldre els pro-
blemes que hi ha a la N-340 al 
municipi de l’Aldea i que pro-
voca inundacions. A la vegada 
també hi ha millores en l’àmbit 
de la recerca, amb una aporta-
ció de 50.000€ per la Fundació 
doctor Ferran i en l’àmbit del 
turisme i la cultura, amb una 
aportació de 30.000€ per al 
Terres Travel Festival – Films & 

Creativity. Bel, ha definit l’acord 
com a “necessari i profitós i que 

millora la repercussió del pres-
supost a les Terres de l’Ebre. 
Ens hem de preguntar: què és 
millor, tenir aquestes millores 
o no tenir-les?. El Partit Demò-
crata no serem el partit del ‘No 
a tot’, sinó els de treballar per tal 
d’aconseguir acords en benefici 
de Catalunya i de les Terres de 
l’Ebre. Qui pensa que per pactar 
els pressupostos renunciem a la 
independència s’equivoca, però 
el Partit Demòcrata tenim clar 
que per aconseguir un país in-
dependent, s’ha de construir el 
país i això passa perquè mentre 
paguem els impostos a Madrid, 
aquests recursos també reper-
cuteixin al nostre territori”.

Resta de candidats que acompanyaran a les llistes
Les quatre federacions co-
marcals van escollir la resta 
de candidats que acompa-
nyaran a les llistes. Al Montsià, 
Alfons Montserrat i Esteller, 
actual diputat al Parlament i 
president de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra Republica-
na, és qui amb Neus Guiu i 
Cervelló, responsable de la 

secretaria d’Imatge i Comuni-
cació de la Federació d’Esquer-
ra a l’Ebre, i de la secretaria de 
la Dona d’Esquerra a Ulldecona, 
acompanyaran a Salvadó.
La resta de candidats que repre-
sentaran al Baix Ebre seran Ire-
ne Fornós i Curto, actual dipu-
tada al Parlament de Catalunya 
i regidora de l’EMD de Bítem; 

Antoni Gilabert i Rodríguez, re-
gidor a l’Ajuntament de l’Aldea, 
conseller Comarcal i president 
del Consell Esportiu del Baix 
Ebre, i Carlos Bel i Carbó, re-
gidor d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – Més Deltebre. 
L’alcaldessa de Vinebre i presi-
denta del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre, Gemma Carim 

i Gironés, completarà la re-
presentació de la comarca; 
i Maria Jesús Ardévol i Giro-
nés, regidora d’Entesa per la 
Fatarella, responsable de les 
àrees de Cultura, Turisme, 
Promoció Socioeconòmica i 
Noves Tecnologies al govern 
municipal, ho farà en nom de 
la Terra Alta.
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PSC  
El PSC de Tortosa ha presen-
tat una moció al ple ordinari 
de desembre per reclamar 
al govern de la Generalitat 
de Catalunya que destini de 
manera urgent els 6 milions 
pressupostats per aquest any 
2020 a emprendre de manera 
immediata les actuacions 
previstes per evitar la regres-
sió i subsidència del Delta 
de l’Ebre. “Aquests diners 
s’han d’invertir aquest any, 
si no es perdran en el total 
d’inversions de la Generalitat 
pel 2020”,  per això el grup 
municipal del PSC a l’Ajunta-
ment de Tortosa ha presentat 
la moció.

TAULA DE 
CONSENS
Els representants de la Taula 
de Consens del Delta han 
denunciat aquest dissabte els 
danys ocasionats pel darrer 
temporal. Asseguren que han 
assistit “impotents” a un nou 
trencament dels calaixos de 
l’Illa de Buda, així com de la 
barra del trabucador. També 
assenyalen que es viu una 
“situació límit” a la zona de 
la Marquesa, de la Bassa de 
l’Arena i de l’Arenal. És per 
això que reclamen al Govern 
de la Generalitat unes obres 
“d’emergència” que permetin 
afrontar el problema de forma 
“decidida i resolutiva”. Dema-
nen, doncs, una intervenció 
“immediata” amb els “6 
milions de l’exercici pressu-
postari del 2020”. Unes obres 
que s’haurien d’executar 
“abans que acabi l’any”. Pels 
representants de la Taula, 
aquesta realitat també ha de 
servir perquè es reconsideri 
“la insuficiència” de les obres 
d’emergència realitzades 
després del Glòria. Paral·lela-
ment, que es reorienti ‘l’Estra-
tègia Delta’ amb l’objectiu de 
projectar “accions decidides 
i planificades” pel present 
immediat. Segons l’organit-
zació, les actuacions “d’emer-
gència” són l’única eina que té 
el Delta per fer possible el seu 
“futur”.

MÉS 
NOTÍCIES

terres de l’ebre

Diana Riba:  “el Pacte Verd Europeu ha de 
servir per salvar el Delta de l’Ebre”
L’eurodiputada republicana 

del Grup Verds/ALE, 
Diana Riba, ha destacat“les 
explicacions dels ponents 
i l’èxit de participació” 
de la jornada ‘Els deltes 
europeus davant el canvi 
climàtic’ coorganitzada amb 
l’eurodiputat Toni Comín i 
la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre.               
L’objectiu de la jornada, segons 
l’eurodiputada, ha estat el de 
“sumar esforços entre societat 
civil, experts, científics i repre-
sentants electes, per a poder 

garantir que, des de les institu-
cions europees, es protegeixen 
espais tan valuosos com el delta 
de l’Ebre”. “Només així podrem 
fer front a reptes comuns im-
mensos”. La republicana ha afir-
mat que “tots els aprenentatges 
exposats ens han de permetre 
seguir defensant el delta de 
l’Ebre a Europa. Un delta sensi-
ble no només al canvi climàtic 
sinó també a la gestió del terri-
tori, els cabals d’aigua i els sedi-
ments”. Riba ha anunciat que “la 
primera acció que impulsarem 
des del grup dels Verds/ALE 

serà el de fer un front comú 
amb la redacció d’un manifest 
dirigit a la Comissió Europea, 

avalat per eurodiputats vincu-
lats a territoris amb deltes i les 
ONG del territori en el qual ex-
posarem els nostres problemes 
compartits, les nostres particu-
laritats i les possibles solucions”. 
Riba ha destacat el nou Pacte 
Verd Europeu que va anunciar 
la Comissió Europea: “el pacte 
ha de ser una oportunitat per 
millorar la salut del planeta i, 
evidentment, volem que també 
serveixi per salvar el delta, un 
dels espais naturals més expo-
sats i amenaçats pels efectes del 
canvi climàtic a casa nostra”.

L’eurodiputada republicana, Diana Riba.

PER ATURAR LA REGRESSIÓ DEL DELTA
Voluntat política, recursos i l’aplicació estricta 
de la directiva europea “són factors decisius”
El seminari web organitzat 

per la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre (PDE) 
sobre els deltes europeus 
davant el canvi climàtic ha 
posat de manifest que cal 
“voluntat política”, recursos 
i l’aplicació estricta de la 
directiva marc de l’Aigua de 
la Unió Europea per actuar 
amb urgència i executar 
les propostes a curt, mitjà i 
llarg termini que demana el 
territori i comparteix i avala 
la comunitat científica.               
Les experiències a deltes com 
el Roine, el Rin o el Danubi 
reforcen l’estratègia de ba-

sar la protecció del Delta en 
la transferència de sediments 
des dels embassaments i com-
plementar-la amb accions ur-
gents, com els moviments de 
sorres, que ajudin a “guanyar 
temps” i aturar la regressió. Els 
deltes a Europa i al món són 
espais extremadament vulne-
rables al canvi climàtic però 
no tots estan patint regres-
sió i subsidència. Les dades 
que ha compartit el professor 
Jaap Nienhuis, de la Universi-
tat d’Utrecht, al seminari web 
organitzat per la PDE, amb la 
col·laboració dels eurodipu-
tats Toni Comín (JxCat) i Dia-

na Ribas (ERC), alerten que els 
deltes haurien de guanyar 300 
quilòmetres a l’any, però amb 
elements com la desforestació, 
la falta sediments o la pressió 
humana actualment no creixen 
més de 50 quilòmetres. Hi ha 
exemples “devastadors” com 

el Mississipí (Estats Units) que 
durant anys ha perdut, cada 
hora, la superfície equivalent a 
un camp de futbol. Per als 100 
anys vinents, s’adverteix que 
“la majoria de deltes del món 
perdran superfície de terra de 
forma dramàtica”.

Àngels Chacón reivindica un govern que treballi per 
captar noves inversions a les Terres de l’Ebre
La candidata del Partit De-
mòcrata a la presidència 
de la Generalitat, Àngels 
Chacón, ha visitat les Terres 
de l’Ebre i s’ha reunit amb di-
ferents associacions i agents 
econòmics del territori. 
Chacón ha volgut conèixer 
de primera mà les inquietuds 
de la Cambra de Comerç de 
Tortosa, així com les reivin-
dicacions del sector del mo-
ble de la Sènia. La candidata 

s’ha reunit també amb Cítrics 
Terres de l’Ebre i amb la Cam-
bra Arrossera del Montsià. Per 
altra banda ha volgut visitar i 
conèixer l’estat de les obres de 
Florette, al polígon industrial 
Catalunya Sud. I és que va ser 
gràcies a les gestions que va 
dur a terme essent consellera 
d’Empresa, que la multinaci-
onal està invertint  al territori. 
Per la seua part, l’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé ha 

tornar a lamentar el cessament 
de la consellera per mante-

Àngels Chacón.

nir-se fidel als seus ideals 
i no deixar el Partit Demò-
crata. La candidata del Par-
tit Demòcrata ha reivindicat 
un govern que treballi per 
captar noves inversions a les 
Terres de l’Ebre i ha defensat 
el pacte de pressupostos al 
que ha arribat el seu partit 
amb el govern espanyol. 
Ho ha dit en l’entrevista de 
l’Ebre al Dia de Canal Terres 
de l’Ebre.
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La ciutat ibèrica del Castellet 
de Banyoles, situada al muni-
cipi de Tivissa, probablement 
s’anomenava Kum. És la con-
clusió a la qual han arribat 
els arqueòlegs en la darrera 
campanya d’excavació del ja-
ciment. Els darrers anys ja hi 
havien trobat diverses mone-
des amb símbols de l’alfabet 
ibèric que es pronunciarien 
com ‘Kum’, però l’aparició re-
cent d’una prova 

d’encunyació de moneda en 
un fragment de plom els ha 
permès tancar el cercle. Això 
demostraria que la ciutat dis-
posava de la seva pròpia fà-
brica de moneda i que era un 
important enclavament del 
territori del poble iber dels 
ilercavons. L’Agència Catalana 
del Patrimoni impulsa un pro-
jecte per museïtzar les restes, 
que a dia d’avui només s’han 
excavat en un 20%.

TIVISSA

FOMENTAR EL 
COMERÇ DE 
PROXIMITAT
La Unió de Comerciants de 
Gandesa ha presentat la seva 
campanya nadalenca, amb la 
que volen premiar les compres 
als comerços, hostaleria i 
serveis de Gandesa, mitjan-
çant els vals de regal de fins a 
800€ per utilitzar en els esta-
bliments gandesans. Aquests 
800 € es repartiran en vals 
de compra la següent forma: 
un premi de 200 €, un premi 
de 100 € i 10 premis de 50 €. 
Hi podran participar totes les 
persones que facin compres 
durant la darrera setmana de 
novembre 

i fins al 27 de desembre en els 
comerços associats a la UCG, 
en forma d’una participació 
per cada compra. El sorteig es 
realitzarà el 29 de desembre i 
els vals per gaudir del comerç 
gandesà s’hauran d’utilitzar 
entre el 30 de desembre i el 
6 de gener. L’alcalde d, Carles 
Luz, ha volgut agrair la inicia-
tiva de la UCG, que el consis-
tori reforçarà mitjançant una 
campanya publicitària a les 
xarxes socials adreçada a tots 
els veïns i veïnes de la Terra 
Alta, per tal de fomentar les 
compres a Gandesa, dinamit-
zar el municipi i fomentar el 
consum de proximitat.

GANDESA
13 MILIONS 
D’EUROS A LES 
COMARQUES DE 
L’EBRE 
La Comissió de Cooperació 
Local de Catalunya, presidida 
per la consellera de la Presi-
dència, Meritxell Budó,  ha 
aprovat la resolució definitiva 
del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) 
corresponent al període 
2020-2024, que preveu una 
aportació de 250 milions 
d’euros. Aquesta inversió 
global permetrà realitzar un 
total de 2.131 actuacions als 
ajuntaments i a les entitats 
locals, que suposaran una 
inversió estimada de 644,8 

milions d’euros en obra públi-
ca. Per als projectes del 2020, 
en breu els ajuntaments 
podran disposar del 60% del 
cost del projecte. I la resta 
s’abonarà un cop acabada 
l’obra. A la vegueria de les 
Terres de l’Ebre l’aportació de 
la subvenció és de 12.911.089 
euros. Per comarques, la 
inversió és la següent: Baix 
Ebre: 3.574.967 euros, Mont-
sià: 2.221.603 euros, Ribera 
d’Ebre: 3.800.852 euros i 
Terra Alta: 3.313.667 euros. 

La consellera de la Pre-
sidència, Meritxell Budó, 
s’ha felicitat per l’aprovació 
definitiva d’aquest “eina tan 
necessària, important i cabdal 
pels ajuntaments”.  

PUOSC

‘ASCÓ DECIDEIX’ 
Piscina coberta SI o piscina 
coberta NO?  Les veïnes i 
veïns d’Ascó estan cridats 
a les urnes del 13 al 20 de 
desembre. “Participa pre-
sencial o telemàticament i 
decideix com vols que sigui 
la futura Zona Poliesportiva 
d’Ascó”. 
D’altra banda, ahir dijous, 
es va fer una Jornada de 
debat amb tècnics de la 
URV sobre l’estudi de 
viabilitat de la futura Zona 
Poliesportiva. Es podia se-
guir i fer preguntes a través 
de la plataforma ZOOM i de 
Vídeo Ascó Televisió.

MÓRA D’EBRE 
El projecte cultural “Llibre-
Lab”, impulsat per un veí de 
Móra d’Ebre, finalista del 
Premi Lluís Carulla 2020. 
El Premi Lluís Carulla 2020 
ha rebut 340 candidatures, 
el 70% més que la darrera 
edició. Un dels projectes 
finalistes és “LlibreLab”, 
ideat per Albert Pujol, de 
Móra d’Ebre.

HORTA  
El Centre de Dia d’Horta 
comunica que el proper 
dilluns dia 7 de desembre 
projectarà a les 18.30h 
al cinema municipal el 
documental “100 dies”. Els 
beneficis aniran destinats a 
la marató de tv3. Capacitat 
limitada. “No t’oblidis la 
mascareta”.

CENTRAL 
NUCLEAR 
Ahir dijous 3 de desembre a 
la Central Nuclear d’Ascó es 
va dur a terme l’exercici de 
simulacre anual preceptiu.

BATEA 
La Residència d’Avis de 
Batea comunica de la 
convocatòria de gerocultors 
per  l’obertura d’una nova 
planta a la residencia del 
municipi terraltí.

MÉS 
NOTÍCIES

 LA GUÀRDIA CIVIL 
DESTRUEIX TRES 
GRANADES DE 
LA GUERRA CIVIL 
TROBADES A BÍTEM 
I A GANDESA  

Agents de l’Equip de Desacti-
vació d’Explosius (EDEX) de la 
Guàrdia Civil de Tarragona van 
retirar i destruir un projectil 
de morter i dues granades de 
mà de la guerra civil espanyo-
la, aquest cap de setmana, a 
les Terres de l’Ebre. El primer 
descobriment el va fer un agri-
cultor, quan es trobava fent 

L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA LA
CAMPANYA NADALENCA 

#TUETSELREGAL 

ASCÓ
LA TROBALLA D’UNA PROVA DE CUNY 
DEMOSTRARIA QUE LA CIUTAT IBÈRICA 

DE TIVISSA S’ANOMENAVA KUM

Ascó enguany prepara un Nadal 
diferent, en què més que mai 
els comerciants volen premiar 
la fidelitat dels clients i fer una 
crida a mantenir en vida el co-
merç local. D’aquesta voluntat 
de l’Ajuntament i del comerç del 
municipi neix la campanya #tu-
etselregal. Així una quarantena 
de comerços repartiran més de 
15.000 rasques de Nadal entre 
els seus clients, des d’aquest cap 
de setmana fins al 6 de gener. 
Els rasques premiats comptaran 
amb 5 euros a bescanviar al co-

merç local del 7 de gener al 27 
de febrer. “Vivim una situació de 
pandèmia que ha estat un cop 
molt fort pel comerç local, però 
també ens ha fet donar compte 
de la importància de les relaci-
ons humanes i d’estar connec-
tats amb el nostre entorn. Ara 
més que mai, el nostre comerç 
necessita dels veïns i veïnes per 
tirar endavant i des de l’Ajunta-
ment també volem estar al seu 
costat, al costat del teixit em-
presarial d’Ascó”, subratlla Mi-
quel Àngel Ribes, alcalde d’Ascó.

tasques agrícoles en una finca 
de la seva propietat a Bítem, a 
Tortosa. La segona troballa va 
ser per un veí mentre practi-
cava senderisme per la Serra 
de Santa Madrona del terme 
municipal de Gandesa. En te-
nir-ne coneixement, l’equip de 
desactivació de la Guàrdia Civil 
es va posar en contacte amb 

les persones que havien tro-
bat les granades i va despla-
çar-se a les dues ubicacions 
per destruir els artefactes. 
Segons s’informa des del cos 
policial, la celeritat amb què 
van actuar els especialistes, 
va evitar l’explosió involun-
tària i incontrolada d’un dels 
artefactes.
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PLANS 
D’OCUPACIÓ
 Dos plans d’ocupació impul-
sats per la Diputació milloren 
entorns naturals i urbans a 
les comarques del Baix Ebre i 
el Montsià.  Compten amb el 
suport dels consells comar-
cals i han proporcionat feina 
a un total de 10 persones. 
Els integrants del Pla estan 
treballant per millorar espais. 
Principalment, s’està efectuant 
la neteja i el desbrossament de 
camins, el manteniment de la 
senyalització i la reparació del 
ferm en diversos punts de la 
Via Verda i del Camí Natural 
de l’Ebre.

DIPUTACIÓ
CONDICIONAMENT 
DE L’APARCAMENT 
I CAMÍ DE 
LES COVES 
MERAVELLES
 La Diputació ha concedit a 
l’Ajuntament de Benifallet 
una subvenció nominativa de 
50.000,00€ per l’obra “Con-
dicionament de l’aparcament i 
camí de les Coves Meravelles”. 
Aquests dies es realitzen les 
obres de millora de l’accés 
des de la carretera T-301. 
“Molt satisfets d’aquesta 
obra, a càrrec de la Diputació, 
reivindicada perquè permetrà 
accedir de forma més segura”.

BENIFALLET

TORTOSA 
Aquesta setmana comencen 
les obres per a l’ampliació de 
la zona de vianants a l’entorn 
de l’ajuntament. Els treballs 
començaran per la travessia 
de Santa Teresa i el carrer de 
Lluís Millet i comporten canvis 
en la circulació i els estaciona-
ments a la zona.  

ORÍGEN FALDUT 
El Grup de Perspectiva de 
Gènere de l’Associació Catala-
na de Comunicació Científica 
(ACCC) ha organitzat, a l’Esco-
la Ramón y Cajal d’Ulldecona, 
la creació d’un mural d’Elena 
Maseras i Ribera, la primera 
dona matriculada a la Facultat 
de Medicina de la Universitat 
de Barcelona, el curs 1872-73. 
Es dóna la circumstància que 
la seva mare, Francesca Ribera 
i Gil, era filla d’Ulldecona. 

ULLDECONA 
La Fundació Ulldecona posa 
en marxa el programa de 
beques d’atenció a les perso-
nes grans impulsat per Oriol 
Romeu i Aleix Garcia.

XERTA 
Aquesta setmana han comen-
çat els treballs d’arranjament 
del camí de la Foradada, 
costa del camí de la Puntalta 
i millores puntuals a diversos 
camins de terra. Aquesta 
actuació es financia parcial-
ment amb l’ajut de 50000€ 
atorgat per la Diputació per 
la reparació dels danys del 
temporal Gloria. Amb aquest 
ajut també es va finançar 
reparacions urgents de camins 
fetes després del temporal 
així com la reparació d’un mur 
de contenció perimetral del 
cementiri municipal. 

TREBALL 
L’atur augmenta en 300 
persones al novembre a l’Ebre 
i Camp de Tarragona i la xifra 
de desocupats se situa en 
59.232, un augment del 0,5% 
respecte el mes anterior. 

MÉS 
NOTÍCIES

‘JO COMPRO AL 
BAIX EBRE’
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha posat en marxa 
aquest mes de desembre una 
campanya de promoció del 
comerç de proximitat amb el 
lema ‘Jo compro al Baix Ebre’ 
que acompanya un dibuix 
de l’artista Ignasi Blanch. 
Concretament, la campanya 
consisteix en la retolació de 
cinc autobusos de la compa-
nyia HIFE amb la il·lustració de 
l’artista. 

“L’objectiu de la campanya 
és fomentar el consum del 
comerç de proximitat dintre 
de la nostra comarca”.

CONSELL

 
PAÜLS: 
R E M O D E L AC I Ó  D E 
LA ZONA
EDUCATIVA

L ’ A j u n t a m e n t  d e  P a ü l s 
e x e c u t a r à  l ’ a n y  q u e  v e 
importants obres de millora 
a  l ’ e s c o l a  m u n i c i p a l  i  a l 

carrer Escoles, on s’habilitarà 
un parc nou dirigit a totes les 
edats. L’actuació, que es farà 
el 2021, té un pressupost de 
371.394 euros, i és finançada 
amb el suport de la Diputació 
de Tarragona, 126.000 euros; 
la Generalitat de Catalunya, 
120.000 euros, i la resta, uns 
125.000 euros, seran aportats 
per l’Ajuntament. “És una obra 

molt  important  pel  poble, 
pel canvi i la transformació 
que significarà de tot l’espai, 
que s’ampliarà. Es tracta d’un 
projecte que fa anys teníem 
al cap i que el 2021 podrem 
material i tzar.  Ens fa molta 
i l·lusió i  estem satisfets de 
poder-lo tirar endavant”, ha 
manifestat l’alcalde de Paüls, 
Enric Adell.

JOAN PANISELLO, 
GUARDONAT
El ceramista jesusenc Joan 
Panisello Chavarria ha estat 
guardonat amb el Premi Lo 
Grifonet 2020, que concedeix 
anualment Òmnium Cultural 
Terres de l’Ebre. El lliurament 
del premi tindrà lloc el pròxim 
dimarts 8 de desembre a Jesús 
i comptarà amb l’actuació 
musical de Pili Cugat i Carlos 
Luprian.

LO GRIFONET

EXPOSICIÓ 
VIRTUAL SOBRE 
ELS EFECTES DEL 
CANVI CLIMÀTIC 
AL DELTA
La secretària de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, 
Marta Subirà, ha presentat 
aquest dimecres l’exposició 
virtual ‘El delta de l’Ebre i el 
canvi climàtic’. La mostra s’ha 
presentat en el marc de la 
jornada ‘Els deltes europeus 
i el canvi climàtic’ organit-
zada per la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre (PDE) i els 
grups d’europarlamentaris de 
JuntsxCat i ERC. Marta Subirà 
ha destacat que “tot i que ini-
cialment es va plantejar com 
una exposició dissenyada per 
veure-la presencialment, s’ha 
readaptat en un format virtu-
al, un fet que pot incrementar 
la seva difusió i el coneixe-
ment per replicar-ho  a altres 
deltes europeus amb unes 
problemàtiques similars”.

GENERALITAT
COMIAT AL 
‘MESTRE DE 
MESTRES’
Aquest diumenge ens va 
deixar Enric Cortés,  a l’edat 
de 91 anys. Cortés va ser 
durant molts anys director 
de la Banda Municipal de 
Música de Tortosa, director 
de l’Orfeó tortosí i professor 
del Conservatori de Música 
de la Diputació a Tortosa. 
L’Ajuntament de Tortosa el 
va distingir fa dos anys amb 
el premi Mestre de Mestres 
per reconèixer públicament la 
seva trajectòria docent i mèrit 
educatiu en el camp pedagò-
gic. Un mestre que ha deixat 
emprenta. Un referent. La 
pèrdua ha estat força sentida. 
(ebredigital.cat)

TORTOSA
MILLOR 
DESTINACIÓ 
TURÍSTICA 
ESTATAL
La revista Condé Nast Tra-
veler, referent internacional 
en turisme de qualitat, ha 
guardonat el delta de l’Ebre 
dins la categoria de ‘Destino 
nacional’, juntament amb 
altres indrets, recursos i 
empreses de l’estat espanyol 
i de l’estranger. La presti-
giosa publicació decideix a 
partir del vots dels lectors. 
En el cas concret del Delta, es 
destaca la “màgia i la bellesa” 
d’aquest ecosistema prote-
git de les Terres de l’Ebre, 
fet que el converteix en un 
indret especialment atractiu. 
Enguany, l’acte públic de 
lliurament dels premis s’ha 
ajornat atesa la situació 
sanitària per la covid-19. No 
obstant això, el Patronat de 
Turisme de la Diputació ja ha 
rebut el guardó.

(ebredigital.cat)

DELTA
PREMIS
El delegat del Govern, Xavier 
Pallarés, juntament amb la 
vicepresidenta de l’Institut per 
la Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre (IDECE), 
Gemma Carim, i el director de 
l’ens, Albert Salvadó, lliuren 
avui divendres els guardons 
de la 9a edició dels Premis 
IDECE. L’acte tindrà lloc a 
les 17.00 hores a la seu de 
la Generalitat a l’Ebre. Als 
Premis IDECE, per a fonamen-
tar i impulsar la projecció, hi 
opten l’alumnat dels centres 
educatius de l’Ebre que cursen 
Batxillerat o Cicles Formatius 
de Grau Superior i també 
aquell alumnat ebrenc de la 
resta d’instituts i de l’Institut 
Obert de Catalunya (IOC). 
Els guardonats obtenen una 
aportació econòmica: el 1r 
premi 1.500 euros; el 2n premi 
1.000 euros, el 3r premi 700 
i el 4t 500 euros. A més de 
la possibilitat de publicar, en 
paper, el treball que obtingui 
el primer premi.

IDECE
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LAjuntament de Deltebre ha 
celebrat la seva sessió plenà-
ria del mes desembre, la qual 
ha comptat amb 38 punts i 
ha servit per nomenar a Rosa 
Vandellós com a Síndica de 
Greuges, primera vegada que 
s’implementa aquesta figura al 
municipi, i Salvador Bertomeu 
com a nou Jutge de Pau. En 
el primer cas, l’alcalde, Lluís 
Soler, ha explicat que “la cre-
ació de la figura de la Síndi-
ca de Greuges marca un punt 
d’inflexió en la pròpia qualitat 
democràtica de l’Ajuntament 
de Deltebre i neix de la volun-
tat de l’equip de govern d’En-
lairem Deltebre per seguir 
aplicant la transparència en 
la nostra gestió”. Soler ha de-
tallat que Rosa ens aporta “la 
il·lusió i la confiança neces-
sàries gràcies al seu bagatge, 
experiència i formació” i ha 
volgut donar les gràcies a tota 
la feina feta durant aquests 
anys al Jutjat de Pau. La re-
gidora d’ERC-Més Deltebre, 
Laura Fabra, també ha posat 
en valor la figura de la nova 
síndica de greuges “per tal de 
vetllar pel funcionament de 

l’administració local”. La regi-
dora ha desitjat “sort i encerts 
en aquesta nova etapa” i ha 
agraït “la tasca realitzada du-
rant aquests anys com a Jut-
gessa de Pau”. La proposta ha 
estat aprovada per unanimi-
tat. En el segon cas, i pel que 
fa al Jutge de Pau, el plenari 
ha aprovat la proposta de Sal-
vador Bertomeu com a nou 
Jutge de Pau de Deltebre amb 
el vot favorable d’Enlairem 
Deltebre. Soler ha posat en 
valor la seva “experiència i la 
seva vocació de servei públic 
durant tots aquests anys, com 
també el rigor que sempre ha 
aplicat en la seva gestió”. En 
aquest sentit, els dos grups de 
l’oposició han posat en dubte 
la imparcialitat del nou Jutge 
de Pau i per aquest motiu han 
votat en contra. Finalment, el 
plenari també ha aprovat les 
13 bases presentades d’ajuts, 
incentius i subvencions desti-
nats a les famílies, empreses, 
autònoms, comerços i en-
titats de Deltebre. Respecte 
l’any anterior, la dotació eco-
nòmica global d’aquests con-
ceptes s’incrementa al voltant 

HOMENATGE 
JOAN BELTRAN 
CAVALLER
Dissabte 28 de novembre va 
tindre lloc a l’edifici La C de 
Campredó l’homenatge pòstum 
a la figura del lingüista Joan 
Salvador Beltran i Cavaller 
(Tortosa 1933-2020). Va ser un 
acte nodrit d’activitats durant 
el qual es van poder escoltar els 
tres himnes de la catalanitat: 
els Segadors, la Balanguera i 

CAMPREDÓ

DELTEBRE: ERC 
REBUTJA EL 
NOMENAMENT 
DEL JUTGE DE PAU 
Els republicans consideren 
inadmissible el nomenament 
d’un jutge de pau “polític” 
que trenca amb la dinàmica 
d’aquesta figura des del res-
tabliment de la democràcia a 
Deltebre. “Els jutges i jutgessa 
de pau han estat sempre 
persones sense cap vinculació 
directa amb l’alcalde o alcal-
dessa de torn, i apartats de 
qualsevol activitat política re-
cent. A Deltebre, el govern de 
Lluís Soler ha trencat aquesta 
dinàmica proposant un jutge 
de pau de manera unilateral  
i vinculat directament al seu 
cercle de confiança”, ha ex-
pressat la regidora republicana 
Laura Fabra. ERC considera 
que Bertomeu “no és la millor 
opció perquè atès el seu passat 
polític, quan tingui que mediar 
en un conflicte se li pot acabar 
pressuposant falta d’objectivi-
tat”. D’altra banda, al ple es va 
informar que Rosa Vande-
llós, actual sindica i anterior 
jutgessa de Pau, és mestra 
de professió, i fou regidora 
del primer Ajuntament de 
Deltebre, directora de l’Escola 
de Riumar, coordinadora terri-
torial de l’Institut Català de les 
Dones, directora adjunta dels 
serveis territorials d’Educació i 
diputada pel PSC.

AJUTS 
GENERALITAT
*Empresa i Coneixement 
obre una línia d’ajuts de 43,8 
milions per a la rehabilitació 
energètica d’edificis.
* La línia d’ajuts per a micro i 
petites empreses industrials 
d’Empresa i Coneixement ha 
ajudat a mantenir més de 
9.600 llocs de treball indefinits
* Agricultura paga 518.000€ 
en ajuts a 666 explotacions 
ramaderes d’oví i cabrum 
afectades per la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19.
*Educació i Treball, Afers 
Socials i Famílies obren la 
convocatòria d’ajuts pel sector 
de les extraescolars i del lleure 
educatiu. Entre el 3 i l’11, termi-
ni per presentar les sol·licituds.

BREUS

ENCESA DE LLUMS 
DE NADAL 
L’ajuntament informa que 
demà dissabte a la zona de 
l’edifici del Triangle a les 17.30 
h tindrà lloc  el tradicional 
acte  de l’encesa de les llums  
i l’arbre de Nadal. Enguany 
s’han ampliat fins a 200 
punts de llums, a la plaça Dr. 
Maimó, Raval de Sant Ramon, 
Urbanització Hostasol, c/ 
Sant Ramon o la mateixa 
caseta instal·lada per al Pare 
Noel. Irene Negre regidoria 
d’Acció Educativa: ”aquest 
any tindrem unes festes molt 
diferents de les que estem 
acostumats, però nosaltres 
no renunciem a fer arribar 
la il·lusió del Nadal a totes 
les cases.Per aquest motiu, 
des de la Regidoria d’Acció 
Educativa, hem iniciat un 
seguit d’actes per als nostres 
xiquets i xiquetes, després de 

parlar-ho amb el Pare Noel 
i els seus ajudants. Demà 
farem l’encesa de llums en 
totes les garanties i sense cap 
mena de risc sanitari i els caps 
de setmana del 12- 13 i 19- 20 
de desembre, com a novetat, 
tindrem la caseta del Pare 
Noel a la Plaça Dr. Maimó. Us 
demanem que respecteu les 
mesures preventives de con-
tagi de la COVID-19 i feu cas 
de les indicacions que rebreu 
per part dels Guàrdies Muni-
cipals i els organitzadors”.  

L’ALDEA

EL PLENARI APROVA LA PROPOSTA DE ROSA VANDELLÓS COM A 
SÍNDICA DE GREUGES I SALVADOR BERTOMEU COM A JUTGE DE PAU

DELTEBRE

la Moixaranga, per part del 
dolçainer Llorenç Sabaté i el 
tabaler Robert Tajada.
L’alcalde de Campredó, Damià 
Grau i Arasa, va fer lliurament 
de l’escut d’or de Campredó, 
obra de l’artista tortosina 
Maria Lanau, a la vídua del 
lingüista, Sra Maria Espuny. Va 
ser el moment emotiu en què 
es reconeixia la gran vàlua de 
Joan Beltran i la seua memo-
rable aportació a la lingüística 
catalana.

de 90.000€, un 22% més. 
Però, en el cas dels ajuts so-
cials i econòmics, la dotació 
augmenta en un 62%. Com 
a novetats, cal destacar que 
per primera vegada es crea-
ran unes bases per a les en-
titats protectores en defensa 
dels animals, per consolidar la 
prestació que reben per part 
de l’Ajuntament. 
En relació amb les mocions:
Moció d’Enlairem, subscrita 
per ERC-Més Deltebre, per a 
la promoció de la lluita per 
l’eradicació de la violència de 
gènere i els feminicidis, que 
ha estat aprovada, a banda 

dels dos grups que subscri-
uen la moció, també amb el 
vot favorable del PSC. Moció 
d’ERC-MD per a què Delte-
bre s’adhereixi a la xarxa de 
viles florides de Catalunya, 
que ha estat rebutjada amb 
el vot contrari d’Enlairem i els 
vots favorables d’ERC i PSC. 
Moció d’ERC-MD per a la re-
orientació de la nova política 
agrària comuna, que ha estat 
aprovada per unanimitat. I la 
del PSC perquè la Generalitat 
destini els 6 milions previstos 
als pressupostos per pal·liar la 
regressió del Delta. Fou apro-
vada per unanimitat.
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FALTA MÉS UNIÓ
La Federació, d’entrada, ha 
dictat Sentència. Dilluns 
nit va dir com seguirien les 
competicions i no hi va haver 
cap revolució, la 1 i 2 catalana 
seguiran el seu curs (amb 
una fase) i a la fi el play off 
els disputaran els campions 
de cada subgrup. Els grans 
perdedors són els de la 
tercera catalana que només 
jugaran una volta i no se’ls 
han fet unes noves Lligues. 
Hi haurà equips que jugaran 
més partits fora que d’altres. 
Hi ha clubs que no estan 
d’acord però mana la Fede-
ració. Dilluns l’FCF va reunir 
30 clubs de Catalunya i, dels 
altres, la majòria ni es van 
assabentar. Avui divendres hi 
haurà una reunió telemàtica 
amb els clubs ebrenc a les 
12, hora de ministres. Hora 
complicada perquè la gent 
treballa. L’error de no fixar 
des de l’inici de començar al 
gener i amb unes lligues cur-
tes, està pesant molt sobre el 
futbol ebrenc. I cada quinze 
dies els canvien els plans, 
clubs que es pugen per les 
parets i alguns jugadors que 
estan desanimats. Però és 
el que hi ha, amb pandèmia, 
molts sectors a la Uvi a nivell 
empresarial i només ens que-
da esta esperança que potser 
amb sort les lligues acabin i 
la pròxima temporada nova 
etapa. Arriba el moment 
que els clubs ebrencs es 
plantin i han de demanar a 
la federació que volen una 
Lliga ebrenca si o si. Però no 
hi ha unió, hi ha desunió, i 
així és complicat. Els dubtes 
és si hi haurà futbol al gener, 
la covid segueix present. A 
1a divisió dels 514 jugadors 
67 ho han passat, un 13 per 
cent. Al gener seguirà el lio i 
el culebró. Ja ho veuran. De 
moment, complicat començar 
el dia 9/10.

CELMA

ERA UN DELS 
CAMINS TRAÇATS 
Dilluns es va conèixer la possi-
ble represa de les competicions. 
Finalment, es disputaran la 
meitat de les mateixes. Era una 
de les 3 opcions que l’organisme 
federatiu tenia per resoldre el 
conflicte. Baix el meu punt de 
vista, la Federació confiava en 
poder reprendre les competi-
cions el 5 de desembre. Era un 
darrer cartutx per a intentar 
dur-les a terme tal com estaven 
establertes des de l’inici. Però 
Salut va determinar que, dins 
del seu pla de desescalada, no 
es podia tornar. Potser jugant a 
partir del dia 5, es podien tam-
bé recuperar jornades el 8 de 
desembre i el 3 i 6 de gener. No 
obstant, una vegada esta opció 
va perdre força, la més convin-
cent era plantejar disputar el 
50% de les competicions. Era 
una possibilitat que des d’aquí 
havíem apuntat en diverses 
ocasions. Ja sé sap que la Fede-
ració va aprovar en assemblea 
que si es jugava el 50 % de les 
competicions, aquestes eren 
valides i ja podien determi-
nar ascensos i descensos. I, 
finalment, esta carta s’ha posat 
sobre la taula. L’esport minori-
tari durant molts anys i que era 
és essencial..., en principi, té un 
calendari i pot fer una planifi-
cació, tot a expenses de que el 
virus no pugui interferir més 
del que ho ha fet. De moment, 
però, seguim en tram 1 i tot està 
a l’aire per poder jugar a partir 
del 9 de gener. Caldrà esperar. 
Jo crec, com aficionat, que les 
lligues exprés que es presenten 
serien força interessants. Però, 
independentment dels trams de 
desescalada, s’hauria de mirar, 
si es pot jugar i Sanitat ho auto-
ritza, de reprendre les compe-
ticions bastant més endavant i 
que els equips puguen entrenar 
en condicions i no com fins ara. 
Cal curar-se en salut.

MICHEL EL 9 DE GENER?  
AVUI REUNIÓ 
TELEMÀTICA 
A LES 12 
HORES 
Clubs ebrencs tenen avui 
divendres un cita per rebre 
informació de la Federació 
Catalana, amb participació del 
comitè de competició de l’es-
tament federatiu. S’explicarà 
el que es va informar dilluns 
sobre els plantejaments de 
represa de les lligues. En 
principi, la idea és tornar el 
9/10 de gener, però ara també 
caldrà esperar una vegada 
es coneix que dilluns vinent 
Catalunya no passa a la fase 
2 de la desescalada. Caldrà 
esperar per saber si això 
afecta la represa prevista o si 
l’endarrereix.

D’altra banda, cal aclarir 
que l’horari de les reunions 
telemàtiques de la Federació 
les marca el mateix comitè de 
competició des de Barcelona, 
per poder fer un itinerari de 
reunions amb totes les dele-
gacions del país, durant el dia.

 

L’FCF presenta la 
proposta de represa 
de les competicions 

FCF

Valcàrcel, Barrufet, Marqués i Rius, estaran dilluns a Minut 91. 

La Federació Catalana de 
Futbol va mantenir aquest 

dilluns una reunió amb una 
representació transversal de 
clubs catalans, per exposar-
los la proposta de represa de 
les competicions oficials.    
Es va presentar la reestructura-
ció del pla de competició, des-
prés de treballar en l’adequació 
del format de les lligues a les 
noves circumstàncies.
El plantejament de l’FCF preveu 
la reducció a la meitat de totes 
les lligues, de tal manera que a 
la Primera i la Segona Catala-
na es disputarà la totalitat de la 
primera fase, en cada subgrup. 
L’ascens es decidirà en una 
eliminatòria d’anada i torna-
da entre els dos campions de 
cada subgrup, mentre que els 
descensos seran directes se-
gons la classificació final per 
posicions.
Al seu torn, a la resta de cate-

gories es jugarà la lliga regu-
lar a una volta de competició, 
mantenint en tots els casos les 
agrupacions actuals. Pel que fa 
al calendari, en aquelles com-
peticions ja iniciades es repren-
drà la lliga a partir de la jornada 
en què es va quedar aturada. La 
resta de grups donaran el tret 
de sortida al campionat amb la 
disputa de la primera jornada.
Tanmateix, la proposta traslla-
dada a les entitats habilita fins a 
tres dates per la recuperació de 
partits, distribuïdes al llarg dels 
mesos de febrer, març i abril.
La represa estava prevista, per 
la Federació, per al cap de set-
mana del 9-10 de gener. 
Cal esperar, en no passar ara 
al tram 2 de la desescalada, si 
es podrà jugar aquell cap de 
setmana o si s’ha d’endarrerir 
perquè les Autoritats Sanitàries, 
que són les que decidiran, així 
ho determinen.

Dilluns, dia 7 de desembre, 
nova tertúlia Minut 91 a 

Canal Terres de l’Ebre (21.30h).
Ens visitaran: Valcàrcel (Rapi-
tenca), Barrufet (Móra la Nova), 

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

Marqués (Tortosa) i Jordi Rius 
(Fatarella). Intervindran: Emili (R 
Bítem), Jose López (Batea), Ge-
nís (Roquetenc), Auré (Aldeana), 
Edu Marin (Ulldecona), Gusta-

vo (Perelló), Cosido (Catalònia), 
Ródenas (Olimpic) i Jota (Xerta). 
Redifusió del programa: dilluns 
23.55 h i dimarts: 12.30, 16.30 i 
20.30 h.

Primera i segona catalana disputaran les dues 
voltes previstes dins de la primera fase. A la 

tercera i la quarta es jugarà només una volta. 
Però amb la situació actual, sense passar al tram 2, 

caldrà esperar per saber la data de la represa
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Guillermo Camarero, tècnic del 
CD Tortosa, sobre el nou esce-
nari per la represa de les com-
peticions disputant només la 
primera fase i començant al 
gener, diu que “el club, a tra-
vés del president, va ser un 
dels que va estar a la reunió 
telemàtica de dilluns. Abans 
n’havíem parlat, també amb 
el director esportiu, i havíem 
considerat que si la reducció 
de jornades era una solució, 
disputant-se la primera fase, 
ens semblava bé però sobre 
tot que la plaça d’ascens pen-
sàvem que no s’havia de de-
cidir per un primer classificat 
amb més punts que el primer 
de l’altre grup. Consideràvem 
que això no era just i, per tant, 
ens sembla bé la decisió de 
que hi hagi una eliminatòria 

per decidir la plaça d’ascens”. 
Camarero afegia que “és im-
portant tenir ja un calendari 
per reprendre la competició 
i sabem que poden haver-hi 
noves aturades però hi haurà 
flexibilitat per a recuperar-les 
si és necessari. I en el nostre 
cas, a treballar dur per poder 
assolir l’objectiu. Ara ja sabem 
que si volem aconseguir-lo 
hem de ser els millors en una 
competició exprés. Som cons-
cients de les dificultats que 
això comporta perquè tots els 
partits són de rivalitat i molt 
complicats, però, com ja vam 
dir a l’inici, és un repte que 
hem d’afrontar i sabem que 
hem de fer-ho per a poder ar-
ribar a l’objectiu que no és al-
tre que l’ascens. Lluitarem en 
aquesta direcció”.

CD TORTOSA

Josep Bertomeu, director es-
portiu del CF Camarles, trans-
met l’opinió del club, respecte 
a la decisió federativa per re-
prendre les competicions: “ens 
sembla encertat jugar a dos 
voltes la primera fase. Ja que 
està començada, poder-la aca-
bar. També ens sembla bé que 
el primer classificat del grup de 
l’Ebre jugue una eliminatòria 
contra el primer de Tarragona. 
Com si haguessin estat els dos 
primers de cada grup. No obs-
tant, en contrapartida, no ens 
agraden el nombre de descen-
sos que hi ha previst, i que es 
poden agreujar si n’hi ha algun 
de la provincia a la Primera ca-
talana. Esperem que els hi vagi 
molt bé i que es puguen sal-
var. Si no, serà un desgavell els 
equips que poden baixar de Se-
gona a Tercera, pel tema també 
de reduir al grup de 18 equips 
que ara és de 20. La llàstima va 
ser no poder aprovar la Segona 

catalana integrament ebrenca 
i això hagués evitat la situació 
que es pot produir amb els des-
censos previstos”.
Des de Camarles es valorava 
que “ara sabem a que aten-
dre’ns de cara al soci i patroci-
nadors i podem fer una previsió 
del que, en principi, es pot ju-
gar. Això també de cara el fut-
bol base és important i és que 
fins ara no hem tingut clar qui-
na planificació es podia fer. Una 
planificació que ara es pot dur 
a terme. Hi ha més jornades de 
descans i si hi hagués una altra 
aturada, existeix marge per re-
cuperar partits”. Disputar dos 
voltes de la 1a fase són 18 par-
tits. El Camarles només en va 
poder jugar un. Li’n queden 17.

 CF AMPOSTA
“CADA PARTIT 
SERÀ UNA FINAL”
Carlos Gilabert, president del 
CF Amposta, al programa 
Minut 91 de dilluns passat, va 
manifestar que “d’entrada, 
crec que a la reunió telemàtica 
hagués estat força bé que el 
representant del grup nostre 
de Segona catalana s’hagués 
posat en contacte amb els 
altres equips per parlar-ne 
abans. Nosaltres no sabíem 
ni que es feia esta reunió 
aquest dilluns. D’altra banda, 
voldria destacar als clubs de 
la Primera catalana que sí que 
han sabut crear una comissió 
i han estat units, tenint una 
bona comunicació. No ha 
estat així a la segona on hem 
fet diverses reunions i ha ha-
gut gent que no ha assistit i, 
finalment, tot i parlar-ho amb 
clubs de Tarragona, no hem 
pogut acabar d’estar units 
per manifestar-nos”. D’altra 
banda, sobre la competició, 
amb la disputa de la prime-
ra fase, Gilabert va opinar 
que “cal acceptar la decisió 
i la veritat és que serà molt 
ràpida i s’ha d’anar a totes des 
de l’inici, cada partit serà una 
final perquè, en un grup de 10 
equips, segons els resultats, 
pots estar a la part alta, però 
també pot passar que amb un 
parell o 3 de derrotes et pots 
situar en places de descens. 
Per tot plegat, no val a a 
badar des del primer minut”. 
L’Amposta només ha jugat un 
partit, a Bítem (2-1). En té un 
pendent amb el Camarles. 

LLÀTZER: 
“HAUREM 
D’ESTAR MOLT 
POSATS DES DE 
L’INICI”
Llàtzer Bru, president de 
l’Ampolla, també a Minut 91 
dilluns, va manifestar que “es 
presenta una competició ex-
prés i en la que haurem d’es-
tar molt posats des de l’inici, 
perquè no hi haurà marge 
d’error”. El president més jove 
de la història (22 anys) va des-
tacar també la implicació de 
la gent de l’Ampolla en el nou 
projecte engegat enguany.

“ENS SEMBLA BÉ ACABAR LA PRIMERA 
FASE, JUGANT LES 2 VOLTES”

CF CAMARLES
“ÉS IMPORTANT QUE L’ASCENS ES 

DECIDEIXI AMB UNA ELIMINATÒRIA 
ENTRE EL PRIMER DE CADA GRUP”

Jordi Vallés, tècnic del Rem 
Bítem, sobre la tornada a les 
competicions i el nou sistema 
( jugant-se només la primera 
fase), considera que “rependre 
la competició el 9/10 de gener 
no em sorprén perquè m’ho 
pensava que així seria, tal com 
vaig dir en una ocasió anterior. 
No obstant, com també vaig 
dir, penso que abans de fixar 
una data per a competir, caldria 
revisar que es pugui entrenar 
en condicions normals i no amb 
les limitacions que tenim ara 
que, per equips amateurs, són 
considerables tenint en compte 
que treballem o que hi ha juga-
dors que estudien. Tal com en-
trenem ara, baix el meu punt de 
vista, és complicat preparar-se 
per a poder competir, amb els 
confinaments perimetrals dels 
divendres i el toc de queda. 
Crec que haurien de deixar 4 ó 
5 setmanes quan ja es pugue, si 

així es considera, per poder en-
trenar de forma adequada. No 
sé si això serà així després del 
pont, però, en qualsevol cas no 
em sembla bé començar sense 
haver pogut preparar-nos cor-
rectament, fent algun partit 
com a mínim”. Sobre la compe-
tició, Vallés diu que “ja a l’estiu 
vaig comentar als jugadors que 
veia difícil que es poguessin ju-
gar les dues lliguetes. Per això 
vam canviar els plantejaments 
i vam considerar que la primera 
lligueta seria la que determina-
ria, com així serà. No em sem-
bla bé no enfrontar-nos amb 
d’altres equips de l’altre grup 
i tampoc que de 10 equips en 
puguen baixar 3 ó 4. Però jo 
no sóc qui ha decidir i l’únic que 
ens queda és fer tot el possible 
per tirar avant i lluitar per una 
permanència que serà molt 
complicada, acceptant totes les 
dificultats que es presenten”. 

R BITEM
“ABANS DE COMPETIR CALDRIA PODER 
ENTRENAR EN CONDICIONS IDÒNIES” Des d’Ulldecona es continua 

veient complicat tornar a 
les competicions. “Conside-
rem que tornar a entrenar 
és molt positiu, sobre tot 
per als equips de futbol base 
que, no obstant, no poden fer 
partits per no enfrontar-se 
a rivals d’altres localitats. I 
pel que fa al primer equip, és 
cert que tots tenim ganes de 
futbol però pensem que en-
cara és precipitat. Segons els 
experts, es presenten mesos 
complicats per la pandèmia. 
Per això tampoc veiem viable 
disputar partits i moure gent 
d’una població a una altra per 
jugar partits. A més, pensem 
que queden molt interrogants 
que la Federació ha d’acla-
rir, i un d’ells és si es jugaria 
a porta tancada o no. És im-
portant saber-ho per tema 
de les quotes dels socis i els 
patrocinadors. Tot està molt 
parat a hores d’ara. Així ma-
teix, nosaltres tenim jugadors 

de Vinaròs amb el que això 
suposa perquè vinguin a en-
trenar. Hi ha jugadors joves 
que estan estudiant i d’altres 
que també tenen dificultats. 
Per tot plegat, reprendre la 
competició el dia 10 de ge-
ner és precipitat. A més, la 
competició cal dir que pot 
estar adulterada amb equips 
que perdran jugadors o no 
podran disposar-ne de tots. 
En general, en tenim ganes 
però mentre la situació sigui 
la que és, aquestes ganes es 
redueixen i afecta els ànims. 
I jo ho noto quan parlo amb 
jugadors i aficionats. Creiem 
que per una temporada sense 
futbol no passaria res. I tor-
naríem a l’agost vinent amb 
moltes més ganes, quan tot 
ja pugui estar més controlat. 
Pel demés, pel que fa a dis-
putar només la primera fase 
ens sembla bé. Però pel tema 
dels descensos cal dir que és 
un càstig massa gran”. 

ULLDECONA
“HO VEIEM PRECIPITAT” 

“NO ENS AGRADA TANT EL 
NOMBRE DE DESCENSOS QUE 

PODEN HAVER-HI”
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Cèsar Roig, secretari del CF 
Santa Bàrbara, del nou es-
cenari que es presenta a la 
Tercera catalana, disputant 
només una volta, diu que 
“sabíem que seria una tem-
porada molt atípica. Potser, 
pel tema sanitari, ho està sent 
molt més del que esperàvem. 
En qualsevol cas, davant de 
la situació, la nostra opinió 
és que cal resignar-se i ac-
ceptar-la. La Federació ja va 
avisar que si es jugava el 50 
% de la competició aquesta 
seria vàlida. Per tant, sabíem 
que podia passar i, tot i que 
s’ha intentat reiniciar la lliga 
amb antelació, no ha pogut 
ser i ara ens trobem amb què 
aquesta solució, malgrat que 
no pugui agradar-nos a tots, 
és la que s’ha pres i cal accep-

tar-la. Ja s’ha decidit i poc més 
podem fer”. Sobre la reunió 
telemàtica de dilluns, el ve-
terà directiu diu que “entenc 
que va ser informativa i que 
els clubs citats van anar a es-
coltar perquè les decisions ja 
estaven preses. Pel que fa a 
la Tercera catalana, segur que 
hi equips que, per un motiu o 
per un altre, no estan d’acord 
però, com he dit abans, només 
ens queda acceptar-ho i adap-
tar-nos a disputar una volta. 
Pujarà un equip i en poden 
baixar diversos, pels descen-
sos que poden haver de Se-
gona. Per tant, cal estar molt 
concentrats i sumar els punts 
necessaris per la salvació”. El 
Santa començarà a la jornada 
3 havent sumat els 6 punts en 
les dues jornades disputades.

CF SANTA BÀRBARA

Juanjo Prats, director esportiu 
del CD la Cava, sobre la nova si-
tuació per acabar el campionat, 
només disputant una volta, diu 
que “des del CD la Cava no estem 
d’acord amb aquesta decisió de 
jugar les 15 jornades que falten 
de la primera volta. Creiem que 
s’adultera la competició. Només 
ens enfrontarem un cop contra 
els rivals i en el cas que siguen 
directes, no hi haurà marge d’er-
rada. O sigui, o caixa o faixa a un 
partit, sense possibilitat de que, 
cas d’empat a punts, hi hagi go-
laverage particular.  A més, en 
el nostre cas, tenim una jorna-
da de descans i dos partits fora. 
Això ens farà estar més d’un mes 
sense jugar a casa, amb el que 
suposa. La veritat és que sabem 
que és complicat trobar una so-
lucíó que agrade a tothom, però 
pensem que d’aquesta forma hi 
ha equips que estaran molt per-
judicats i altres que poden sortir 
beneficiats. I això crea desigual-
tats per a decidir un campionat. 
I aclarir que creiem que les dues 

jornades disputades havien de 
vald∫©re. Però s’hauria de pensar 
un altre sistema. D’altra banda, hi 
ha altres circumstàncies a consi-
derar. Per exemple, la UD Jesús 
i Maria segur que preveu el derbi 
contra la Cava com una jornada 
en què es poden fer molts més 
ingressos que en qualsevol altre 
partit. Pues ells, en este format, 
no podran disposar d’esta pos-
sibilitat perquè el partit de la pri-
mera volta és a la Cava. Pensem 
que això s’hauria de tenir molt 
en compte. Nosaltres accepta-
rem el que ens diguen però, a 
la vegada, manifestem que no 
estem d’acord. Creiem,que hi ha 
temps per pensar amb un altre 
sistema”.

CHEMA: “ENS 
HAUREM 
D’ADAPTAR”
Chema, tècnic del Catalònia, 
dilluns, a Minut 91, va dir que 
“ens haurem d’adaptar al 
nou sistema de competició, 
jugant una volta. Entenc que 
si es demanen 1000 opinions, 
poden ser les 1000 diferents. 
Però cal considerar que és 
el que va dir-se al seu dia, 
aprovat a l’assemblea de la 
Federació: si es jugava un 
50% de la competició aquesta 
era vàlida. Per tant, es va dir i 
era una opció des del principi. 
Una opció que finalment és 
la que s’ha proposat i a la 
que, com he dit, ens haurem 
d’adaptar”.  

CATALÒNIA
“LA COMPETICIÓ S’ADULTERA” 

CD LA CAVA
“SABÍEM QUE SERIA UNA TEMPORADA 
MOLT ATÍPICA; ENS TOCA ACCEPTAR 

LA DECISIÓ, NO PODEM FER MÉS”

Des de la UD Jesús i Maria, 
davant del nou escenari per 
la represa de la competició, 
es considera que “des del club 
farem el que la Federació de-
termine. Si es creu que s’ha 
de jugar, o farem, lògicament, 
quan també les Autoritats 
Sanitàries ho permetin. El 
que sí que demanem és que, 
quan es torni a jugar, sigui a 
porta oberta per tot el que 
suposa no fer-ho així. Per a 
clubs de categories territo-
rials no tindria sentit jugar a 
porta tancada”. Des del club 
de l’Aube s’afegeix que “a 
nivell de competició, la tem-
porada passada ja es va haver 
de decidir, perquè no estava 
contemplada l’aturada de les 
competicions per la pandè-
mia, que hi haguessin ascen-
sos i no descensos. Al juliol, la 
Federació ja va deixar clar que 
si es jugava una volta hi hau-

rien ascensos i descensos per-
què la temporada ja no seria 
nul.la. I entenem que aquesta 
és la normativa i s’ha de man-
tenir. No s’ha de modificar 
perquè si es fes, pensem que 
podria beneficiar a uns i per-
judicar a uns altres. I no seria 
correcte. Per tant, si tots sa-
bíem que podria passar, ara 
no és cap sorpresa. Està clar 
que la situació és rara. Però 
s’ha d’acceptar. Estem vivint 
uns moments excepcionals i 
hem d’assumir-ho. I si només 
es pot jugar una volta pues, 
com hem dit, s’ha d’acceptar 
i ara no cal mirar si ens ha 
tocat d’una manera o una al-
tra, o si jugarem uns partits 
a casa contra segons qui o si 
ho farem fora. Hem de tirar 
avant. I si es pot jugar i així 
està acordat, hem de fer-ho 
d’aquesta manera. Es la nos-
tra opinió”. 

UD JESÚS I MARIA
“FAREM EL QUE LA 

FEDERACIÓ DETERMINE”
Andreu Cano, director esportiu 
de l’Olímpic, sobre la decisió 
de la Federació de disputar 
la meitat de la lliga, o sigue, 
a Tercera catalana només fer 
una volta començant per la 
tercera jornada, explica que 
“era de preveure. Fos com fos 
era el que buscava la Federa-
ció, jugar un 50% i, d’aquesta 
forma, salvar la temporada. 
Fer una volta sencera com 
així està establert al Pla de 
Competició per validar la cam-
panya. Penso que van fer les 
coses malament l’any passat, 
i per això este any ha estat 
un desgavell i això sumat a la 
pandèmia i sumat a d’altres 
coses, ha fet que el desgavell 
sigui més gran. Jo crec que ha-
guéssim pogut acabar la lliga 
al juliol i que s’hagués pogut 
canviar el pla de competició 
amb unes lligues més curtes 
i play offs per decidir ascen-
sos i descensos. I buscar que 

no hi hagin tants descensos, 
perquè de Segona n’hi haurà 
3 ebrencs segur més alguna 
possible compensació”. Cano 
afegeix que “ara ens trobem 
amb una lliga de 15 jornades 
(una volta) i sense marge d’er-
rada i amb la problemàtica de 
que hi haurà equips que ju-
garan més partits a casa que 
no pas fora i això comportarà 
queixes. En qualsevol cas, ar-
rancarem quan ens diguen i 
de la manera que ens diguen. 
El cert és que tenim ganes de 
futbol i esport. Pel que fa als 
objectius, ara poden ser to-
talment diferents perquè és 
una competició imprevisible i 
en la que poden haver-hi més 
incidències com podria ser una 
nova parada. Per tant, compli-
cat fet plans pels resultats. La 
Federació ha tirat pel camí fà-
cil sense pensar en excès amb 
els clubs, i sense fer un pla de 
competició nou”.

OLIMPIC
“LA FEDERACIÓ HA TIRAT PEL CAMÍ FÀCIL”

“ACCEPTAREM EL QUE 
SE’NS DIGUE PERÒ NO HI 

ESTEM D’ACORD” “NO PENSEM 
ENCARA EN 
COM ES PODRÀ 
COMPETIR ”
Des de la Quarta catala-
na, en concret des del CF 
Masdenverge, davant de la 
nova situació, es comunica 
que “d’entrada hem comen-
çat a entrenar i això és el 
més positiu. Després hem 
d’analitzar a cada moment 
la situació i decidir. Per un 
poble com Masdenverge, 
fer una despesa per iniciar la 
competició és un contratemps 
si després no es pot acabar. 
Tant de bo pugués començar 
la competició al gener i que 
no hi hagi cap incidència més. 
Això voldria dir que la situació 
sanitària general és molt 
millor. No obstant, cal pensar 
també en què pot existir un 
possible rebrot i això seria 
perjudicial per a la salut dels 
jugadors, per començar i 
tornar a parar, si s’ha de fer. A 
nivell esportiu, si es juga una 
volta, pues està clar que hi 
haurà menys marge d’errada i 
que t’hauràs d’adaptar. Nosal-
tres podem ser candidats a 
l’ascens, però la veritat és que 
amb això, a hores d’ara, no 
pensem perquè creiem que hi 
ha altres preocupacions”. 

MASDENVERGE
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C. HANDBOL AMPOSTA
Cap de setmana amb 
dues derrotes

CLUB VOLEI ROQUETES

CONSELLS ESPORTIUS

8 de 8: Nova victòria d’un líder que 
fa somiar a tota l’afició

“Fer esport és segur, necessari i 
un bé essencial”

Nova victòria del Club 
Volei Roquetes (3-0).

El triomf, vuité en vuit jorna-
des, serveix a l’equip per seguir 
sent líder i, d’aquesta forma, 
per afiançar-se a les posicions 
de play-off. Els roquetencs van 
vèncer per un 3-0 al CV Bar-
berà en un partit seriós i amb 
una actitud molt bona de la 
plantilla. Cal destacar la bona 
feina dels jugadors que fan que 
la dinàmica positiva s’allargui 
una setmana més. Gran resul-
tat per afrontar una setmana 
intensa on l’equip de Benjamin 
visitarà, en la propera jornada, 
la pista del CN Sabadell que 
també compta els seus partits 
per  victòries sense donar opci-
ons als seus rivals. Serà un duel 
de líders. El partit de dissabte 
passat va ser a porta tancada. 
Canal Terres de l’Ebre, per se-
gona jornada seguida a casa, va 
transmetre’l en directe. 

“Practicar esport de manera 
segura davant la Covid-19 i 
garantir que tots els infants i 
joves tinguin accés a l’activitat 
física, independentment dels 
seus recursos econòmics”. 
Aquest és el compromís que 
els Consells Esportius de les 
Terres de l’Ebre, com els de la 
resta de  Catalunya, han adop-
tat enfront de la crisi del co-
ronavirus per poder assegurar 
el dret a l’activitat física arreu 
del territori. Sota el lema ‘Es-
port segur’, la Unió de Con-
sells Esportius Catalunya ha 
llançat una campanya que “vol 
conscienciar la ciutadania i les 
institucions de la importància 
de practicar activitat física i de 
col·laborar perquè, també en 
aquesta situació de pandèmia, 
l’esport escolar es pugui prac-
ticar amb total seguretat La 
campanya ‘Esport segur’ tindrà 

difusió arreu del territori cata-
là”.
A banda de llançar “un missat-
ge de tranquil·litat a les famí-
lies i d’animar als esportistes a 
practicar esport també durant 
aquest curs escolar, des dels 
consells esportius han volgut 
aprofitar el llançament de la 
campanya per fer una crida a 
la col·laboració dels centres 
educatius, les institucions pú-
bliques i les famílies, per faci-
litar la tasca dels professionals 
de l’esport a l’hora de desen-

volupar les activitats amb les 
màximes garanties higièniques 
i de seguretat”.
Des de fa un temps, “i davant les 
recomanacions de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS), 
els Consells Esportius de Cata-
lunya promouen la pràctica de 
l’activitat física per combatre els 
efectes del sedentarisme en la 
societat. Per això, recorden que 
és essencial impulsar hàbits de 
vida saludable entre els més jo-
ves i mostrar-los els beneficis de 
l’esport per a la salut”.

El Club Handbol Amposta 
va perdre, dissabte 

en la visita al Sabadell i 
diumenge, a Lleida, en la 
recuperació d’un partit 
ajornat (26-22).
Després del desgast, amb des-
plaçaments inclosos dissabte 
i diumenge, l’equip ampostí 
va vendre cara la derrota a la 
pista  lleidatana. Rival entrenat 
per Miroslav Vujasinovic.
El partit va ser molt igualat al 
marcador, gairebé els seixan-
ta minuts. Va ser en el darrer 
tram de l’encontre quan les 
jugadores de Mateu Castellà 
van topar amb la portera local 
i, llavors, el Lleida va agafar un 
avantatge de quatre gols que 
no reflecteix el que s’ha vist el 
duel.

La jove lateral de l’Associació 
Lleidatana Ekaterina Tyaglyay 
amb 10 gols fou un malson per 
l’equip ampostí. Destacar per 
l’Amposta Lagrama els 9 gols 
de la jove Andrea Guerrero, els 
5 gols de Gemma Gálvez i Erika 
Graciani, com també les inter-
vencions de Marta Gálvez a la 
porteria en els últims minuts del 
partit.
Amb aquest resultat l’Amposta 
cau a les places de descens di-
recte a falta d’un partit per re-
cuperar enfront l’Elda Prestigio 
el pròxim 20 de desembre.
Toca treballar tant l’aspecte es-
portiu com psicològic per po-
der recuperar el conjunt de cara 
al pròxim partit, demà dissabte, 
a partir de les 19 hores, quan 
rebrà a l’Avannubo BM La Roca.

DIA 12

Gala de l’Esport 
de l’Aldea
La regidoria d’Acció Esportiva 
ha presentat aquesta setmana 
l’espot de la XVI gala de l’Esport 
Aldeà. El regidor d’Esports Jo-
sep Franch, ha explicat que la 
Gala no es va poder realitzar 
al mes de març, a causa de la 
pandèmia de la COVID-19. Ara 
s’ha decidit fer-la el dia 12 de 
desembre, “serà sense públic 
per la situació que ens trobem. 
No obstant, es podrà seguir 
posteriorment a través de les 
televisions comarcals i també 
per les xarxes de l’Ajuntament. 
Considerem que, tot i la pan-
dèmia, els esportistes mereixen 
el seu reconeixement pel seu 
treball i per aquest motiu hem 
volgut dur a terme l’acte del 

lliurament de premis. Cal des-
tacar el nivell esportiu que te-
nim al municipi i, amb els pre-
mis, es ressalta aquesta qualitat 
i s’encoratja a seguir treballant 
per progressar i per continuar 
sent ambaixadors de l’Aldea”.
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RÀNQUING 100 PEL.LÍCULES DE FUTBOL
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Sèries recomanades

 NUM.                                             PEL.LÍCULA                                                          ANY                  PAÍS    

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

Home ground
Evasión o victoria

Dias de futbol
El sueño de Ivan
Gool la pelicula

Pele el nacimiento de una leyenda
Quiero ser como Beckham

The Dammed  United
Rivales

Buscando a Eric
Noche de vino y copas

Hermano
El cabezazo

El milagro de Berna
El futbol o yo

Kaiser. El mejor futbolista que nunca jugó un partido
Golpe en el estadio

The Third Half
El camino de San diego

Campeones
El presidente

El tercer tiempo
Montevideo  god Bles You

Que juegen las chicas
Unidos por sueño

Match en el infierno
Mario

El sueño de Jimmy Grimble
Hoolligans2

Mean Machine
Streetkids United

El viajero
Su mejor jugada

Un entrenador genial
Un gran equipo

United
Verano del 92

Bella 
El penati  mas largo del mundo

Campeones
Diego maradona

La partida
Somos los mejores

El portero
El partido

Los ases buscan Paz
Once pares de botas

Tanger gol
Saeta rubia

Drama sobre el cesped
La batalla del domingo

Diego maradona en napoles
Futbol club maradona

NOR
USA
ESP
ESP
RU
ESU
RU
RU
ESP
RU
DIN
VEN
FRA
ALE
ARG
RU
COL
MAC 
ARG
MEX
CHI
ALE
SER
FRA
ALE
HUN
SUI
RU
RU
RU

BRA
IRA
ESU
ESU
FRA
RU
DIN
MEX
ESP
ESP
RU

CUB
ARG
ESP
RU
ESP
ESP
ESP
ESP
ARG
ESP
ITA
ESP

2018
1981
2003
2011
2005
2016
2002
2009
2008
2009
2011
2010
1979
2003
2017
2018
1999
2012
2006
2018
2018
1962
2010
2018
2011
1961
2018
2000

2001

1974

2005
2012

2015
2006
2005
1943
2019
2013
1968
2000
1999
1954
1954
2015
1957
1948
1963
2019
2019

 NUM.                                              PEL.LÍCULA                                                            ANY               PAÍS

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Messi , la pelicula
Que baje y dios y lo vea

Futbolin
Diego Maradona por Kusturica

Bernabeu
Identificacion

El sistema Pelegrin
Un buen partido

Barca dreams
Centre Forward

Diamantino
El 5 de tallares

El año que mis padres se fueron de vacaciones
El campeon
El chanfle- 1

El crack
El fenomeno

El hombre del triciclo
El miedo del portero ante el penalty

Escuela de campeones
Futboy

Goal viviendo el sueño
Hinchas radicales

Historias de futbol
Historias de futbol- chile

Hoy partido a las tres
Ivana al ataque

La gran final
La vida sigue igual

Los cacos
Los colores de la montaña

Los económicamente debiles
Los fenomemos del futbol

Norte ultras sur
O Futebol 

Papeles de viento
Pasion dominguera

Paula contra la mitad mas de uno
Rudi y Cursi
Sccocer Fans
Sholin Soccer

Sucedió en Roma
Temps Fugit

The Arsenal Stadium Mysery
The cup- la copa

Tirando  a gol
Volver a vivir

Algo mas que una pasion
Mi mundial

Zidane
Zoran y los tigres del gol
Bienbenido mister Kif c

El hanfle- 2

ESP
ESP
ESP
FRA
ESP
RU
ESP
ESU
ESP
COR
POR
URU
BRA
ITA

MEX
ARG
ESP
FRA
ALE
ARG
ESP
RU
ITA
ESP
CHI
ARG
CHE
ESP
ESP
MEX
COL
ESP
MEX
ITA
ESP
ARG
ARG
ARG
MEX
CHE
HOG
ITA
ESP
RU

BUT
MEX
ESP
ESP
URU
FRA
RU
ESP
MEX

2014
2018
2013
2008
2017
1995
1952
2012
2015
1978
2018
2014
2006
2019
1979
1972
1956
1957
1972
1950
2015
2007
2020
1997
1997
2017
1964
2006
1969
1972
2010
1960
1964
1991
2015
2015
1970
1971

2008
1961
2001
1953
2003
1939
1999
1966
1968
2014
2017
2006
2013
1975
1982

“MARADONA POR 
KUSTURICA”
Any: 2008. Duració: 90 min.

País: França. Direcció: Emir 
Kusturica. Guió: Emir Kusturica.
Música: Manu Chao. Fotografia: 
Rodrigo Pulpeiro. 
Documental amb  interven-
cions de: Diego Armando 
Maradona i Emir Kusturica. 
Sinopsi: Documental sobre el 
famós futbolista argentí Diego 
Armando Maradona. (FILMA-
FFINITY)

“FUTBOL CLUB 
MARADONA”
Any: 2019. Duració: 56 min. 
Direcció: Roberto Rodríguez.
Documental amb intervencions 
de Diego Armando Maradona, 
Joan Gaspart, Josep Maria Min-
guella, Lobo Carrasco, Marcos 
Alonso, César Luis Menotti i 
Àngel ‘Pichi’ Alonso. Sinopsi: 
No es pot entendre el que és 
Maradona, en tota la seva 
dimensió, sense el seu pas pel 
FC Barcelona. L’argentí i el club 
blaugrana van creuar els seus 
camins a principis dels anys 80 
i la barreja d’aquesta relació va 
resultar complicada. És la histò-
ria d’un mite que es va avançar 
al seu temps, tant al camp com 
en repercussió mediàtica, i d’un 
club que no estava preparat per 
assumir semblant personalitat. 
Diego va transformar el FC 
Barcelona i també Barcelona va 
transformar a Maradona. 

PEL.LÍCULES DE 
MARADONA

“HOME GROUND”
Sèrie de TV (2018-Actualitat). 
Quan un club de futbol acabat 
d’ascendir perd al seu entre-
nador just abans de l’inici de 
la nova temporada, una dona, 
Helena Mikkelsen, té l’opor-
tunitat històrica d’entrenar a 
l’equip, fins i tot abans d’un 
ambiciós professional retirat.

La podeu veure a FILMIN, cost 
mensual 8 euros (12.000 pel·lí-
cules i sèries)

“EL PRESIDENTE”
8 episodis. Sergio Jadue, un di-
rigent d’un humil club a Xile, es 
troba inesperadament a càrrec 
de el futbol xilè. Embriagat de 
poder, es transformarà en el 
protegit del padrí Julio Gron-
dona i la clau de l’FBI per des-
baratar el major esquema de 
corrupció de l’esport mundial.

La poden veure a AMAZON 
VIDEOS, cost anual 36 euros 
(17.000 pel·lícules)
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CREMA DE CARABASSA
AMB TARONJA

paper de forn per fer-ne un crui-
xent i coeu-lo al forn.
Reserveu-lo. Talleu la ceba i el 
porro en juliana. Sofregiu-los 
en un cassó durant uns minuts, 
després afegiu-hi la  carabassa, 
tallada a daus, un pessic de sal i 
cobriu-ho d’aigua.
Deixeu-ho bullir fins que la cara-
bassa sigui tova. Tritureu-ho tot 
i passeu-ho pel colador xines. 
Rectifiqueu de sal i poseu-hi un 
toc de pebre blanc i nou mos-
cada.
Per servir-ho, poseu 3 o 4 grills 

de taronja ben pelats al fons 
d’un plat soper i aboqueu la 
crema amb compte al voltant 
de la taronja. Col·loqueu els 
cruixents de pernil al mig, i re-
gueu-ho amb un fil d’oli d’ave-
llanes. Bon profit!

INGREDIENTS (per 4 persones)
• 1 carabassa
• 1 porro
• 1 ceba
• 4 talls de pernil-salat
• Un grapat d’avellanes torrades
• 2 taronges
• Nou moscada
• Oli d’oliva, sal i pebre blanc

PREPARACIÓ:
Primer de tot, tritureu un grapat 
d’avellanes torrades i cobriu-les 
d’oli. Reserveu-ho.
Poseu el pernil damunt d’un 
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Moltes reflexions i 
dubtes sobre què 
faràs en el proper 
any. Tens plans, però 
no ho tens tot con-
trolat encara. Espera 
unes setmanes per 
definir millor els teus 
propòsits.

aquari
21/01 al 19/02

Augment de l’acti-
vitat social. Si has 
estat contingut i no 
sorties gaire, ara 
recuperes el temps 
perdut. Podries 
trobar l’amor en una 
llibreria o entorn 
intel·lectual.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb Mercuri al teu 
signe, entres en una 
etapa més activa. 
Mentalment inquiet, 
comunicatiu i amb 
més facilitat per fer 
amistats. Compte, 
però amb parlar 
massa i vessar-la.

escorpí
24/10 al 22/11

Gestions relaciona-
des amb l’economia i 
alguna formació que 
t’ajudi a augmentar 
els ingressos. Podria 
reaparèixer una 
persona amb qui vas 
tenir una aventura en 
el passat.

balança
24/09 al 23/10

Amb Mercuri per 
Casa III, reps una 
dosi de curiositat i 
ganes d’aprendre. 
Els assumptes rela-
tius als germans s’ac-
tiven, si hi havia una 
conversa pendent, 
ara es pot donar.

àries
21/03 al 20/04

Són dies per redes-
cobrir els fills i passar 
estones inoblidables 
amb ells. Escolta 
també el teu nen 
interior i gaudeix 
dels teus talents 
innats, no deixis que 
s’adormin..

cranc
22/06 al 23/07

Una persona 
d’origen estranger 
pot aportar llum en 
la millora dels teus 
hàbits diaris. Possi-
ble formació per a 
progressar en l’àrea 
laboral i tenir més 
oportunitats.

verge
24/08 al 23/09

Possible tensió per 
la gestió de recursos 
compartits i caldrà 
negociar amb pru-
dència pel teu propi 
interès. Estàs molt 
sensible i captes 
les intencions dels 
altres.

taure
21/04 al 21/05

Dies de certa intros-
pecció i tendència 
al silenci. Aquestes 
dates poden activar 
la nostàlgia i recor-
des als que ja no hi 
són. Atraus mirades 
i pot sorgir alguna 
conquesta.

peixos
20/02 al 20/03

Al sector profes-
sional pots veure’t 
competint. Evita les 
discussions, per no 
haver de penedir-te. 
Quedar amb un 
amic que fa temps 
que no veus, pot ser 
una bona teràpia.

lleó
24/07 al 23/08

Abans del Nadal, 
potser hauràs de 
fer les paus amb un 
familiar amb qui tens 
una relació tensa. 
Una de les teves 
amistats, passa una 
mala època i no dub-
taràs en ajudar-la.

bessons
02/05 al 21/06

Dies per exposar el 
teu treball o habili-
tats amb el Sol per 
la Casa VII, doncs 
els altres estan més 
receptius. La relació 
de parella pot entrar 
en una etapa més 
estable.

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:
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

ANGY TORTOSA

632 146 386

MARIANA

642 116 300

T
O
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A

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

NOVEDAD 
JOVENCITAS

AMPOSTA
680 239 519

MASAJISTA
MADURITA
603 33 73 12

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de 

publicitat
No t’ho pensis més!

977 279 290

comercial@mesebre.cat

NOVEDAD 
DULCE 
ACTIVA /PASIVA

632 353 222

26x6 

PLACER

NOVEDAD AMPOSTA 
HONDUREÑA COMPLETITA
GRIEGO Y FRANCÉS. 
ACTIVA Y CARIÑOSA

612 534 046
TR

AN
S

TR
AN

S

633 398 057

698 232 089

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho 
pensis 
més!

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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