
Unió de Pagesos rebutja l’estratègia anunciada pel Ministeri de Transició Ecològica que, segons destaca el sindicat, 

implica un retrocés de 500 metres en la línia de costa del Delta. El sindicat convoca una tractorada i exigeix 

accions urgents a l’administració. Plana 9

Terres de l’Ebre: la situació sanitària millora 
però cal seguir sent ‘prudents i responsables’

                    P3

El risc de rebrot baixa i se situa en 79 punts, la setmana anterior era de 138. També baixa el número de  

persones hospitalitzades (ara en són 29) i les ingressades a l’UCI (ara 9). Les dades milloren a l’Ebre però 

es continua demanant prudència i responsabilitat, i més tenint les festes nadalenques a prop.
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EDITORIAL
Quan et demanen quedar-te a casa i no tens casaEdita:

“El toc de queda augmenta 
la vulnerabilitat de les 

persones sense llar i estaran 
exposades a més perills“ 
Alguns ajuntaments del país ja 
han anunciat que s’ampliaran 
les places disponibles per alber-
gar a aquestes persones, però 
les ONG denuncien que s’ha de 
tallar el problema d’arrel perquè 
els albergs són només “tiretes” 
temporals. Amb la segona ona-
da colpejant, el Govern s’ha vist 
obligat a decretar de nou l’es-
tat d’alarma i així dotar de més 
eines a les comunitats per reduir 
la mobilitat al màxim, si cal. Una 
de les mesures que ja ha entrat 
en vigor per a tot el país és el 
toc de queda nocturn, modifi-
cable en cada comunitat, una 
hora més o menys. En aquest 
interval horari caldrà quedar-se 
a casa. No obstant això, la pre-
gunta és: què passa amb les 
persones que no tenen casa? 

El toc de queda provoca més 
solitud al carrer per haver-hi 
menys gent i aquestes perso-
nes estaran més exposades a 
perills com agressions, insults 
o robatoris. Cal que la majo-
ria d’ajuntaments o comunitats 
comencin a treballar per reduir 
la vulnerabilitat de les persones 
sense llar, no se sap la quanti-
tat d’aquestes persones perquè 
no hi ha un registre oficial, però 

durant el confinament va ha-
ver-hi multes a persones sense 
llar, que per sort encara no s’han 
tramitat. Es multava a una per-
sona pel fet d’estar al carrer i ser 
pobre. Alguns ajuntaments, com 
el de Barcelona,   han anunciat la 
intenció de mantenir les places 
per a aquestes persones que van 
obrir durant el confinament. En 
el cas de la Ciutat Comtal, són 
500 places addicionals que se 

sumen a les 2.200 que ja existi-
en. I això és així, en part, perquè 
des dels municipis limítrofs s’ex-
pulsen a les persones sense llar 
cap a Barcelona. S’estan reco-
llint trucades i atenent gent que 
arriba a la porta de centre de dia 
i que, en un alt percentatge, són 
de fora de Barcelona. En aquest 
sentit, les places que ha posat a 
disposició l’ajuntament sempre 
s’omplen, però deixen fora a un 
altre gran nombre de persones 
en risc d’acabar al carrer. Hi ha 
millers de persones sense llar 
i moltes altres que poden aca-
bar estant-hi. La gent que es va 
quedant al carrer o que viu en 
infrahabitatges o trasters se-
gueix augmentant i ara, amb les 
campanyes del fred que posaran 
en marxa els ajuntaments, seria 
desitjable aprofitar per fer les 
coses millor i que les persones 
més vulnerables no estiguin en 
perill. 

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 animar i reactivar el comerç local i les 
empreses professionals del Perelló.  
Per la compra superior a 5€ en qualsevol 
comerç o empresa s’obtindrà un segell. Cal 
aconseguir 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 telemàtica a les 
xarxes socials el divendres 8 de gener de 
2021. 
Aquests euromels, els guanyadors els 
han de bescanviar per productes i serveis 
dels diferents comerços i empreses 
professionals que ells escullin.
Aquesta campanya es complementa 
amb la del concurs d’aparadors i façanes 
de Nadal que per segon any consecutiu 
organitza l’Ajuntament per tal de fomentar 
la participació ciutadana en l’esperit 
nadalenc i animar el teixit comercial.
 Amb aquestes campanyes es va donar 
el tret de sortida el passat divendres 4 de 
desembre amb l’encesa de llums de Nadal 
del municipi.

EL PERELLO

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat



3DIARI MÉS EBRE • divendres 11 de desembre / 2020en portada

SIGNATURA 
DEL CONVENI 
D’AMPLIACIÓ DE 
L’HOSPITAL DE 
TORTOSA
La consellera de Salut, Alba 
Vergés i l’alcaldessa de Tor-
tosa, Meritxell Roigé, presi-
deixen avui divendres 11 de 
desembre la presentació i 
signatura del conveni entre 
el Departament de Salut 
i l’Ajuntament de Tortosa 
per a l’ampliació i millora de 
l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta. L’acte de signa-
tura també comptarà amb 
la presència del director del 
Servei Català de la Salut, 
Adrià Comella.

GRUPS ESCOLARS
A les Terres de l’Ebre, 
segons dades d’ahir, no hi 
ha cap centre escolar tancat 
i hi ha 9 grups confinats de 
6 centres educatius. 4 dels 
grups són de l’Institut Els 
Alfacs de la Ràpita. De tota 
la comunitat educativa hi ha 
249 persones en quarantena 
d’11 centres.
El Baix Ebre té actualment 
3 grups escolars en quaran-
tena de 3 centres educatius. 
El Montsià té actualment 5 
grups escolars en quarante-
na de 2 centres educatius. 4 
centres educatius del Mont-
sià acumulen 157 persones 
confinades i 3 centres han 
detectat 5 positius. 
La Ribera d’Ebre té un cen-
tre amb un grup confinat, 
un centre amb 23 persones 
en quarantena i dos centres 
que han detectat 2 positius 
durant els darrers 10 dies, 
un cadascun. 

La Terra Alta no té cap 
centre educatiu amb grups 
confinats ni s’ha detectat 
cap positiu durant els dar-
rers 10 dies. Malgrat això, 
dos centres, l’Escola Puig 
Cavaller de Gandesa i la Llar 
d’Infants l’Esquirol d’Horta 
de Sant Joan tenen 3 perso-
nes en quarantena, 2 i 1.
Font: Imagina Ràdio

MÉS 
NOTÍCIES

Formació de fisioterapeutes en PCR 
i tests d’antígens ràpids
Des del Servei Català de la 
Salut, i en col·laboració amb 
l’Institut Català de la Salut i 
el Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya, s’ha iniciat un 
procés per capacitar i acre-
ditar els fisioterapeutes per 
a la realització de tests di-
agnòstics de la COVID-19, en 

El risc de rebrot baixa i la situació millora, tot i 
que cal continuar sent “prudents i responsables”
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
aquest dijous a 5.394 (la 
setmana passada eren 5.314).              
Fa set dies, informàvem que 
havien hagut 116 casos acu-
mulats al territori durant la set-
mana anterior. En aquesta han 
estat 80. L’evolució de la se-
gona onada de la pandèmia a 
les Terres de l’Ebre continua a 
la baixa. La velocitat de propa-
gació del virus se situa en 0,69 
mentre que el risc de rebrot ha 
disminuït i està en 79 (setmana 
passada era de 138). Ha baixat 
ja del 100. Aquest dimecres a 
l’Ebre es sumaven 6 nous po-
sitius de covid-19 confirmats 

per proves PCR o test antigènic 
ràpid. En dades d’ahir, en els úl-
tims 5 dies no s’ha registrat cap 
nova defunció i el nombre total 
de morts des que es va iniciar 
la pandèmia es manté en 120. 
Segons les dades oficials facili-
tades aquest dimecres per Salut 
a través del portal dadescovid.
cat, hi ha 29 persones hospita-
litzades per contagis (setmana 
passada 38). 
Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 9 persones a 
l’UCI de l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa. 
Una xifra que també s’ha redu-
ït. Malgrat la millora en les da-
des, els propers dies continuen 

sent claus i no es pot abaixar 
la guàrdia. Molta prudència i 
precaució. “Si no seguim sent 
responsables durant les fes-
tes, la situació pot tornar a col.
lapsar-se”.

TORTOSA
Un grup empresarial posa en marxa una fàbrica 
per produir més de 600.000 mascaretes diàries
La família Qu, originària 

de la Xina però arrelada 
a Tortosa fa més de tres 
dècades, lidera diferents 
negocis de comerç de 
producte xinès i restauració.              
Durant el confinament, José 
Antonio Pérez va animar la seva 
família política a fabricar mas-
caretes quirúrgiques en lloc 
d’importar-les. Acaben de po-
sar en marxa GlovalMaskIberi-
ca que, amb una inversió d’1 
milió d’euros, preveu produir 
més de 600.000 mascaretes 
diàries i altres equips i material 
de protecció. Les seves mas-
caretes quirúrgiques han ob-
tingut la màxima certificació, 

del 99’99% de filtració d’efec-
tivitat antibacteriana, i estu-
dien si produir Ffpp2 o Ffpp3. 
També fabricaran la mascareta 
adhesiva, sense gomes, que ha 

patentat i impulsat Robert Gui-
nart, empresari de Roquetes (a  
la imatge). GlovalMaskIberica 
ha posat en marxa la fàbrica en 
una nau de 1.400 metres qua-

drats del polígon del Baix Ebre 
de Tortosa. Fa només uns dies 
que s’ha iniciat l’activitat amb 
una primera fase en marxa que 
pot produir 215.000 mascare-
tes quirúrgiques diàries.
(ACN)

També fabricaran la 
mascareta adhesiva, 
sense gomes, que ha 
patentat i impulsat 

Robert Guinart, 
empresari de Roquetes.

El risc de rebrot
està ara en 79 punts. 

També baixen fins a 9 
els ingressos a l’UCI. 

concret PCR i tests d’antígens 
(TAR). Tan bon punt el Servei 
Català de la Salut s’hi va posar 
en contacte per començar la 
formació, la Gerència Territo-
rial de l’ICS va designar quatre 
centres d’atenció primària de 
les Terres de l’Ebre per portar 
a terme les pràctiques, espe-

cíficament, el CAP El Temple, 
el CAP Baix Ebre, el CAP Am-
posta i el CAP Móra la Nova. 
Aquests estan distribuïts geo-
gràficament per facilitar l’ac-
cés a tots els participants al 
curs. El curs està organitzat 
en tres fases, les fases 1 i 2, 
que són teòriques i se seguei-

xen en línia, i la fase 3, en 
què les infermeres d’Atenció 
Primària supervisen com a 
docents la realització de la 
tècnica. Aquesta fase 3 con-
sisteix a fer 10 PCR o tests 
d’antigen per certificar que 
el/la professional hi està 
capacitat.
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A Cel Obert recupera l’edició 
d’enguany amb una intervenció 
efímera i una mostra retrospectiva
El festival d’intervencions artís-
tiques efímeres a l’aire lliure de 
Tortosa, A Cel Obert, recupe-
rarà la setmana que ve l’edició 
d’enguany amb una instal·lació 
i una exposició. En esta ocasió, 
les condicions que provoca la 
pandèmia van dur a reformu-
lar la sèptima edició i a fer una 
única intervenció en un espai 

Premi Atlàntida 2020 per a 
‘La 2 de Viladrich’ com a una de 
les tres llibreries més antigues
El Gremi d’Editors de Catalu-
nya atorgarà enguany el Pre-
mi Atlàntida a les tres llibreries 
més antigues de Catalunya 
associades al Gremi de Llibre-
ters de Catalunya i que són La 
2 de Viladrich (Tortosa, 1760), 
Llibreria Fabre (Barcelona, 
1860) i la Llibreria Geli (Giro-
na, 1879). 

El lliurament dels reconeixe-
ments tindrà lloc el proper 21 
de desembre, en el marc de la 
35a Nit de l’Edició, a l’Auditori 
Axa de Barcelona. 
També es premiarà a l’editori-
al Akiara books, de Barcelona, 
i a Victoria Alonso Blanco de 
l’Associació Col·legial d’Es-
criptors de Catalunya.

obert al carrer. L’emplaçament 
triat és la plaça dels Dolors, 
a tocar del carrer Montcada. 
Allà, del 10 al 13 de desembre 
es podrà veure la instal·lació 
‘Desplome’. Juntament amb 
esta instal·lació, el pati del Mu-
seu acollirà una exposició fo-
togràfica que repassarà les an-
teriors edicions d’A Cel Obert.

PLE
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, segons informa el 
Diari de Tarragona, ha comu-
nicat que l’equip de govern 
no presentarà un projecte de 
pressupostos per al 2021, i 
que finalment es proposarà 
una sèrie de modificacions 
pressupostàries per continuar 
prorrogant els comptes del 
2019. El govern en minoria de 
Junts per Tortosa i PSC neces-
sitaria solament una abstenció 
per aprovar els pressupos-
tos. Roigé ha explicat que a 
l’octubre va demanar a la junta 
de portaveus que els grups 
de l’oposició presentessen 
propostes per tirar endavant 
els nous pressupostos, però, 
en paraules de l’alcaldessa 
«no he rebut cap proposta de 
cap grup. Els vaig demanar 
rigorositat perquè no passés 
com l’any passat». Segons el 
Diari, tant els portaveus d’ERC 
com de la CUP, han criticat que 
el govern municipal no haja 
presentat cap proposta de 
pressupost.

MOCIONS
Al ple de dilluns  s’ha apro-
vat per unanimitat la moció 
presentada pel PSC, per instar 
la Generalitat a que destine 
els 6 milions pressupostats 
per pal·liar els efectes de la 
regressió i la subsidència al 
Delta. També s’han aprovat 
les de Movem, per a la creació 
de punts wifi a la via pública; 
la d’Esquerra, per a la creació 
d’una oficina municipal d’es-
colarització; o la proposta per 
construir una passarel·la al lloc 
de l’actual monòlit franquista, 
presentada conjuntament per 
Movem i Esquerra. Per contra, 
no han comptat amb els vots 
suficients les dos propostes 
de Ciutadans: una, per a la 
construcció d’un nou hospital a 
Tortosa; i l’altra, per incorporar 
Isaïes Riba al nomenclàtor, 
proposta que la resta de grups 
han rebutjat en no comptar 
amb un consens previ abans 
d’arribar al ple. Així mateix, 
tampoc han prosperat les dos 
mocions de la CUP.

MÉS 
NOTICIES

COMERÇ
S’obre una segona convocatòria d’ajuts per a 
bars, restaurants i centres d’estètica
L’Ajuntament de Tortosa 

ha habilitat una segona 
convocatòria d’ajuts, amb 
una partida de fins a 150.000 
euros, per als establiments 
de restauració i d’estètica 
de la ciutat que han hagut 
de tancar durant la segona 
onada de la pandèmia.              
Les peticions es poden presen-
tar des d’aquest dijous i fins al 
16 de desembre. El consistori 
donarà un màxim de 400 euros 
per sol·licitant. S’hi poden aco-
llir autònoms i empreses amb 
locals oberts a Tortosa i domi-

cili fiscal a la ciutat. Les sol·lici-
tuds s’han de presentar mitjan-
çant una instància genèrica fent 
referència a la convocatòria i el 
tràmit es pot fer per via tele-
màtica, amb certificat digital, o 
de manera presencial amb cita 
prèvia. En principi, amb aquest 
segon paquet d’ajudes, l’Ajun-
tament de Tortosa ha previst 
500.000 euros a ajudar les em-
preses que s’han vist obligades 
a aturar la seua activitat com a 
conseqüència de les restricci-
ons per la covid-19. A l’estiu ja 
es van poder destinar 350.000 

euros, en una primera tongada 
d’ajudes directes a les activitats 
comercials i empresarials que 

no van poder prestar els seus 
serveis durant el confinament 
de la primavera. (ACN)

PLE DE TORTOSA
S’aprova el Pla de prevenció i abordatge de les 
violències sexuals en entorns d’oci i festius
L’Ajuntament de Tortosa ha 

elaborat un Pla municipal 
de prevenció i abordatge 
de les violències sexuals en 
entorns d’oci i festius.               
El text inclou més d’una vin-
tena de propostes d’actuació 
en diversos àmbits, que tenen 
com a finalitat la prevenció de 
possibles agressions de caràc-
ter sexual, especialment en el 
cas de les dones o del col·lec-
tiu LGTBI. L’alcaldessa, Merit-
xell Roigé, i la tinent d’alcalde i 
regidora d’Igualtat, Dolors Bel, 
han subratllat que l’elaboració 
d’este pla ha comptat amb la 
participació directa d’associ-

acions, entitats i professionals 
dels sectors implicats en la 
prevenció de les violències se-
xuals. 
D’esta participació se n’ha 
pogut fer una diagnosi que 
“ha permès fer una primera 
conclusió: que la situació a la 
ciutat no és dolenta”, ha de-
tallat l’alcaldessa. Tot i això, 
el Pla preveu seguir treballant 
de manera preventiva per re-
forçar aquelles qüestions que 
ajuden a evitar situacions no 
desitjades i que responen a la 
voluntat de no actuar només 
a posteriori, sinó potenciar el 
respecte a les dones. El ple or-

dinari de desembre ha donat el 
vistiplau al pla, amb els vots a 

favor de tots els grups munici-
pals.
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L’ALCALDE 
RESPON  
L’alcalde, Adam Tomàs, va 
respondre a les xarxes socials a 
un article d’opinió de Junts-
xAmposta en el que, a més de 
parlar de la “llibertat i trans-
parència de l’oposició”,  es deia 
que “han augmentat els insults 
i les crítiques de l’equip de 
Govern contra el nostre grup”. 
Tomàs aclaria que “voldria que 
em fes una llista dels insults 
que l’equip de Govern ha fet, 
i demanarem disculpes de ca-
dascun d’ells, i si no n’hi ha cap, 
esperaré la rectificació, perquè 
si alguna cosa ens caracteritza 
és el respecte. Pel que fa a la 
llibertat i transparència, senyor 
Manel Masià, jo li diria que 
recuperés els plens de quan 
vostès estaven al Govern, 
però no podrà, no trobarà res, 
perquè ni es gravaven, ni es 
feien per la ràdio, ni es deixa-
ven entrar a les televisions, 
ni es deixava usar la sala de 
premsa a l’oposició, ni es feien 
assemblees municipals, ni hi 
havia tant de temps a la ràdio 
com ara té l’oposició, ni teníem 
accés a la informació com ara; 
ens tocava entrar les instànci-
es entre dos grups municipals 
per tal que ens donessin la 
informació. Sento molt que 
no valori l’absoluta llibertat 
i transparència que hi ha a 
l’Ajuntament i a la ciutadania 
des que Esquerra Republicana 
governa a Amposta. Esperaré 
el llistat d’insults, merci”.

AJUTS
L’Ajuntament aporta 10.000 EUR 
a restauració i comerç perquè 
instaurin el servei a domicili
L’Ajuntament d’Amposta 

ha fet una aportació 
extraordinària de 10.000 
euros perquè els comerços, 
bars i restaurants puguin fer 
transport a domicili a través 
de l’aplicació mòbil Teuporto, 
desenvolupada per joves 
de l’Ebre, un ells d’Amposta 
per a Android i IOS i a través 
del qual els comerços, bars i 
restaurants podran oferir el 
servei a domicili.                
L’Ajuntament ha fet una apor-
tació de 7.000 euros a la Fe-
deració de Comerç d’Ampos-
ta (FECOAM), 2.000 euros a 
l’Associació de Restauradors, 

i 1.000 euros a l’Associació de 
Venedors del Mercat per tal 
que aquestes associacions fo-
mentin la implementació de 
Teuporto entre els seus associ-
ats. La voluntat de l’Ajuntament 
és “fomentar el comerç digital 
per tal que els comerços, bars 
i restaurants puguin continuar 
oferint els seus serveis mal-
grat les restriccions”. L’alcal-
de, Adam Tomàs, i la regidora 
de Comerç i Mercat, Susanna 
Sancho, van presidir l’acte de 
signatura dels acords amb la 
presidenta de Fecoam, Júlia 
Saez, i la presidenta dels res-
tauradors, Arantxa Codorniu.

L’AMPOSTINA 
AINA CID 
ESCOLLIDA 
MILLOR 
ESPORTISTA 
CATALANA DEL 
2020

La remera ampostina Aina Cid 
i el pilot de trial gironí Toni 
Bou han estat guardonats 
com a millors esportistes ca-

talans del 2020 en categoria 
femenina i masculina, respecti-
vament, pel jurat de la 24a Festa 
de l’Esport Català.
Cid es va penjar la medalla de 
plata en els Campionats d’Eu-
ropa de rem, en la categoria 
dues sense timonera mentre 
Bou ha guanyat enguany per 
catorzena ocasió els Mundials 
de trial en pista coberta i a l’aire 
lliure. A més, també han premi-
at al golfista Eduard Rousaud i 
a l’esquiadora Maria Costa com 
a esportistes joves amb ma-

jor projecció. En la categoria 
de millor equip català de l’any, 
el reconeixement ha estat per 

al Barcelona femení de Lluís 
Cortés i el gandesà Rafel Na-
varro.

NADAL
Amposta prepara un Nadal 
amb activitats digitals i 
solidàries
Les activitats telemàtiques, 

principalment a través de 
les xarxes socials i per a fer 
des de casa, tindran un pes 
important en la celebració 
del Nadal a Amposta.                 
Tot i que les regidories de Fes-
tes, Cultura i Comerç treballen 
a dia d’avui per poder fer una 
cavalcada del Pare Noel i una 
altra dels Reis Mags presencials 
que passin per tots els barris 
perquè la gent la pugui veu-
re a la vora de casa, l’Ajunta-
ment també ha reconvertit part 
d’aquestes activitats a format 
digital perquè es pugui gaudir 
des de casa. Així, per exemple, 

el missatge del Pare Noel, el 
del Patge Reial o el dels Reis 
Mags es difondrà per xarxes 
socials. També seran virtu-
als les activitats programades 
des de la Biblioteca Sebastià J. 
Arbó, com un taller de manu-
alitats de Nadal en família i el 
laboratori d’idees sobre el Na-
dal, i les organitzades per l’àrea 
d’Esports, com els reptes soli-
daris de Nadal i la Cursa Sant 
Silvestre. 
També a les xarxes socials està 
previst que es convoquen, des 
del 18 de desembre i fins el 6 
de gener, diferents concursos 
fotogràfics.
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BALANÇ POSITIU 
DEL PONT
Els municipis turístics de la 
Costa Daurada i les Terres de 
l’Ebre, entre ells l’Ametlla de 
Mar, han rebut poca afluència 
de visitants durant aquests 
dies. Tot i això, sí que s’ha re-
gistrat un augment de visites 
a la població, sobretot durant 
dilluns i dimarts, a causa de la 
lliure circulació entre munici-
pis. Un augment valorat molt 
positivament, sobretot pel 
sector de la restauració.

COMPRA AL 
COMERÇ LOCAL 
Des d’aquest dimarts comprar 
a les botigues de l’Ametlla de 
Mar té premi. La regidoria de 
Turisme, Comerç i Civisme ha 
iniciat un sorteig on es convi-
da a fer una compra a un dels 
establiments participants del 
municipi, fer una fotografia i 
compartir-la a l’Instagram.  El 
guanyador del sorteig tindrà 
460 euros de premi per gastar 
a qualsevol de les vint-i-tres 
botigues col·laboradores.

REPARACIÓ 
DE XARXA DE 
SANEJAMENT  
L’Ajuntament repararà més 
de 200 metres lineals de la 
xarxa de sanejament i aigua 
potable de diferents carrers 
del nucli urbà, el pròxim 
2021. Els diners de l’actuació 
procediran majoritàriament 
del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) 2020-
2024 resolt recentment per la 
Generalitat.

ENCESA DE LLUMS 
DE NADAL  
Enguany i a causa de la situ-
ació actual de la pandèmia de 
la Covid-19, l’Ajuntament va 
decidir no realitzar el tradici-
onal acte d’Encesa de Llums. 
Tot i això, l’ambient nadalenc 
arrencà divendres amb la 
il·luminació dels carrers i el 
tradicional fil musical.

L’AMETLLA 
DE MAR

URV: Torna el programa Explorer per 
a joves emprenedors
Fins el dia 11 de desembre 
està oberta la convocatòria 
per aconseguir una de les 40 
places del programa Explo-
rer “Joves amb solucions” del 
Banc Santander, que compta 
amb la col·laboració de la Uni-
versitat Rovira i Virgili i l’Ajun-
tament de Tarragona. Aquest 
programa té com a objectiu 

promoure el talent de joves en-
tre 18 i 31 anys que vulguin de-
senvolupar idees de negoci.
Els interessats han de desen-
volupar la seva idea de negoci 
i dirigir-se a la pàgina explorer-
byx.org on trobaran tota la in-
formació i podran presentar la 
seva candidatura, ja sigui sols o 
en equip.

L’ALDEA
L’Ajuntament millora dos de les 
entrades principals al nucli urbà
L’Ajuntament de L’Aldea, 

en el procés de canvi 
d’imatge que està implantant 
a diferents indrets del 
municipi, acaba de millorar 
les dos entrades principals 
que disposa de l’antiga N-340, 
actual av. Catalunya.              
L’Actuació ha consistit en la ins-
tal·lació de dos grans indicadors 
de 5 m de longitud amb el to-
pònim de l’Aldea, a part també 
s’ha millorat el mateix entorn 
amb arbrat i altres elements de 
vegetació que s’aniran plantant 
en un futur.  Aquesta actuació, 

ha comptat amb la implicació i 
col·laboració d’empresaris locals 
i treballadors municipals. 
L’alcalde Xavier Royo ha mani-
festat que “aquesta actuació va 
en la línia de millora d’imatge 
que estem implantant d’una ma-
nera decidida i rotunda a l’Aldea 
tal com estem demostrant el 
Govern Municipal. Agraïm  pú-
blicament a tots els implicats, ja 
que han demostrat tot i que no  
és una obra de molta enverga-
dura, hem comptat amb la seua 
implicació, més enllà de la seua 
tasca professional”.

DELTEBRE
“El comerç local, el millor regal”, la 
campanya de l’Ajuntament i FECOTUR
Una cinquantena de 

comerços del municipi 
són els protagonistes de 
la campanya de Nadal que 
han impulsat l’Ajuntament 
de Deltebre i la Federació 
de Comerç i Turisme amb 
l’objectiu de promocionar 
el producte i el comerç de 
proximitat.             
En aquest sentit, s’han editat cinc 
càpsules de vídeo que s’emetran 
als mitjans de comunicació del 
territori i també a les xarxes so-
cials per conscienciar a la ciuta-
dania de comprar al municipi. La 
campanya, més enllà del vídeo 
promocional, també comptarà 

amb més accions com el cas, 
per exemple, de sortejos de fins 
a 3.500€ en premis, repartits en 
diferents vals per comprar al co-
merç local, i també del concurs 
de Decoració Nadalenca, el qual 
premiarà els aparadors de les 
botigues, però també les cases, 
jardins i betlems, i repartirà fins 
a 2.450€ en premis. Entre d’al-
tres, també es repartirà, cada per 
casa, un fulletó per fer un Nadal 
més sostenible i incentivar el re-
ciclatge i la reutilització. L’alcal-
de Lluís Soler ha comentat que 
“des de l’Ajuntament seguirem 
treballant per estar al costat del 
nostres comerços ja sigui a par-

tir d’accions de dinamització o 
bé a partir d’ajuts per tal que nin-
gú es quedi enrere”. De fet Soler 
ha avançat que es preveu tancar 
l’any amb 300 ajuts, de manera 

directa i indirecta, que suposa-
ran una dotació de 200.000€. 
Enguany, Deltebre ha instal·lat 
200 punts de llum, 137 més que 
l’any anterior.



El passat divendres, 
4 de desembre, el 

delegat del govern a les 
terres de l’ebre, xavier 
pallarés, la vicepresidenta 
primera, gemma carim i, 
el director de l’institut per 
al desenvolupament de les 
comarques de l’ebre (idece), 
albert salvadó, han lliurat 
els premis idece en la seva 
novena edició. 

Els treballs presentats demos-
tren que es consolida la impli-
cació de l’alumnat dels centres 
de secundària de les Terres de 
l’Ebre, tant per la seva partici-
pació com pel nivell, la qualitat 
dels treballs participants, com 
ha destacat el jurat d’aquest 
nova edició.

El guanyador d’aquesta 9a. 
Edició dels Premis IDECE ha 
estat el treball “Valorització 
de subproductes ebrencs” del 
Marc Bernardo Gellida de la 
Ràpita, estudiant del Col·legi 
Diocesà de la Sagrada Família 
de Tortosa, i ha rebut el primer 
premi dotat amb 1.500€.

El segon premi, dotat amb 
1.000 €, ha estat pel treball 

“Un futur amb més cabeçuts 
al delta de l’Ebre” del qual 
és l’autora l’Ana Yoshihara 
Estévez de la Ràpita, estudiant 
de l’Institut Els Alfacs; el 
tercer premi dotat amb 700 
€ ha estat pel treball titulat 
Reconstrucció dels orígens 
rapitencs del qual és l’autor el 
Pol Campo Ortí de la Ràpita, 
estudiant també a l’Institut Els 
Alfacs i el quart premi dotat 
amb 500 €, ha estat pel treball 
Projecte de remodelació del 
balneari d’en Porcar de la qual 
és l’autora la Neus Albalat 
Queralt de la Sénia, estudiant 
de l’Institut Montsià.

Amb aquests guardons l’IDECE 
pretén reconèixer la creativitat 
i l’esforç de l’alumnat de Bat-
xillerat i dels cicles formatius 
de Grau Superior en els seus 
treballs de recerca i crèdit de 
síntesi. Aquests treballs esde-
venen projectes elaborats amb 
una qualitat de continguts, 
anàlisi, aprofundiment i me-
todologia suficientment acre-
ditats i, per tant, poden esde-
venir un projecte coherent i 
d’interès social en el camp del 
desenvolupament integral de 
les Terres de l’Ebre.

9A EDICIÓ DELS PREMIS IDECE
El treball “Valorització de subproductes ebrencs”

del Marc Bernardo Gellida guanya la 9a edició dels Premis IDECE

• Ana Yoshihara i Pol Campo de l’Institut Els Alfacs i Neus Albalat de l’Institut Montsià, s’emporten els altres tres premis
• El jurat destaca la qualitat dels treballs participants aquesta convocatòria del premi, per a fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre
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L’Ajuntament de l’Aldea pavimenta 
el pàrquing del Col·legi 21 d’Abril

AJUTS PER 
AUTÒNOMS:  
232 ME 
Autònoms PIMEC celebra 
la dotació de 232 milions 
d’euros activada per la 
Generalitat de Catalunya per 
cobrir la totalitat dels ajuts 
sol·licitats per autònoms i, 
així, poder donar cobertura a 
tots aquells que s’han inscrit 
en el registre previ creat per 
la pròpia Generalitat (unes 
116.000 persones). En la 
reunió del Consell del Treball 
Autònom de Catalunya, la 
Generalitat s’ha compromès a 
fer efectiu el pagament a tot 
l’univers de persones regis-
trades, i per un import unitari 
de 2.000 euros, en els termes 
que es van determinar en 
l’anterior convocatòria. La 
patronal valora positivament 
aquesta millora de la dotació 
pressupostària i que els ajuts 
arribin a tothom, però també 
demana que siguin sostinguts 
en el temps mentre perdurin 
les limitacions a l’activitat 
econòmica i es mantinguin 
els efectes econòmics de la 
crisi sanitària.  

ACM
L’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) posa en marxa 
la campanya “fes que desta-
qui” per promoure l’ús de la 
mascareta i les mesures de 
protecció, amb la participació 
dels Ajuntaments i solidària 
amb la Marató de TV3. 
Per cada ens local que se sumi 
a la campanya, l’ACM realitza-
rà una donació a la Marató de 
TV3 d’enguany dedicada a fer 
front a la Covid-19.   
Lluís Soler, president de 
l’ACM, ha destacat que  “des 
del municipalisme català re-
fermem el nostre compromís 
amb la solidaritat i amb l’ús 
de la mascareta i les mesures 
de seguretat, en una campa-
nya que volem implicar a tots 
els ens locals de Catalunya. 
Si en lloc de 400 són 700 els 
ajuntaments que la potenci-
en, l’aportació de l’ACM serà 
més gran”.

MÉS 
NOTÍCIES

IDECE
El Govern invertirà 3,3 MEUR al manteniment 
de navegabilitat de l’Ebre
         El Govern ha autoritzat 
l’Institut per al 
Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre (IDECE) 
a contractar els treballs 
de manteniment de la 
navegabilitat del riu Ebre 
entre els municipis d’Ascó i 
Amposta.   
Per aquesta finalitat es des-
tinaran 3.354.867 euros en-
tre els anys 2021 i 2026.   
L’IDECE és un organisme ads-

crit al Departament de la Vi-
cepresidència, Economia i Hi-
senda que té entre les seves 
funcions l’elaboració, impuls i 
avaluació de plans de promo-
ció i desenvolupament de les 
quatre comarques ebrenques; 
el desenvolupament de progra-
mes de suport de caràcter ge-
neral i sectorial dirigits als ens 
locals del territori; i l’execució 
del manteniment i la promoció 
de la via navegable a l’Ebre.

GALP
Les confraries ebrenques promocionen el 
consum de peix i marisc entre els més joves
El Grup d’Acció Local GALP 

Mar de l’Ebre promociona 
el peix i marisc fresc de 
llotja del territori perquè els 
més jovent el consumeixin, 
en detriment de productes 
d’altres zones del món o amb 
menys qualitat.             
La campanya ‘Del mar, al plat!’ 
incorpora receptes innovado-
res a partir de tres espècies del 
litoral ebrenc, el pop, la moi-
xarra i el rap. Les cuinen els 
xefs Albert Guzman, Sergi Piñol 
(Les Dunes) i Miquel Tomàs (La 
Taverna del Port), referents de 
la restauració de la Ràpita, Del-
tebre i l’Ametlla. També s’han 

creat uns vídeos on els cuiners 
expliquen com es netegen els 
peixos i quins són els secrets 
per degustar-los. L’acció tam-
bé busca fidelitzar els restau-
radors de les Terres de l’Ebre 
perquè comprin peix i marisc 
de llotja. El gerent del GALP 
Mar de l’Ebre, Joan Alginet, 
ha assenyalat “la doble missió” 
de la campanya, promoure el 
consum de peix i marisc de les 
confraries ebrenques i cons-
cienciar a la ciutadania de la 
importància del peix fresc en la 
salut. Els vídeos de ‘Del mar, al 
plat!’ es difondran a les xarxes 
socials del GALP i als mitjans 

de comunicació del territori. 
“Accions que difonguin el va-
lor del producte de la mar de 

l’Ebre, ajuden al sector pesquer 
i també altres com el turisme i 
la restauració”.

L’Ajuntament de l’Aldea ha 
engegat una sèrie de millores 
al nucli urbà, una d’aques-
tes ha estat una reivindicació 
dels familiars dels alumnes 
del Col·legi 21 d’Abril, que ha 
consistit en la pavimentació 
del pàrquing, ja que en època 
de pluges quedava el terreny 
en molt males condicions, en 
aquesta actuació millorarem 

l’accessibilitat als col·legis
Per una altra part, també s’ha 
pavimentat el camí lateral infe-
rior de l’antiga estació del tren, 
ja que aquesta també era una 
antiga reivindicació dels veïns i 
veïnes propers aquest camí. 
A més des de l’Ajuntament al-
deà  s’està iniciant una gran 
millora integral en tota aquesta 
àrea.
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‘EL PERIPLE’  
Demà dissabte, a les 19 h, 
arriba “El Periple” a l’Auditori 
Sixto Mir, un viatge musical 
de Los Sirgadors, escrit i dirigit 
per Mario Pons Múria.  

FÒRUM SOBRE EL 
CANVI CLIMÀTIC 
I EL FUTUR DEL 
DELTA
Ahir va tenir lloc el Fòrum de 
debat sobre el canvi climàtic i 
el futur al delta, organitzat per 
l’Institut de Recerca de Tecno-
logies Agroalimentàries (IRTA). 
Es van abordar els efectes de 
la nova realitat climàtica en la 
producció d’aliments en un lloc 
tant singular com el Delta. 

PREMI JORDI 
CARTANYÀ
La Diputació de Tarragona 
premia la transformació digital 
de l’Estació Nàutica de la 
Ràpita. L’EN rep el premi Jordi 
Cartanyà 2020 a la ‘Millor 
proposta d’eines i aplicacions 
tecnològiques per a la comerci-
alització turística’.

CAMPANYA 
CONTRA EL 
MASCLISME
L’Ajuntament de la Ràpita se 
suma a la nova campanya de 
l’Institut Català de les Dones 
per sensibilitzar contra el 
masclisme.  Enganxant uns ad-
hesius amb el lema “DIPOSITA 
AQUÍ EL TEU MASCLISME”, 
aquesta iniciativa pretén reco-
nèixer i desmuntar el masclis-
me per llençar-lo directament 
a la paperera.

PROJECTE EMMA
Les entitats i associacions de 
la Ràpita que col·laboren amb 
el Projecte Emma ja han rebut 
les polseres per vendre-les a 
la ciutadania. D’altra banda, 
demà dissabte ‘fes que el teu 
Nadal sigui rosa’. El Projecte 
Emma t’espera davant del 
Mercat d’Amposta de les 10 h 
fins les 13 h.

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
Premis #jocomproacasa per incentivar el 
comerç local a la campanya de Nadal
L’Ajuntament de la Ràpita 

i la Unió de Comerç 
Rapitenc impulsen els 
premis #jocomproacasa amb 
l’objectiu d’incentivar el 
comerç local a la campanya 
de Nadal. #jocomproacasa 
és una campanya de 
dinamització comercial que 
premiarà els compradors 
dels establiments de la 
Ràpita a través d’un sorteig 
de premis de 100€ o 200€ 
per gastar-los en el comerç 

local.               
La Regidoria de Comerç des-
tina una partida de 20.000€ 
que es repartiran en 50 pre-
mis de 200€ i 100 de 100€. 
La regidora de Comerç, Con-
xi Vizcarro, explica que “amb 
aquesta campanya pretenem 
reactivar el comerç local i que 
tots els comerciants se sentin 
recolzats per l’ajuntament en 
aquests moments tan durs”. 
Per la seva banda, la presiden-
ta de la Unió de Comerç Ra-

pitenc, Natàlia Guart, exposa 
que “sortejar aquests premis 
és una oportunitat per pro-

moure el comerç a cel obert 
del municipi a la campanya de 
Nadal”.

UNIÓ DE PAGESOS
Tractorada com a rebuig al retrocés de 500 
metres de la línia de costa del Delta de l’Ebre
Unió de Pagesos (UP) 

rebutja l’estratègia 
anunciada pel Ministeri de 
Transició Ecològica que, 
segons destaca el sindicat, 
implica un retrocés de 500 
metres en la línia marítimo-
terrestre del Delta, a 
l’hemidelta esquerre.               
”Aquesta proposta inadmissible, 
amb altres greuges acumulats 
els últims anys al territori, han 
fet plantejar un seguit d’accions 
al sindicat, inclosa una tractora-
da aquest desembre”. El sindicat 
argumenta que aquesta convo-
catòria de protesta respon als 
“greuges” al territori per part del 
govern espanyol i exigeix ac-
cions urgents a l’administració 

per evitar que es degradi més 
el Delta de l’Ebre i a favor de la 
seva supervivència. Unió de Pa-
gesos traslladarà, en una reunió 
amb el secretari d’estat de Medi 
Ambient del Ministeri de Tran-
sició Ecològica, l’11 de desem-
bre, que no accepta “un altre 
pas enrere” pel que fa al futur i 
a la protecció del Delta. Consi-
dera que l’estratègia de l’Estat 
és “un despropòsit” pels efectes 
que comporta anar disminuint 
el terreny”. Per a Unió de Page-
sos, l’actitud del govern espa-
nyol pel que fa al Delta, a curt 
i a llarg termini, evidencia “una 
falta de respecte cap al territori i 
els seus habitants, sense tenir en 
compte les seves necessitats”. El 

sindicat recorda que el Delta ha 
anat perdent terra des de fa 60 
anys, i assegura que les adminis-
tracions no han dut a terme cap 
actuació eficaç per posar-hi fre. 
“La degradació és tan accelerada 
que si es perd la barra del Trabu-
cador, istme de sis quilòmetres 

que uneix el Delta amb la penín-
sula de la punta de la Banya, els 
temporals de mar de pròximes 
tempestes també començaran 
a fer desaparèixer el Delta per 
la seva part sud, ja que sembla 
que fins i tot s’ha decidit aturar 
el camí de guarda previst”.

Les captures de cranc blau dels 
pescadors de la Ràpita arriben ja 
a les tres tones diàries
Les captures de cranc blau 
continuen en ascens i arriben 
gairebé a les tres tones diàries 
en algunes llotges. És el cas de 
la flota de la Ràpita, que durant 
la primera setmana de desem-
bre ha pescat una mitjana de 
2.000 quilos cada jornada. 
Els preus es mantenen prou 
atractius per als professionals 

El rapitenc Marc Bernardo guanya 
la novena edició dels premis IDECE
L’Institut per al Desenvolupa-
ment de les Comarques de 
l’Ebre ha lliurat els premis que 
convoca anualment per fo-
mentar la projecció i que estan 
adreçats a l’alumnat de Batxi-
llerat i Cicles Formatius de Grau 
Superior. El guanyador ha estat 
el rapitenc Marc Bernardo Ge-
llida, amb el treball ‘Valorització 
de subproductes ebrencs’, pre-
mi valorat amb 1.500 euros. El 

segon, de 1.000 euros, l’ha re-
collit Ana Yoshihara Estéverez 
pel treball ‘Un futur amb més 
cabeçuts al Delta de l’Ebre’. El 
tercer, dotat amb 700 euros, 
se l’ha endut Pol Campo Ortí, 
per ‘Reconstrucció dels Orí-
gens Rapitencs’ i el quart (500 
euros) ha estat per a Neus Al-
balat, de la Sénia, pel treball 
‘Projecte de remodelació del 
balneari d’en Porcar’.

que s’hi dediquen. A poques 
setmanes de Nadal, però, el 
sector veu amb preocupació 
com les restriccions imposa-
des a l’hostaleria poden con-
dicionar les vendes. També els 
productors d’ostres del Delta, 
que solien comercialitzar en-
tre el 30 i el 40% de la collita 
anual durant el desembre. 
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El conseller d’Educació, Jo-
sep Bargalló, i la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, Teresa 
Jordà, van presentar a Al-
canar una nova edició del 
Pla de fruita a les escoles, 
acompanyats de l ’a lcalde 
d’Alcanar, Joan Roig i Federi-
co Tarazona, gerent de la co-
operativa citrícola d’Alcanar 
i president del consell regu-
lador de la IGP Clementines 
de les Terres de l’Ebre, entre 
altres autoritats. 

A q u e s t a  i n i c i a t i v a ,  q u e 
compta amb la implicació 
de la Unió Europea, la Ge-
neralitat i el teixit produc-
tiu del territori, busca pro-
moure el consum de fruita 
i  hortalisses en les dietes 
de l’alumnat durant l’etapa 
de formació dels seus hà-
bits alimentaris, explicar-ne 
els beneficis i crear hàbits 
d’alimentació saludables. La 
presentació va tenir lloc a 
l’Escola Joan Baptista Serra 
d’Alcanar.

ALCANAR

MEDALLA 
CENTENÀRIA A LA 
SRA FIDELA
L’alcalde, Antonio Ollés, 
acompanyat de la regidora de 
Serveis Socials, Ana M. Pani-
sello, va entregar divendres 

4 de desembre, dia de Santa 
Bàrbara, la Medalla Cente-
nària de la Generalitat a la 
senyora Fidela Subirats Mon-
tardit. Fidela va néixer el 21 
d’agost de 1920 i actualment 
té 1 filla, 3 néts i 3 rebesnéts. 
(LPR)

SANTA BÀRBARA
CONCURSOS 
NADALENCS
 L’Ajuntament organitza 6 con-
cursos de temàtica nadalenca 
per avivar l’esperit nadalenc, 
i alhora reactivar el comerç 
local ja que els premis seran 
vals de descompte a gastar en 
els diferents establiments de 
la població. Els concursos són: 
decoració amb il.iluminació 
dels espais exteriors de les 
llars; d’arbres de Nadal interi-
ors; de pessebres; de postres 
tradicionals santjaumeros: 
pastissets, borraines i para-
cotes; de postureo nadalenc 
i d’aparadors dels comerços. 
Inscripcions fins el dia 11.

SANT JAUME

ALCANAR 
‘Joguines vives’ és una iniciati-
va impulsada per l’Ajunta-
ment d’Alcanar amb l’objectiu 
de fomentar el consum 
conscient i responsable i la 
prevenció de residus. A més, 
tenint en compte la situació 
actual, també es pretén faci-
litar l’accés a joguines a totes 
les famílies del municipi.
D’altra banda, el cap de 
setmana passat els infants 
d’Alcanar, les Cases i Alcanar 
Platja van saber que els Reis 
Mags d’Orient estan de camí 
a través d’un emotiu vídeo 
que  va córrer com la pólvora 
entre la ciutadania en poques 
hores. En les imatges es pot 
veure com el patge reial arriba 
a l’Ajuntament d’Alcanar a 
dalt d’un cavall per entregar 
una carta a l’alcalde d’Alcanar, 
Joan Roig, provinent dels 
reis Mags d’Orient: Gaspar, 
Melcior i Baltasar.  

VISITES GUIADES 
A LA MOLETA DEL 
REMEI 
Aquest mes de desembre 
s’han reactivat les visites 
guiades al poblat ibèric, que 
inclouen també la visita 
a l’àrea Interpretativa de 
les oliveres mil.lenàries de 
l’entorn de l’Ermita del Remei. 
Les activitats es fan en grups 
màxims de sis persones i com-
plint amb tots els protocols 
preventius de la COVID-19 i 
es mantindran en funció de 
l’evolució epidemiològica. La 
ciutadania pot escollir entre 
dos horaris  d’11 a 12.30 h o de 
12.30 a 14 h.  www.alcanartu-
risme.es.

GODALL 
L’Ajuntament d informa que 
des de divendres 4 de desem-
bre, fins al dia 8 de gener de 
2021, tindrà lloc la campanya 
“Nadal al comerç local”.
Per cada 50 € en compres als 
comerços del poble, “podeu 
retirar un tiquet regal de 10 € 
a l’Ajuntament, per gastar en 
els comerços de Godall”.

MÉS 
NOTÍCIES

PROJECTE 
EUROPEU 
VALSIPAM
La Mancomunitat de la 
Taula del Sénia és un dels 9 
membres que formen part del 
projecte. Permetrà crear una 
plataforma de comercialitza-
ció de productes agroalimen-
taris i promocionar turística-
ment l’oli mil·lenari. Aquest 
projecte té un pressupost 
total de 1.140.000€ i ha rebut 
una subvenció de 855.000€ 
de fons europeus i es preveu 
que s’executi a finals de 
febrer del 2023. 
(La Plana Ràdio)

TAULA DEL SÉNIA

 

ARRIBA A 
ULLDECONA 
L’EXPOSICIÓ “LO 
QUE NOS DICEN 
LAS PIEDRAS”
  
Nu Díaz és una artista multi-

disciplinar que ha desenvolu-
pat la seva carrera a Barcelona, 
treballant al voltant de les no-
ves tecnologies i les noves for-
mes d’expressió artística que 
connecten art i societat. 
L’exposició arriba ara a l’Antic 
Molí de Cèsar Martinell, actu-
al Oficina de Turisme d’Ullde-
cona, després de passar pel 

ENTREGA DE PREMIS DEL IX CERTAMEN DE 
TREBALLS DE RECERCA

ALCANAR
PROGRAMA DE FRUITA A LES ESCOLES 

Andrea Bort Monné amb el tre-
ball ‘Què fem amb el plàstic? La 
problemàtica dels residus plàs-
tics a Alcanar i propostes per 
reduir-los’ ha estat la guanya-
dora del  Certamen de treballs 
de recerca que enguany arriba 
a la seua novena  edició. El se-
gon premi ha estat per a Éder 
Barreda Ramon per ‘Els mitjans 
de comunicació locals’ i el ter-
cer per a Unai Soler Abella amb 
‘Els canareus als camps nazis’. 
Els altres treballs que han parti-
cipat en el certamen han estat 

el de Caterina Ortiz Fibla ‘Cranc 
blau a les Terres de l’Ebre. Pro-
postes i solucions per a l’espè-
cie invasora’ i ‘La construcció de 
la identitat ebrenca a través del 
periodisme esportiu’ de Joan 
Reverter Vives. L’acte d’entre-
ga  de premis del certamen, 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Alcanar amb la col.laboració 
de la coordinació pedagògica 
de l’Institut Sòl-de-Riu, va tenir 
lloc al Verger de la Mestra Gual 
en petit format, el matí del dis-
sabte 5 de desembre.

Mucbe de Benicarló i porta per 
títol “Lo que nos dicen las pi-
edras”. 
Es tracta d’un conjunt escultò-
ric de gran format que es po-
drà visitar fins el 14 de febrer 
de manera lliure o, setmanal-
ment, amb visites guiades de 
la mà de la pròpia artista (prè-
via inscripció).  
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PDECAT 
La candidata del PDeCAT a les 
eleccions previstes pel 14-F, 
Àngels Chacón, està “con-
vençuda” que el partit tindrà 
representació a totes les de-
marcacions, i que serà “decisiu” 
per la governabilitat del país. 
Així ho ha afirmat en una roda 
de premsa telemàtica aquest 
dilluns, on ha apuntat que la 
formació és “positiva” després 
de llegir enquestes “externes 
i internes”. D’altra banda, 
Chacón ha assegurat que el 
PDeCAT va declinar assistir a 
la reunió amb partits xenòfobs 
de dijous passat. A la trobada 
sí que hi va assistir el vicepresi-
dent primer del Parlament, 
Josep Costa, però Chacón ha 
derivat al propi diputat i a 
JxCat la decisió per si calgués 
prendre alguna mesura.  

PSC EBRE
Segons les estimacions del 
grup socialista, en funció de 
les mateixes dades oficials 
de la Generalitat, “més de 
500 persones continuen en 
llista d’espera a les terres de 
l’Ebre per accedir a una plaça 
de residència pública per a la 
gent gran. Una xifra intole-
rable que oculta una realitat 
diària realment molt difícil que 
viuen moltes famílies que no 
estan per plans secrets ni per 
confrontacions sinó per tenir 
un Govern que mereixi aquest 
nom i que torni a posar l’accent 
en les polítiques socials”.

ENQUESTA DEL 
‘PERIÓDICO’
ERC obtindria 35-36 diputats i 
JxCat n’aconseguiria 30-31 a les 
eleccions del 14-F, segons una 
enquesta del ‘Periódico’. El PSC 
se situaria amb 27-28 escons, 
Cs cauria a 13-14 i VOX entraria 
al Parlament amb 4 o 5 dipu-
tats. L’enquesta compta amb 
un sondeig de la puntuació que 
obtindria cada cap de llista del 
0 al 10. Laura Borràs (JxCat) 
és la més ben puntuada amb 
un 5,2; només una mica per 
sobre de Pere Aragonès (ERC) 
posicionat amb un 5,1.

MÉS 
NOTÍCIES

terres de l’ebre

Borràs reclama a PSOE i PP que no “mercadegin” amb 
el patiment dels presos per la renovació del CGPJ
La portaveu de JxCat al 
Congrés dels Diputats, Laura 
Borràs, ha reclamat aquest 
dimecres al PSOE i al PP que 
no “mercadegin amb el pa-
timent dels presos i de les 
seves famílies” a canvi de la 
renovació del Consell Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ). 
Ho ha fet en roda de prem-
sa al Congrés després que ‘El 
País’ ha publicat una infor-

mació que apunta que el PP 
estaria disposat a negociar la 
renovació de l’òrgan de go-
vern dels jutges si el president 
espanyol, Pedro Sánchez, dei-
xa Podem fora del repartiment 
de cadires i es compromet a 
més a no indultar els presos 
independentistes.
Borràs ha recordat que la no 
renovació del CGPJ és una 
“vergonya” i una “anomalia”, i 

“incorporar qualsevol altra ex-
cusa perquè es demori és de 
mal pagador”. En tot cas ha 
insistit que la seva formació 
acaba de registrar cal Parla-
ment conjuntament amb ERC 
i la CUP una proposta de re-
solució perquè el ple es posi-
cioni a favor de l’amnistia als 
presos, que és, ha dit, la res-
posta política que necessita el 
conflicte.

POLÍTICA
Montserrat:  “el Suprem no aplica el dret, 
aplica la venjança; fa política no justícia”
         Arran de la revocació feta 
pel Tribunal Suprem del 
tercer grau i l’article 100.2 
als presos polítics, el diputat 
i president de la Federació 
de l’Ebre d’Esquerra, Alfons 
Montserrat va manifestar: 
“El Suprem no aplica el 
dret, aplica la venjança; fa 
política no justícia”. 
  
“Tota la nostra estima, solida-
ritat i suport a Carme Forcadell 

i Dolors Bassa, i resta de pre-
sos polítics, exemple de lluita, 
dignitat i fidelitat al país”, va 
afirmar Montserrat desprès de 
conèixer que Forcadell i Bassa 
havien d’ingressar a presó. 
El dirigent va recordar que 
“aquest és un Tribunal que 
s’acarnissa en condemnar de 
manera arbitrària i injusta els 
independentistes, vulnerant 
els  seus drets fonamentals. 
Una mostra més que la ultra-

dreta no només segueix molt 
present a l’exèrcit sinó també 
al poder judicial espanyol”.
El dirigent republicà va fer una 
“crida a persistir amb fermesa 
i compromís en la defensa 
de l’amnistia i la llibertat dels 
presos i les preses polítiques 
i resta de persones repressa-
liades. Ningú ens apartarà del 
camí cap a l’autodetermina-
ció i la República catalana”, va 
concloure Alfons Montserrat.

POLÍTICA
Campanya interna per encapçalar la llista de 
Junts a la circumscripció de Tarragona
La Sindicatura Electoral 

del procés de primàries 
de Junts ha anunciat les 
persones que concorren a 
un dels tres primers llocs de 
la llista a la circumscripció 
electoral de Tarragona a les 
eleccions del 14-F.             
Aquest dilluns ha començat la 
campanya electoral interna, 
que s’allargarà tota la setmana. 
Els dies 12 i 13 de desembre, 
cada persona afiliada podrà vo-
tar un màxim de dues persones.
Un cop tancada la votació, les 
candidatures s’ordenaran en 
funció dels vots obtinguts, i les 
tres que aconsegueixin més 

suports, seran les que encap-
çalaran la llista a la demarca-
ció, tenint en compte que per 
garantir la paritat una d’elles 
haurà de ser de gènere diferent 
de les altres dues. De les Terres 
de l’Ebre opten a un d’aquests 
tres llocs la diputada Mònica 
Sales, la regidora de l’Aldea Ire-
ne Negre, totes dues integrants 
de l’executiva nacional, i el mi-
litant de base Rai López. Altres 
candidats són el president del 
grup parlamentari de Junts per 
Catalunya, Albert Batet, que ja 
havia passat per CDC i el PDE-
Cat; el secretari de la mesa 
Eusebi Campdepadrós, antic 

membre d’ERC que va deixar 
els republicans per a unir-se a 
Puigdemont el 21-D; l’ex-so-
cialista Teresa Pallarès, ara di-

putada i secretària de finances 
de Junts; i la regidora de Mont-
blanc Núria Besora.
(ebredigital.cat)
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Acció Comecial
El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 2 de desembre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores del concurs de decoració nadalenca 

per a l’any 2020 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.

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

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

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

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 3 de desembre de 2020

Àrea #DeltebreProjecció

Revalorització Econòmica
El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 2 de desembre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de la concessió 

d’incentius per al teixit empresarial del municipi de Deltebre amb motiu de la situació generada pel COVID-19 exercici 2020 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.

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

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

DOGC i al Diari Més Ebre.

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

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

l’article 124 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 3 de desembre de 202

El secretari acctal.,
David Torres Fabra

Revalorització Econòmica
El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 2 de desembre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’incentius per 

al teixit empresarial del municipi de Deltebre afectat per les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic del COVID-19 per  a l’exercici 2021 i sotmetre-les a 

informació pública per un període de vint dies.

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

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

Ebre.

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

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 3 de desembre de 2020

Revalorització Econòmica
El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 2 de desembre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’incentius per a la 

dinamització econòmica, ocupacional i per  a la millora de la imatge de poble per a l’any 2021 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.

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

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

Ebre.

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

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 3 de desembre de 2020

Revalorització Econòmica
El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 2 de desembre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions per 

al patrocini publicitari del municipi de Deltebre exercici 2021 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.

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

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

Ebre.

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

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 3 de desembre de 2020
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Els darrers dies s’ha publicat la 
convocatòria de les subvenci-
ons per a l’adquisició d’immo-
bles, solars i similars destinats 
a l’ús residencial i per a la re-
alització d’obres en immobles 
al municipi. La subvenció per 
a l’adquisició d’immobles, so-
lars i similars destinats a l’ús 
residencial és una nova línia 
d’ajuts per l’adquisició de
l’habitatge habitual i perma-
nent com a primera residència 
al municipi, no té límit d’edat, 
requereix d’un empadrona-
ment previ mínim de 2 anys i 
no disposar de cap altra casa 
o solar al municipi. L’import 
subvencionable és un 60% 
del cost de compra/venda fins 
un màxim de 20.000€, que 
s’incrementa fins als 25.000 
€ si és un habitatge del casc 

antic. A més, s’inclou també 
la compra de solars i similars 
destinats a la nova construc-
ció de l’habitatge habitual. Pel 
que fa a la subvenció per la re-
alització d’obres en immobles 
al municipi, la principal nove-
tat és l’increment de l’import 
subvencionable en aquelles 
obres de restauració de faça-
nes i teulades que mantinguin 
l’essència tradicional de cons-
trucció amb pedra vista, tapió 
o morter de calç i la teula àrab 
envellida. També passen a a 
subvencionar-se totes aque-
lles instal·lacions de millora de 
l’eficiència energètica amb un 
percentatge més elevat. Així 
mateix, s’ha reduït el termini 
per demanar la subvenció un 
cop exhaurits els límits sub-
vencionables.

ASCÓ

L’EXALCALDE 
DE RASQUERA, 
JOSEP GONZÁLEZ, 
ENCAPÇALARÀ LA 
LLISTA DE SI PER 
TARRAGONA
El regidor de l’Ajuntament 
de Rasquera Josep González 
Gil, de 58 anys, serà el cap de 
llistat per la circumscripció 
electoral de Tarragona del 
Solidaritat Catalana per la 
Independència (SI). Ho ha 
confirmat el mateix partit per 
mig d’una nota de premsa 
en la que informa que en les 
eleccions primàries que s’han 
celebrat, l’ebrenc ha obtingut 
el 23% dels vots, seguit a mol-

ta distància per la dotzena de 
candidats, entre els que també 
apareix l’ex-regidor rapitenc 
Àlex Cervera, amb el 6’5% 
del vots. El seu objectiu per 
a les eleccions al Parlament 
del proper 14 de febrer és que 
els partits independentistes 
obtinguen la majoria absoluta, 
i afirmen que si algun dels 
68 diputats necessaris per a 
fer-ho és de Solidaritat per la 
Independència. González va 
ser alcalde de Rasquera en 
l’anterior mandat, però actu-
alment és regidor a l’oposició 
ja que Esquerra va recuperar 
l’alcaldia a l’obtindre 3 dels 7 
regidors. 
(ebredigital.cat)

RASQUERA
L’ALCALDE, 
INDIGNAT AMB 
QUE LA PONÈNCIA 
D’ENERGIES 
RENOVABLES 
HAGI APROVAT UN 
NOU PARC EÒLIC 
PROP DEL COLL 
DEL MORO 
L’alcalde de Gandesa, Carles 
Luz, es mostra indignat des-
prés que la Ponència d’Energi-
es Renovables de la Generali-
tat hagi donat el vist-i-plau al 
parc eòlic Tramuntana 5, que 
construiría 9 aerogeneradors 
prop del Coll del Moro. Luz ha 
criticat que el nou parc hagi 

rebut un informe favorable 
tot i estar situat, diu, en 
un espai emblemàtic de la 
Batllalla de l’Ebre, prop d’un 
jaciment arqueològic d’una 
necròpoli íbera i també en una 
zona d’alt valor paisatgístic. 
Diu que l’Ajuntament continu-
arà treballant perquè el parc 
no tiri endavant.

Des de l’Ateneu la Pastora 
de la Terra Alta critiquen, a 
més, que, des de l’aprovació 
del nou decret d’energies 
renovables, ara fa un any, el 
degoteig de nous projectes a 
la comarca ha estat constant. 
Han rebut dotze nous projec-
tes eòlics.  
Ràdio Móra d’Ebre-ANDREU 
PRUNERA

GANDESA

ARTUR BLADÉ 
Aquest mes de desembre de 
2020 es compleixen 25 anys 
de la mort d’Artur Bladé i 
Desumvila (Benissanet 1907 
- Barcelona 1995). Des de la 
Biblioteca Comarcal Móra 
d’Ebre “creiem que el millor 
homenatge que podem fer 
a aquest gran escriptor és 
difondre i llegir la seua obra. 
Per això, al llarg d’aquest 
mes us proposarem una se-
lecció de 10 textos seus, que 
són una mostra dels diversos 
gèneres que va conrear”.

GANDESA 
L’Ajuntament ha organitzat 
el Primer Concurs de Balcons 
Engalanats “Nadal 2020”. 
“Només heu d’engalanar el 
vostre balcó amb temàtica de 
Nadal i enviar-nos les vostres 
fotos a l’email: festes@gan-
desa.cat incloent la vostra 
adreça d’email i telèfon de 
contacte per a què el jurat 
pugui passar a veure’l.  Molt 
important, la visita la farem 
des del carrer, procureu que 
la decoració sigui ben visible.
Un cop rebem les imatges via 
email,  rebreu un correu que 
confirmarà la vostra inscrip-
ció. Data límit per a inscriu-
re’s, 22 de desembre. El jurat 
passarà el dia 23.
1er Premi   100€; 2on Premi   
75€; 3er Premi 50€. La ins-
cripció implica l’acceptació de 
les bases i el compromís de 
mantenir la decoració fins al 
7 de gener del 2021. Els pre-
mis seran en forma de vals 
per consumir en els comerços 
de Gandesa”. 

DIPUTACIÓ  
La Junta de Govern de la 
Diputació ha aprovat el 
projecte de reparació del 
paviment en diverses carre-
teres, per al 2021, de la xarxa 
local que gestiona, amb una 
inversió d’1.236.758,11 euros. 
A les Terres de l’Ebre seran: 
la T-301, de Tortosa a Benifa-
llet; la TV-3021, de Rasquera 
a Cardó; i la TV-3541, de 
Paüls a Xerta.

MÉS 
NOTÍCIES

 LA FATARELLA 
ESCALFARÀ CINC 
EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 
AMB BIOMASSA 
FORESTAL  

La biomassa forestal és un ali-
ment sostenible i econòmic 
per a les calderes. Es tracta 
d’una energia neta que com-
puta zero en el càlcul d’emissi-
ons de gasos amb efecte d’hi-
vernacle. 
Per això, la Diputació de Tar-
ragona treballa amb 9 muni-
cipis de tota la demarcació 

INVERSIONS ECONÒMIQUES PER A 
REACTIVAR EL SECTOR TURÍSTIC

TERRA ALTA
ES PUBLIQUEN LES SUBVENCIONS PER 

OBRES I  ADQUISICIÓ D’IMMOBLES

El Consell Comarcal de la Terra 
Alta es va reunir de manera vir-
tual amb el sector turístic ter-
raltí per presentar el conjunt de 
projectes que, conjuntament 
amb els que s’han anat desen-
volupant al llarg d’aquest 2020, 
han de contribuir a la reacti-
vació del sector a la comarca. 
En el marc dels plans de reac-
tivació econòmica del SOC, el 
Consell Comarcal ha contractat 
dos tècnics, un del sector turís-
tic i un altre del sector agroali-
mentari, que treballaran de for-
ma conjunta el turisme basat en 
el producte local i agroalimen-
tari. De forma paral·lela, tam-
bé s’ha contractat un assessor 

empresarial que l’ens destina al 
sector energètic i s’han posat en 
marxa els projectes que, a tra-
vés de la subvenció de 100.000 
euros rebuda de l’Institut per al 
Desenvolupament de les Co-
marques de l’Ebre (IDECE) que 
es va anunciar el passat dilluns, 
serviran per reactivar l’econo-
mia de la comarca. Tal com ha 
expressat Neus Sanromà, presi-
denta del Consell Comarcal de 
la Terra Alta, el sector turístic 
és un sector important i sobre 
el qual s’ha decidit fer una in-
versió considerable. El Consell 
Comarcal també ha anunciat la 
finalització del projecte sende-
rista de la Terra Alta.

en projectes pilot per portar 
aquest tipus de calor als edi-
ficis públics. Un dels municipis 
és la Fatarella que escalfarà 
cinc equipaments del municipi 
amb biomassa forestal gràcies 
al projecte ‘Xarxa de calor de 
proximitat’.
Els beneficis d’aquesta iniciati-
va són múltiples. A nivell ambi-

ental, el funcionament de les 
instal·lacions permetrà una 
reducció d’emissions de 84 
Tn de CO2 l’any. 
Pel que fa a l’estalvi econò-
mic, serà d’aproximadament 
de 22.000€ anuals en rela-
ció a la despesa actual del 
consistori per donar calor a 
aquests cinc equipaments.
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‘TIVENYS 
CIVIC’
Tivenys Cívic va néixer per 
afavorir el civisme i per pro-
moure el respecte entre veïns 
del poble. Des de fa varies 
setmanes “hem dut a terme 
i us hem explicat diverses 
iniciatives del projecte, sent 
una d’elles el conveni signat 
amb el Servei Català de Tràn-
sit. Amb ell, volem facilitar i 
millorar la convivència entre 
vianants i vehicles, podent 
disposar d’un estudi de 
circulació viària que ajudi a 
regular les normes de trànsit. 
Millorem Tivenys, millorem 
els nostres hàbits. Fem-ho 
per tots”. Des de Tivenys 
Cívic s’ha informat dels 
diversos llocs on està permès 
aparcar i deixar amb segure-
tat el vehicle: al Recinte Firal, 
Parc de Tivenys, al Centre 
d’Equipaments Cultural, a la 
plaçeta del carrer Valleta i al 
consultori mèdic. “A tots els 
demès llocs: places, passos 
de vianants, carretera… No és 
segur, ni per tu, ni pels demès 
vianants o conductors”.

(Facebook Ajunt. de Tivenys)

PAÜLS
RESCATEN UN MOTORISTA 

QUE VA CAURE PER UN TALÚS

Els Bombers han rescatat 
un motorista que s’ha 

precipitat per un talús 
de vora 15 metres a la 
carretera N-230b de Paüls. 
Als volts de les dotze del 
migdia de dimarts passat es 
va rebre l’avís de l’accident 
i fins a set dotacions dels 
Bombers van participar en el 
rescat. 
L’home va haver de ser elevat 

a pes de braços, amb cordes, 
fins a la calçada. 
El fort vent que va bufar 
aquest dimarts a la zona di-
ficultava que es pogués fer el 
rescat amb grua des de l’he-
licòpter. 
El Servei d’Emergències Mè-
diques (SEM) va traslladar el 
ferit, que presentava alguna 
fractura, a l’Hospital Verge de 
la Cinta de Tortosa.

BENIFALLET
S’APROVA EL PRESSUPOST 

PER A L’ANY 2021

El Ple extraordinari de 
l’Ajuntament de Benifallet 

va aprovar un pressupost pel 
any 2021 de 1.080.422,14€. 
L’alcaldessa Mercé Pedret va 
informar que “és un pressupost 
marcat per la contenció que 
comporta la situació actual. Cal 
dir que està subjecte a l’evolu-
ció de la pandèmia durant l’any 
vinent per poder efectuar algu-
na modificació”. La màxima in-
versió és per a l’arranjament de 

camins afectats pels aiguats del 
2018. Per aquesta partida exis-
teix una subvenció ja aprovada 
de 66000 euros. Així mateix, 
“també hi ha feta una proposta 
a la Diputació per poder arre-
glar el casal i que dependrà de 
si s’acaba rebent per a poder fer 
la millora”, va dir Pedret que va 
destacar que  ja s’ha liquidat una 
part del prèstec pel deute origi-
nat al 2012. D’1.229.000 euros 
es baixarà a 929.000 al 2.021.
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CONSELL 
COMARCAL DE LA 
TERRA ALTA 
La Terra Alta, reconeguda 
per l’Agència de Residus de 
Catalunya pels seus resultats 
en la prevenció i recollida 
de residus durant el 2019.  
La comarca ha obtingut els 
millors resultats en Reco-
llida selectiva de la fracció 
orgànica, Recollida selectiva 
de vidre i Menys generació 
de residus municipals. 

D’altra banda, el Consell 
Comarcal i la DOP Oli Terra 
Alta presentarà el proper di-
lluns 14 de desembre  (10h), 
les accions comunicatives, 
de difusió i de promoció de 
l’oli DOP Terra Alta amb la 
intenció de reactivar els sec-
tors agroalimentari i turístic.

ALDOVER
Tal com vam informar la 
setmana passada, l’empresa 
Ous Roig descarta fer una 
planta de fertilitzants a 
Aldover. L’empresa ha comu-
nicat la retirada a l’Ajun-
tament. Veïns del municipi 
s’havien oposat al projecte. 
Ous Roig ja busca un altre 
emplaçament on el projecte 
sigui acceptat. 

PREMI GERMÀ 
COLON
La Fundació Germà Colon 
ha lliurat el IV Premi Germà 
Colón d’Estudis Filològics 
que en aquesta edició ha 
guardonat el treball «La 
llengua estàndard a les 
comarques centrals del 
domini lingüístic» de la 
canareua Amanda Ulldemo-
lins Subirats, professora en 
la Georgetown University 
i la Universitat Oberta de 
Catalunya.

MÉS 
NOTÍCIES

Esquerra, la CUP i JxCat acorden impulsar
la Llei d’Amnistia
Esquerra Republicana ha ar-
ribat a un acord amb la CUP 
i JxCat per impulsar una Llei 
d’Amnistia que posi fi a la cau-
sa general contra l’indepen-
dentisme. Les tres formacions 
han registrat una proposta de 
resolució sobre l’amnistia que 
es votarà en el proper ple del 
Parlament. Amb el vistiplau 
de la cambra catalana, volen 

impulsar l’aprovació de la Llei 
d’Amnistia a les Corts espanyo-
les durant el mes de març.
En concret, el Parlament decla-
rarà que “el lliure exercici dels 
drets polítics no pot tenir com a 
resposta la via de la justícia pe-
nal”, ja que la llibertat d’expres-
sió, de reunió i de manifestació, 
així com la llibertat de partici-
pació política, són essencials 

en una societat democràtica. 
La cambra reclamarà l’apro-
vació per part de les Corts es-
panyoles d’una Llei d’Amnistia 
que extingeixi “qualsevol tipus 
de responsabilitat penal i admi-
nistrativa per tots els actes d’in-
tencionalitat política vinculats 
a la lluita democràtica per l’au-
todeterminació de Catalunya, 
tipificats com a delictes i rea-

CAMARLES
Potenciar la compra 
al comerç local
L’Ajuntament de Camarles 

dona suport a la Campanya 
de Nadal que ha engegat 
un any més l’Associació de 
Comerç i Serveis de Camarles 
i Lligallos, amb una aportació 
de 2000 euros.  
Aquest import juntament amb 
els de l’associació de Comerç, 
serà sortejat entre tots els 
ciutadans que facin compres 
al comerç local durant les 
cinc setmanes que duri la 

Campanya. 
“Animem a tots i totes a par-
ticipar i que les compres de 
Nadal i Reis es realitzen al mu-
nicipi. I recordem tal com vam 
dir a l’espot, un poble sense 
comerç, és un poble sense 
vida”.
La Campanya de Nadal a Ca-
marles va començar el diven-
dres de la setmana passada i 
durarà fins el diumenge dia 10 
de gener de 2021.

CULTURA
El Consell Comarcal del Baix Ebre col·labora 
amb la iniciativa formativa UNED Sènior
El president del Consell 

Comarcal del Baix Ebre, 
Xavier Faura, i la directora 
del Centre Associat de la 
UNED a Tortosa, Mònica 
Subirats, han signat un 
conveni de col·laboració en 
representació d’ambdues 
institucions per fomentar 
l’accés a la cultura i el 
coneixement de les persones 
majors de 55 anys.             
El conveni estableix que l’ens 
comarcal col·laborarà amb la 
iniciativa denominada UNED 
Sènior, un programa formatiu 
adreçat a majors de 55 anys 
que inclou temes d’actualitat 
i estratègies de desenvolupa-

ment personal. En aquest sen-
tit, el Consell Comarcal becarà 
els alumnes d’UNED Sènior per 
contribuir a finançar-los-hi el 
cost de la matrícula i, a la vega-
da, cedirà els espais propis de 
la institució per a aquelles acti-
vitats relacionades amb aques-
ta iniciativa o amb l’activitat 
general del Centre Associat de 
la UNED a Tortosa. A l’acte de 
signatura del conveni també hi 
ha estat present el vicepresi-
dent del Consell Comarcal i 
responsable de l’àrea d’Ense-
nyament, Joventut, Cultura i 
Turisme, Jordi Jordan. D’altra 
banda, CaixaBank, a través del 
pressupost descentralitzat de 

la Fundació “la Caixa”, ha des-
tinat 4.000,00 euros a col·la-
borar amb el projecte UNED 
Sènior per a majors de 55 anys. 
L’acord de col·laboració fa pa-

lès la implicació de CaixaBank 
i Fundació “la Caixa” cap a un 
dels col·lectius que l’UNED ha 
donat més importància en els 
darrers anys,

litzats des de l’1 de gener de 
2013 fins al moment de l’en-
trada en vigor de la Llei d’Am-
nistia”. L’amnistia, per tant, 
haurà de cobrir delictes com 
els de rebel·lió i sedició, o els 
de prevaricació, malversació 
i desobediència vinculats a 
l’organització de la consulta 
del 9N o del referèndum de 
l’1-O.

AMPOSTA
Detecten alts nivells de 
sodi i clorurs a l’aigua 
L’Agència de Salut Pública 

està detectant nivells 
elevats de clorurs i sodi a 
la xarxa d’aigua potable 
d’Amposta des de fa temps.  
 El consistori recomana 
a les persones amb hipertensió 
arterial, les que segueixen una 
dieta pobra en sodi i als infants 
que no beguin aigua de l’aixeta 
si no disposen d’un sistema 
d’osmosi a la seva llar. 
Per a la resta de la població no 

hi ha cap restricció ni contrain-
dicació. 
L’augment d’aquests elements a 
l’aigua del pou és causada, prin-
cipalment, per la pujada de la 
falca salina per la regressió del 
Delta. 
El consistori exigeix que es 
construeixi el pou que preveia 
el Pla de Restitució que l’estat 
espanyol havia d’executar abans 
de la descontaminació del pantà 
de Flix.
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SANITAT, 
FEDERACIÓ I 
CLUBS
En aquesta pandèmia tots 
van amb el pas canviat; els 
polítics no estan preparats 
per a gestionar-la i no han 
estat capaços de muntar 
una comissió d’experts per 
combatre-la. Van ‘segrestar’ 
a la societat al mes de març a 
casa i no van deixar fer esport 
de forma invidiviual cosa 
que en altres països si estava 
permesa. La Generalitat atura 
les competicions esportives 
a l’octubre quan resulta que 
fer esport i competir és bo. 
I, si nó, els 100.000 jugadors 
corren el perill de tenir lesions; 
altres acaben jugant més a la 
play i altres estan baixos de 
moral. Un entrenador ebrenc 
em va dir que a la tornada dels 
entrenaments “els jugadors 
caminaven deprimits, dos 
entrenaments i ja estaven 
com unes motos”. Per la seua 
part, la  Federació va plantejar 
unes competicions que van 
iniciar-se a l’octubre, amb 
autorització sanitària, però 
que es van aturar en dues set-
manes. Ara diuen que al gener 
podrà haver futbol però com 
jo vaig comentar fa poc això 
va mes per al febrer que per al 
gener. Des que va començar 
la covid, els meus pronòstics 
han estat encerts. ¿El meu 
secret?. Sentit comú. I si torna 
el futbol al febrer i al març es 
torna a parar, em pregunto si 
seria millor deixar la tempo-
rada finiquitada i començar 
de zero al setembre. Aquest 
any és de ciència ficció. I crec 
que Sanitat, Federació i clubs 
haurien d’estar més a prop i 
potser tot aniria millor.  El cu-
lebró segueix, no sabem quan 
tornarà la competició, només 
que al setembre potser vegem 
sortir el sol una altra vegada i 
també el futbol ebrenc.

CELMA

EL DEBAT SEGUEIX 
Esta setmana, llegia un 
missatge a twitter del tècnic 
del Santboià, Ramon Maria 
Calderé, dirigit  al @Govern en 
què deia “us esteu CARRE-
GANT el Futbol Català. Poden 
jugar juvenils de 15 anys a 
nivell nacional i NO aquí a 
nivell Formatiu i Amateur. Es 
incomprensible. Les MOBILIT-
ZACIONS són iguals. Jugadors 
que marxen i que pleguen 
cansats d’esperar. Ara fins al 
24 de Gener. Vergonyós!!!”. 
Estic segur que hi haurà entre-
nadors, jugadors i directius 
que donen suport a Calderé. 
I així ho manifesten en petit 
comitè. No obstant, no són 
moltes les vegades que ho fan 
obertament. I és que creuen 
que si ho diuen poden ser 
criminalitzats per exposar que 
volen competir el més aviat 
possible. Seria la vessant del 
debat que està a favor comen-
çar a jugar a principis de ge-
ner.  I esta vessant existeix. El 
que passa és que es manifesta 
menys. O simplement, no diu 
del tot el que pensa. Jo entenc 
els arguments d’uns i altres. I 
el que crec és que tothom és 
lliure de manifestar-se. I no 
s’ha penalitzar per anar con-
tracorrent.  En clau ebrenca, la 
conclusió que s’extreu de les 
declaracions públiques que fan 
els clubs tan aquí a Més Ebre 
com a Minut 91, a Canal TE, és 
que hi ha ganes de jugar però 
no de forma precipitada. I que 
tot dependrà de Sanitat. 

Segurament, uns quants 
estareu d’acord amb Calde-
ré. Uns altres, gens ni mica. 
Jo continuo pensant que la 
incertesa és complicada de 
gestionar. I deixo clar que sóc 
de la vessant de la prudència. 
En qualsevol cas, el debat 
seguirà obert, tot i que no tots 
es manifesten obertament 
com ho fa Calderé. 

MICHEL FCF  
ORIOL I 
ALEIX, ELS 
FALDUTS 
UNIVERSALS 
Oriol Romeu i Aleix Garcia 
són els ambaixadors d’Ullde-
cona.  Tots dos estan a  l’elit 
del futbol internacional, des 
de fa anys. Són reconeguts al 
municipi faldut i en general al 
territori ebrenc. També són 
reconeguts per la seua impli-
cació amb projectes de la po-
blació del Montsià. Entre les 
seues iniciatives, tots dos do-
nen suport al club que els va 
veure nèixer esportivament, 
al club futbol Ulldecona. Una 
col.laboració que ja és coneix 
des d’anys anteriors i que 
continua aquesta temporada. 
Per aquest motiu, la junta 
directiva de l’Ulldecona ja va 
decidir reconèixer als seus 
jugadors més emblemàtics, 
en actiu a hores d’ara. I la 
manera de fer-ho va ser amb 
una imatge de cada jugador 
en les samarretes del primer 
equip i del futbol base, i que 
ara tenen un nou disseny. 
Edu Marin, directiu del CF 
Ulldecona, explicava que “és 
una manera d’agrair la seua 
col.laboració amb el club i 
que també tenen amb d’al-
tres activitats de la població”. 

S’aprova la 
reestructuració de les 
competicions

ULLDECONA

Calderé, Teixidó, German i Camarero, dilluns a Minut 91. 

La Federació Catalana 
de Futbol ha donat 

llum verda aquest dijous 
a la reestructuració de les 
competicions del futbol i 
futbol sala d’àmbit territorial 
per la temporada 2020-2021, 
en la reunió de la Junta 
Directiva corresponent al mes 
de desembre.    
L’aprovació s’ha produït des-
prés de les trobades telemàti-
ques mantingudes amb equips 
de totes les categories, amb la 
convocatòria fins al moment 
d’un total de 803 clubs d’arreu 
del territori català per presentar 
i explicar l’adequació del calen-
dari a l’escenari actual.
 L’adaptació dels plans de com-
petició estableix la reducció de 
les lligues amateurs i de base, 
de tal manera que les catego-
ries amb subgrups passaran a 
disputar-se a una fase, i en la 
resta es jugarà la competició a 
una única volta.
La data de represa de les com-
peticions, fixada inicialment 

a partir del 9 i 10 de gener en 
futbol, i del 16 i 17 del mateix 
mes en futbol sala, així com en 
les últimes categories del futbol 
femení i base, estarà condicio-
nada a la decisió final del Go-
vern, en funció de l’avançament 
de les fases de desescalada 
marcades. El president de l’FCF, 
Joan Soteras, i els membres de 
la Junta Directiva han realitzat 
una valoració positiva del total 
de 30 reunions celebrades al 
llarg dels últims dies amb clubs 
de les 14 delegacions territo-
rials, seguint com a criteri de 
selecció aquells amb un major 
nombre d’equips i federats. En 
les trobades, els representants 
de les entitats han mostrat un 
ampli suport a la proposta fe-
derativa, detallada a través del 
Departament de Competició de 
l’FCF i de la Lliga Catalana de 
Futbol Sala.

Dilluns vinent, dia 14 de 
desembre, nova tertúlia 

Minut 91 a Canal Terres de 
l’Ebre (21.30h).
El proper, ens visitaran: Antoni 

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

Teixidó (tècnic del CE Perelló), 
German (tècnic Futbol Club 
Ascó) i Guillermo Camarero 
(tècnic CD Tortosa). Tindrem 
connexió amb Ramon Ma-

ria Calderé (tècnic Santboià) 
i també intervindran Ramon 
Sancho (tècnic Rapitenca), Javi 
Garcia (tècnic Gandesa) i Raül 
Paje (tècnic del Viladecans). 

En principi, la data de 
represa és el 9-10 de 

gener. Estarà 
condicionada a la 

decisió final del Govern
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Juanjo Serrano, tècnic de la 
Sénia, comenta que “la veritat 
és que les darreres decisions 
del Departament de Salut, en 
base a les dades sanitàries, 
comporten dubtes per a po-
der tornar a competir al gener. 
Tot i que a mi m’agradaria 
molt, ho veig molt complicat, 
tenint en compte el pont d’es-
ta setmana i els dies de Nadal. 
Caldrà esperar però crec que 
no podrà ser”. Sobre la forma 
en què poden tornar les com-
peticions, Serrano diu que “em 
sembla correcte només dispu-
tar la primera fase perquè no 
hi haurà temps per més. Però 
crec que caldria variar el tema 
dels ascensos i poder fer un 
play-off amb els dos primers 
de cada grup. I pels descen-
sos em sembla una barbaritat 
que en puguen baixar 3 o més. 

Amb dos estaria bé i s’hauria 
de deixar el grup a 20 equips 
la campanya propera i evitar 
així tants descensos”. El tèc-
nic senienc apunta també que 
“en el cas de tornar el futbol 
al gener i fer-ho sense poder 
utilitzar els vestidors, seria 
encertat jugar pel matí per 
evitar, en ple hivern, refredats 
per als jugadors”. Finalment, 
Serrano destaca “la implica-
ció dels jugadors i l’esforç de 
la junta. Hem decidit entrenar 
dos cops per setmana durant 
el desembre i la directiva ha 
acordat una remuneració per 
tots igual, jugadors i cos tèc-
nic, i tothom ho ha acceptat”. 
Beranuy ja està molt recupe-
rat així com Blanco després 
de dos mesos de baixa. Joan 
Labèrnia va ser operat de lli-
gaments divendres passat.

CF LA SÉNIA

Gustavo Soriano, jugador del 
Perelló: “la meua opinió sobre 
la situació actual és que veig 
una bogeria tornar a reprendre 
la competició. Per un costat 
estem els jugadors, que no arri-
barem preparats per a compe-
tir perquè no podem entrenar 
com tocaria. Veig també massa 
adversitats i massa risc de po-
der-nos lesionar, tal com estan 
les coses ara. Així mateix, penso 
que els entrenadors es troben 
amb massa dificultats, per a 
poder motivar els jugadors que 
estem entrenant sense poder 
jugar ni fer amistosos. A més, 
estem entrenant enmig d’uns 
horaris restringits, i amb pre-
ses i amb condicions que no 
són les que corresponen. Per 
acabar,  els clubs també tenen 
i tindran problemes per a poder 
fer els pagamants quan no po-
den disposar dels ingressos que 
els correspondria en una tem-
porada normal”. D’altra banda, 

sobre el sistema de competició 
definit amb la disputa de la pri-
mera fase, el jugador del Perelló 
diu que “no ho veig malament, 
perquè d’alguna manera s’ha de 
fer. Però tampoc és del tot just 
que en 16 jornades s’hagi de 
decidir l’ascens i un descens”.

 UE ALDEANA
“EL DIA 10 NO ÉS 
VIABLE PODER 
JUGAR”
Sergi Auré, porter de la UE 
Aldeana, de la tornada de les 
competicions, explica que “el 
10 de gener no és viable po-
der jugar. I en la situació que 
estem pot haver un rebrot al 
gener, i si és així, augmenta-
ran els casos i el Departament 
de Salut tornarà a decidir que 
no es poden reprendre les 
competicions. A més, crec que 
els equips no estem entre-
nant en condicions òptimes 
per les restriccions. I hi ha 
dies que només entrena la 
meitat de la plantilla i amb 
limitació horària amb el que 
això comporta”. Sobre el pla 
de competició, el porter aldeà 
diu que “és lògic eliminar la 
segona fase però crec que la 
Federació hauria de deixar 
clares diverses qüestions com 
que passarà amb les compen-
sacions si n’hi ha, què passarà 
si hi ha partits ajornats i, a la 
vegada, quina data limit es 
posarà per poder disputar les 
jornades que poden haver-hi 
suspeses, en el cas de que hi 
hagin noves aturades”. 

MARQUÉS: “ES 
TORNARÀ A 
JUGAR PERÒ 
CREC QUE NINGÚ 
SAP QUAN”
Xavi Marqués, jugador del CD 
Tortosa, davant del moment 
actual, manifesta que “es 
tornarà a jugar però jo crec 
que ningú a hores d’ara sap 
exactament quan. A més, 
la situació actual no ajuda 
ni amb el tema físic ni amb 
el mental. Al Tortosa estem 
entrenant i s’estan seguint les 
instruccions que es marquen 
i el club vol competir en base 
també a les directrius que es 
transmeten des de l’organis-
me que regeix la competició. 
En qualsevol cas, penso tam-
bé que seria un bon moment 
per poder crear una associació 
de futbolistes de les Terres de 
l’Ebre per tenir més comu-
nicació i anar tots en una 
mateixa direcció en moments 
com els actuals”.

“VEIG UNA BOGERIA TORNAR A 
REPRENDRE LA COMPETICIÓ”

CE EL PERELLÓ
“TINC DUBTES DE QUE ES PUGUI
TORNAR A COMPETIR AL GENER”

Emili Descarrega, jugador del 
R Bítem: “la situació segueix 
sent molt complicada, són 
moments amb molta incer-
tesa amb canvis sobre quan 
i com es podran dur a terme 
les competicions i decidir els 
ascensos i els ascensos. Tots 
els canvis generen moltíssima 
confusió.  Nosaltres som cons-
cients que la màxima prioritat 
és la salut de les persones, 
però, a la vegada, voldríem 
competir.  No obstant, no vo-
lem que sigui d’una forma pre-
cipitada. I ara cal dir que amb 
les restriccions que hi ha, els 
entrenaments són complicats 
de dur-los a terme amb el toc 
de queda i el confinament 
perimetral dels caps de set-
mana i que afecta els entrena-
ments dels divendres. A més, 
si s’inicien les competicions 
amb precipitació, penso que 
el risc de lesions seria molt 

alt. D’altra banda, els darrers 
dies es va comentar de poder 
fer jornades entre setmana 
per recuperar partits i fer-ho, 
fins i tot, a porta tancada. 
Això és del tot inviable per-
què nosaltres tenim jugadors 
que estudien fora i que no 
podrien jugar. I no seriem ni 
11 si es jugués un partit entre 
setmana. I pel que fa a jugar 
a porta tancada, també és in-
viable perquè per als clubs és 
necessari que entre públic als 
camps perquè  necessiten els 
ingressos que se’n deriven. I 
que són importants per a les 
despeses de la jornada.  Fi-
nalment, potser seria un bon 
moment perquè els clubs, que 
en ocasions ens queixem d’es-
tar desprotegits, ens podríem 
unir i defensar un únic objectiu 
i així autoritats i Federació ens 
escoltarien, si anem tots a una. 
Potser seria el moment”.

UE R-BÍTEM
“VOLEM COMPETIR PERÒ NO DE 

FORMA PRECIPITADA”

Joan Barrufet, jugador del 
Móra la Nova, va informar 
dilluns a Minut 91 que el seu 
equip encara no ha començat 
a entrenar. No és l’únic cas a 
la categoria. Per tant, com-
plicada una tornada al gener: 
“jo crec que tots tenim ganes 
de tornar a jugar però, a la 
vegada, hem de ser consci-
ents de les dif icultats que 
la situació actual comporta 
i que fan inviable reprendre 
el futbol a curt termini. Els 
balanços sanitaris han mi-
llorat, és cert, però encara hi 
ha gent que ho està passant 
malament i el futbol no és 
una prioritat a hores d’ara. 
No podem estar vivint de 
forma paral.lela al que està 
passant a nivell sanitari, als 
hospitals.  I ,  mentrestant, 
no podem estar pensant en 
jugar partits de futbol ama-

teur”. Barrufet, sobre si tor-
narà el futbol, afegeix que 
“si el procés de desescalada 
ho permet jugarem. L’FCF fa 
la seua feina perquè es pu-
gui jugar i jo crec que, quan 
es pugui i les Autoritats Sa-
nitàries determinen que es 
pot fer, es jugarà. Però crec 
que ningú pot saber si serà 
d’aquí 4, 5 o més setmanes. 
I  una altra cosa és en les 
condicions en què pot arri-
bar a fer-se amb equips que 
encara no entrenem i amb 
les l imitacions que hi  ha, 
en general, per a poder-se 
preparar per competir amb 
el risc que això suposa. De 
totes formes, si es decideix 
que s’ha de tornar a jugar, 
haurem d’acceptar-ho i ho 
afrontarem, sempre que si-
gui amb una situació general  
el més òptima possible”.  

C AT MÓRA LA NOVA
“TOTS TENIM GANES

DE JUGAR PERÒ A HORES D’ARA
NO ÉS UNA PRIORITAT” 

“VEIG MASSA 
ADVERSITATS, EN 

GENERAL”
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Albert Alberich, president de 
la JE Flix, recordava que “di-
vendres vam tenir una reunió 
telemàtica amb la delegació 
ebrenca i en la que també va 
intervenir el comitè de com-
petició de l’FCF. Per un interés 
en concret, volen jugar si o si 
encara que sigui a partir del 
març. Nosaltres, ens mantenim 
en la mateixa posició. Creiem 
que ja no s’havia d’haver ni 
començat. I, a  la vegada, vol-
driem una competició curta de 
dos grups, un de 9 i l’altre de 8 
equips, disputant dues voltes i 
així ningú podia queixar-se. Ara 
ens trobarem en què es dispu-
tarà una volta amb el que això 
suposa per equips que juguin 
més partits a casa i els que po-
den ser decisius ho facin com a 
locals davant de rivals directes. 
En aquestes categories el fac-

tor camp és molt important. 
Però bé, la resposta del comitè 
de competició va ser que tot 
s’havia aprovat a l’assemblea 
de l’agost a Blanes. Clar, qui 
del nostre territori podia anar 
a Blanes, en un mes d’agost en 
què, tot i que les reestriccions 
van baixar, no eren per fer un 
desplaçament tan llunyà. Per 
la nostra part, dir que no hem 
començat a entrenar I que no 
hi ha data per fer-ho. Hi ha 
jugadors que no tenen massa 
ganes pues hi ha cert desànim 
després d’haver començat i 
d’haver parat i d’haver dit que 
es jugaria el 5 de desembre, 
després el 9 de gener i ara di-
uen que el 23. La situació sani-
taria ha millorat però ja es veu 
que no està clara. I no seria bo 
reiniciar les competicions i des-
prés parar-les de nou”.

JE FLIX

José López, tècnic del Batea, no 
és massa optimista davant de la 
situació actual: “la veritat és que 
no ho veig clar. Nosaltres, a Ba-
tea, hem viscut diversos casos 
de positius a l’equip i això que 
només es van disputar dues jor-
nades del campionat. I quan ho 
passes a prop, i més en equips 
d’estes categories, veus les co-
ses de forma diferent. Per tot 
plegat, ens trobem amb moltes 
adversitats perquè ara són els 
jugadors de Batea i comarca 
els que no són partidaris de ju-
gar, amb el que això comporta. 
El cert és que si la temporada 
passada es va haver d’aturar i 
suspendre la competició a la 
jornada 23, en aquesta crec que 
s’hauria de prendre una decisió. 
No passa res si no hi ha futbol 
uns mesos. A l’agost cal pensar 
que ja es podria tornar amb nor-
malitat i deixariem enrera totes 
les dificultats actuals. Així ma-
teix, es parla d’una tercera onada 

de virus al gener, i cal considerar 
que pot haver-hi una altra atu-
rada de les competicions amb el 
que això suposaria. A mi m’agra-
da molt el futbol, com a tots, 
però en estos moments no és 
una prioritat. Més bé al contra-
ri. Penso que esta temporada ja 
està perduda perquè seria molt 
complicat dur-la a terme”. D’al-
tra banda, sobre la possible tor-
nada de la competició amb no-
més una volta, el tècnic diu que 
“jo penso que, en el cas de po-
der-se jugar, la millor solució era 
fer dos subgrups per proximitat 
comarcal i després fer play-offs. 
Es la meua idea, però insisteixo 
en què això no és prioritari”. 

RÓDENAS: “TINC 
GANES DE JUGAR”
Àlex Ródenas, porter de 
l’Olimpic, va participar al 
programa Minut 91, de Canal 
Terres de l’Ebre. El veterà 
porter creu que “es pot jugar i 
que s’hauria de fer a partir del 
gener. És possible que el virus 
no estigue del tot controlat, 
malgrat que es parla ja de que 
poden arribar vacunes. No 
obstant, jo crec que el futbol, 
en espais oberts i amb els 
protocols de seguretat que 
ja van seguir els clubs a l’oc-
tubre,  és segur i es pot dur a 
terme. També et pots conta-
giar a la feina o al súper, quan 
vas a comprar. A partir d’aquí, 
jo tinc ganes de jugar i hi ha 
molts jugadors que també. 
Hem hagut de canviar molts 
hàbits per la covid, penso que 
aquest podem recuperar-lo. 
I si es decideix que ha de ser 
en una volta, pues s’haurà 
d’acceptar. Jo vull tornar a 
competir i podem fer-ho, sigui 
una volta o com sigui”.  

OLIMPIC
LÓPEZ: “VEIG QUE ÉS UNA 

TEMPORADA PERDUDA”

CF BATEA
“JUGANT UNA VOLTA S’ADULTERA

LA COMPETICIÓ”

Miquel Cervelló, tècnic de l’Al-
canar, explica que “hem co-
mençat a entrenar i la veritat 
és que hi ha ganes de jugar, tot 
i que ara encara no es pot per 
les restriccions. I entenc que 
s’han d’acceptar però després 
vindrà Nadal, Cap d’Any i Reis i 
gairebé tot valdrà.  No obstant, 
així seguirem: treballant sense 
que ningú ens consulti ni ens 
pregunti res de com s’haurien 
de reprendre les competici-
ons. Altres clubs de Tercera fa 
temps que plantejaven de fer 
dos subgrups i després fer un 
play-off per a decidir ascensos i 
el descens, si és necessari. Però 
s’ha decidit jugar una volta 
amb el que això comportarà de 
queixes de qui jugui més par-
tits a casa i si és un equip que 
lluita per l’ascens, es queixarà 
si els rivals directes li toquen 
fora. I el mateix passarà amb 
els de la part baixa, si li toquen 

els rivals directes fora de casa. 
Amb això, els partits de fora 
poden ser amb molta pressió. 
Penso que, d’alguna mane-
ra, s’adultera la competició. Jo 
crec que la Federació ha tingut 
temps per pensar un sistema 
que s’adapti al que puguem 
pensar la majoria dels equips 
implicats. Remar tots en una 
direcció. Però malauradament, 
no és així. I els entrenadors se-
guim planificant per a jugar al 
gener o ja al febrer perquè la 
primera jornada descansarem. 
No obstant, tampoc sabem si 
llavors ens deixaran jugar o no. 
La veritat és que nosaltres te-
nim ganes de jugar però si tor-
na a haver-hi un rebrot i no es 
pot, també veiem que s’haurà 
de prendre una decisió dràsti-
ca ja pensant en la temporada 
propera. I que la Federació, si 
això passa, torni els diners de 
fitxes i mutualitats”.

CD ALCANAR
“TENIM MOLTES GANES PERÒ NO HI 

HA RES CLAR SOBRE LA REPRESA”

Juanjo Agustin, tècnic del Go-
dall, sobre la situació actual, 
manifesta que “no acabo 
d’entendre este afany de co-
mençar el més aviat possible 
la competició, quan això ens 
està confonent a tots perquè 
primer es va dir un dia, ara 
se n’ha dit un altre i no crec 
que tampoc es pugui jugar a 
partir d’esta data, el 9-10 de 
gener. Es diu que potser sobre 
el 22 però penso que, abans 
que res, hauria d’haver-hi un 
acord de tots els clubs per ac-
ceptar la proposta de disputar 
una volta”. 
El tècnic afegeix que “és el 
que jo crec, que s’hauria de 
valorar el que pensem els 
equips i després, una vegada 
se’ns ha escoltat a tots, deci-
dir en coneixement de causa 

i sempre pensant amb els ju-
gadors i amb els clubs. Decidir 
que es jugue una volta, en el 
cas de que es pugui dispu-
tar, baix el meu punt de vista 
s’hauria de consensuar entre 
tots perquè es plantejaria una 
competició desigual”.

CF GODALL
“CREC QUE ELS CLUBS HAURIEM D’ESTAR 
TOTS D’ACORD AMB EL NOU SISTEMA DE 

COMPETICIÓ, PER TIRAR-LO AVANT”

“NO PASSARÀ RES SI 
ESTEM UNS MESOS 

SENSE FUTBOL”

“NO ESTÀ CLAR 
TORNAR A JUGAR 
AL GENER”
David Vilanova, tècnic del 
Roquetenc, de la disputa 
d’una volta, opina que “hem 
d’acceptar la decisió i és que 
amb el temps que pot quedar 
de temporada, no sé si poden 
haver-hi més alternatives”. 
De la situació per una possible 
tornada de les competicions, el 
tècnic informa que “nosaltres 
estem entrenant dos dies per 
setmana, amb molt bona ac-
titud i implicació per part dels 
jugadors, seguint els protocols 
de seguretat. No obstant, ho 
fem sense poder competir amb 
el que això suposa. Tampoc 
veiem clar que es pugui tornar 
el 10 de gener perquè després 
de Nadals s’espera una tercera 
onada que pot impedir fer-ho. 
Per tant, seguim amb incer-
tesa en una temporada que 
ja sé sabia atípica i en la que 
haurem d’estar pendents de 
les decisions sanitàries en base 
a la situació general del país”.  

ROQUETENC
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Ivan Romeu, tècnic de l’Amet-
lla, del moment actual, fa la 
següent valoració: “sobre la 
data per poder reprendre la 
competició penso que no s’es-
tà gestionant gens bé. L’FCF 
ha d’entendre que darrera de 
tot hi ha unes directives, uns 
jugadors i uns entrenadors que 
hem de fer una planificació i ja 
portem diverses dates esta-
blertes i en la propera prevista 
tampoc es podrà jugar i això 
penso que crea desconfiança, 
malgrat les ganes i la il.lusió 
que tenim tots. Crec també que 
les darreres setmanes ha hagut 
una manca d’informació so-
bre la manera en què es podia 
competir si tornava la competi-
ció. I també es nota que la Fe-
deració té certa ‘desesperació’ 
en trobar un forat per comen-
çar la competició, més enllà de 

la situació sanitària. I tot plegat 
desgasta perquè no saps a que 
agafar-te. I entenem també 
que gestionar la incertesa és 
complicat i que són les Autori-
tats Sanitàries les que manen 
en base a les dades. Tots tenim 
ganes de tornar a la normalitat, 
però aquesta la marca la segu-
retat sanitària. I ara per ara no 
es pot fer un calendari fiable”. 
Sobre només jugar una volta: 
“és una bona solució, consi-
derant que era complicat tro-
bar-ne una de diferent. S’havia 
de respectar el que va passar 
en les jornades disputades i era 
una manera de fer-ho. Potser 
dins de la modificació, s’hagués 
pogut establir un play-off per 
les places de dalt i les de baix i 
així compensar possibles avan-
tatges o desavantatges que 
pot suposar jugar una volta”. 

L’AMETLLA

Genís Valls, jugador del 
Roquetenc, va ser un dels 
protagonistes del progra-
ma Minut 91 de dilluns pas-
sat a Canal Terres de l’Ebre. 
Sobre la situació actual, el 
veterà jugador canareu diu 
que “a mi m’agradaria jugar 
però s’han de respectar les 
decisions de les autoritats 
sanitàries i quan aquestes 
ho autoritzen, crec que es 
podria fer. Tot i que amb li-
mitacions, s’han oberts bars 
i restaurants i també cine-
mes, per tant, penso que se-
guint els protocols, el futbol 
és segur perquè es disputa 
en espais oberts. Torno a 
repetir que serà Sanitat qui 
ho determine però, per mi, 
es podria jugar al gener tot 
i que les previsions sanitàri-
es, en principi, no són massa 
favorables perquè es pugue 

tornar a les competicions”.
De que la competició es ju-
gue en una volta, Genís con-
sidera que “em sembla una 
solució prou encertada te-
nint en compte que la lliga 
sencera, amb 32 jornades, ja 
no es podia dur a terme. Per 
tant, ens haurem d’adap-
tar i afrontar d’aquesta for-
ma una temporada que està 
sent més atípica encara del 
que es podia pensar“.

 CATALONIA
COSIDO:  “ENS 
AGRADARIA JUGAR 
PERÒ QUAN TOT 
ESTIGUI MÉS 
CONTROLAT”
David Cosido, veterà capità 
del Catalònia, sobre la possible 
tornada de les competicions, 
considera que “a tots ens agra-
daria jugar, quan més aviat mi-
llor. Però hem de ser prudents 
i veure que fins que la situació 
no estigui del tot controlada, 
no seria recomanable fer-ho. A 
més, quan torni el futbol, ha de 
ser amb públic als camps. Si no, 
no tindria sentit. Jo, particular-
ment, porto molt de temps sen-
se competir i tinc moltes ganes 
però hem de ser conscients que 
s’ha de fer quan l’escenari sigui 
el més òptim possible. Tota la 
situació actual no beneficia, 
començant a entrenar i després 
parant. Això no és bo. És molt 
important poder entrenar però 
a la vegada és complicat  fer-ho 
sense poder competir i sense 
saber quan podrà fer-se”. Sobre 
jugar una volta, Cosido diu que 
“poden haver equips als que 
els hi costa adaptar-se i que 
milloren a les segones voltes i 
d’altres que els hi passarà a la 
inversa. No obstant, si s’acaba 
jugant, cal acceptar el sistema 
que es proposa”.

“A MI M’AGRADARIA JUGAR PERÒ 
HEM DE RESPECTAR LES DECISIONS 

DEL PROCICAT”

GENÍS VALLS
“LA SITUACIÓ ACTUAL CREA 

DESCONFIANÇA PER PODER PLANIFICAR”

P R O X I M A  S E T M A N A , 
ESPECIAL TOP SECRET DE 
JOAQUIN CELMA, A MÉS 
EBRE:

-Qui serà el president de la 
Rapitenca?

-Quins presidents de dos 
clubs de les Terres de l’Ebre 
prenen cafè junts i preparen 
alguna cosa els dos plegats?
-Quin mister hauria de ser el 
del R. Saragossa?

-Joan Laporta vol en la seua 
c a n d i d a t u ra  u n  d i r e c t i u 
ebrenc
- Q u i n s  d o s  e x - m í s t e r s 
ebrencs fan esport d’alt risc 
els caps de setmana?
-Al darrrer pograma de l’any 

de Michel a Canal Terres de 
l’Ebre vol portar dos perio-
distes, un de Madrid i un al-
tre Tarragona. 
¿Seran Valdano, Jose Maria 
Garcia o Frederic Porta?

-Quin equip ebrenc té vetat a 
Joaquin Celma des de fa cinc 
anys?
-Per què Molinos, ex míster 
del Perello i la seva dona, 
que ara juga amb un dels 
equips femenins de la po-
blació, no parlen de futbol a 
l’hora de dinar?

-Quin regal prepararà Joa-
quin Celma a Michel Viñas si 
el convida a la televisió? Un 
vestit d’Armani, un llibre o 
una relíquia?.

R BITEM
CELMA PREPARA 

UNA EDICIÓ 
ESPECIAL, PER 

DIVENDRES DIA 18 David Montardit, president 
de la UE Tivenys, equip de 
la Quarta catalana, sobre la 
situació actual comenta que 
“oficialment no sé sap res i 
crec que ara per ara està tot 
molt incert sobre l’inici des-
prés de que al gener s’espera 
una més que possible tercera 
onada. A més, les restriccions 
fan molt complicat poder en-
trenar i un inici de lliga prác-
ticament sense fer pretem-
porada i sense realitzar cap 
amistós no és el més adequat, 
baix el meu punt de vista”. 
D’altra banda, sobre dispu-
tar una volta per competir, el 
president del club de Tivenys, 
diu que “pel nombre d’equips 
que som a Quarta serà una lli-
ga molt curta (si no hi ha
gués cap aturada novament) i 
alguns clubs partirien en més/

menys avantatge ja sigue per 
jugar algun partit més a casa 
o disputar-los en un camp de 
terra/gespa o de dimensions 
diferents. En resum molts en-
trebancs i potser seria millor 
centrar-nos en la temporada 
21-22 quan la pandèmia pu-
gui estar controlada i amb les 
garanties normals per poder 
entrenar i jugar”. 

UE TIVENYS
“A HORES D’ARA CONTINUA EXISTINT 
MOLTA  INCERTESA SOBRE L’INICI DE 

LA COMPETICIÓ A QUARTA”

“FER UNA VOLTA 
EM SEMBLA UNA 

BONA 
SOLUCIÓ”

“PENSO QUE LA 
DECISIÓ FOU LA 
CORRECTA”
Jordi Rius, de la Fatarella, un 
dels equips que va retirar-se al 
setembre, diu que “ha passat 
el temps i tal com ha anat tot 
segueixo d’acord amb la decisió 
del club presa una vegada es 
va fer una assemblea i es va 
determinar no competir. A la 
Fatarella hi ha un índex molt 
elevat de gent gran, considerada 
de risc. La situació fa que hem 
de ser prudents fent costat a la 
societat.  Penso que la decisió 
fou la correcta. De totes formes, 
el futbol tard o d’hora tornarà 
però el més recomanable seria 
quan tot estés més controlat”. 

FATARELLA

TOP SECRET
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C. HANDBOL AMPOSTA
Derrota contra 
la Roca (22-23)

Nova derrota i aquesta 
dolorosa de l’Amposta 

Lagrama davant de La Roca, 
rival directe (22-23).
A la primera meitat, dins de la 
igualtat, l’Amposta va anar per 
davant i va aconseguir arribar al 
descans amb el resultat favora-
ble de 12-9.
A la represa del descans una 
total desconnexió de les juga-
dores de Mateu Castellà, dona-
ria un parcial de 0-6 favorable 
a La roca (12-15). L’Amposta 
no va aconseguir anotar un gol 
fins a gairebé el minut tretze de 
la segona meitat.
Tot i aquesta desconnexió 
l’equip va seguir lluitant la res-
ta de partit, sempre per darrere 
del marcador, i va tenir l’última 
possessió per poder empatar 

l’encontre, a més de fer dos 
pals que van determinar.
Finalment 22-23 al marcador.  
Ara tocarà fer autocrítica per 
recuperar l’ànim per afron-
tar demà dissabte el partit a la 
pista del potent Handbol Sant 
Quirze. L’Amposta haurà de 
centrar-se a la part baixa de 
la taula classificatòria, per mi-
rar de revertir la dinàmica amb 
una victòria que doni ànims per 
encarrilar resultats per sortir de 
la zona de descens directe que 
ocupa actualment.
Amposta Lagrama: Marta i 
Noelia; Georgina (2), Andrea, 
Gemma (6), Cristina, Pau-
la, Jèssica (1), Rut (2), Andrea 
Guerrero (7), Yaiza, Judit, Mari-
na (1), Blanca, Erika Graciani (3) 
i Lluna González.

CLUB VOLEI ROQUETES

ESGRIMA

El líder Sabadell frena la ratxa de 
victòries de l’equip ebrenc (3-1)

Gerard Gonell i Aleix Jiménez, 
campió i subcampió d’Espanya

El Club Volei Roquetes  va 
perdre el primer partit de 

la temporada, després de vuit 
victòries en vuit jornades.
Va ser la primera derrota dels 
roquetencs, enfront del líder 
CN Sabadell per un dispu-
tat 3-1. Els sabadellencs van 
realitzar un joc segur i tàcti-
cament ben definit i ordenat 
que, juntament amb els petits 
detalls, van marcar la diferèn-
cia per emportar-se la victòria 
amb parcials de 25-21, 25-22, 
21-25 i 25-21. La gran aporta-
ció ofensiva roquetenca no va 
ser suficient per a superar un 
gran conjunt que, sense dubte, 
és un gran candidat a l’ascens 
de categoria. 
L’equip ebrenc sabia que era 
una jornada davant d’un rival 
directe. El partit permet agafar 
experiència en esta mena de 
duels i ha de servir per millorar 
amb el que faci falta. I ara toca 

El santjaumero Gerard Gonell 
va ser campió i Aleix Jimé-
nez sotscampió al Campionat 
d’Espanya M20 a San Lorenzo 
del Escorial, a Madrid.
Tots dos tiradors de la Sala 
d’Esgrima d’Amposta, en ca-
tegoria júnior, van mostrar el 
gran nivell de l’entitat amb uns 
resultats extraordinaris en el 
campionat estatal. 

Diumenge van continuar els 
campionats de la catego-
ria sub-23 i la Sala d’Esgrima 
d’Amposta va seguir represen-
tada pels mateixos tiradors de 
la categoria júnior. Fabregat va 
fer bronze, Gonell sisè i Gaval-
dà la setzena.
Finalment el dilluns es va dur 
a terme la competició per 
equips. 

La Sala Esgrima Amposta es va 
emportar finalment la medalla 
de plata, quedant-se a tan sols 
un tocat de pujar al més alt de 
podi. 
En la final el combinat format 
per Gerard Gonell, Aleix Jimé-
nez, Guillem Martínez i Aleix 
Martí, van caure derrotats (41-
40) davant la Sala d’Esgrima de 
Burgos.

DEMÀ DISSABTE
Festa de l’esport 
aldeà 
La regidoria d’Acció Esportiva 
va presentar la setmana pas-
sada l’espot de la XVI Gala de 
l’Esport Aldeà. 
El regidor d’Esports Josep 
Franch, va explicar que la Gala 
no es va poder realitzar al mes 
de març, a causa de la pandè-
mia de la COVID-19. Ara s’ha 
decidit fer-la el dia 12 de de-
sembre, “serà sense públic per 
la situació que ens trobem. No 
obstant, es podrà seguir poste-
riorment a través de les televi-

sions comarcals i també per les 
xarxes de l’Ajuntament. Consi-
derem que, tot i la pandèmia, 
els esportistes mereixen el seu 
reconeixement pel seu treball 
i per aquest motiu hem volgut 
dur a terme l’acte del lliura-
ment de premis. Cal destacar 
el nivell esportiu que tenim al 
municipi i, amb els premis, es 
ressalta aquesta qualitat i s’en-
coratja a seguir treballant per 
progressar i per continuar sent 
ambaixadors de l’Aldea”.

refer-se i seguir en la mateixa 
línia, sent competitius com fins 

ara en totes les jornades, amb 
la mateixa il.lusió.  
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CALÇOTS AL FORN
AMB SALSA DE ROMESCO

PREPARACIÓ SALSA:
Per començar, escaldarem les 
nyores en aigua ben calenta, per 
poder separar la carn de la pell. 
Posem el forn a 190º graus. i es-
calivem els tomàquets i els alls 
amb un raig d’oli d’oliva. (Fer uns 
talls en forma de creu als tomà-
quets serà més fàcil pelar-los). 
Els enfornem durant uns 30 mi-
nuts aproximadament. Si li afegiu 
pa torrat, podeu aprofitar la sa-
fata per posar-lo, però vigileu-lo 
que es torra molt ràpidament i 
l’haureu de treure abans. Pelem 
les ametlles i les avellanes. Les 
posem dins un vas per batre-les 
amb el túrmix. Més o menys uns 
15 g de cadascuna. En el mateix 
bol, incorporem el pebre vermell 
dolç i el pa torrat. Amb cura, tra-
ieu les llavors. De les nyores que 
ja s’han estovat i rasqueu la carn. 
Quan tenim els tomàquets i els 
alls escalivats els incorporem al 
vas, però abans aprofitem per 
colar el tomàquet i eliminar-ne 
les llavors. Ho incorporem al 
bol amb un raig de vinagre. Més 
o menys, com dues cullerades 
grans, però millor que us quedeu 
curts. Sempre es pot afegir més 
al final del procés. Incorporem 

també un bon raig d’oli, com 
tres cullerades grans. Una mica 
de sal, una mica de pebre ne-
gre mòlt... I ho batem tot amb 
la batedora. Tasteu la salsa i 
rectifiqueu el que calgui. Podeu 
afegir més o menys oli, vinagre, 
sal, picant, etc. Feu-la una mica 
al vostre gust.

PREPARACIÓ CALÇOTS:
Si teniu llar de foc a casa, els po-
deu fer al foc directament, que 
sempre és millor. Talleu la punta 
(arrels) i la part de dalt (verda). 
Els haurem de netejar una mica 
primer. Passeu-los per aigua i 
traieu tota la sorra. Us han de 
quedar ben nets. Després, com 
ja sabeu, les primeres capes dels 
calçots es desestimen, però 
queda més ben presentat així... 
per dinar a taula. Col·loqueu-los 
en una safata per al forn, un al 
costat de l’altre. És molt reco-
manable fer-los sobre una gra-
ella i cobrir el fons de la safata 
inferior amb paper d’alumini. 
Durant la cocció, els calçots 
deixen anar sucs diversos que 
poden embrutar molt el forn. 
Passat aquest temps, els dona-
rem la volta i els tindrem uns 10 
minuts més. Heu de veure que 
són tous de dins i torrats per 
fora... i estaran ben cuits. 

INGREDIENTS 
• 25/30 calçots (per a 2 perso-
nes)
• 6 tomàquets escalivats
• 2 pebrots del romesco escali-
vats
• 1/2 cabeça d’alls escalivats
• 1/2 culleradeta de pebre ver-
mell dolç
• un raig de vinagre
• 15 g d’ametlles torrades
• 15 g d’avellanes torrades
• pebre negre
• oli d’oliva
• sal

VARIANTS:
- Els alls i els tomàquets es po-
den fregir en comptes d’esca-
livar.
- En lloc de pebrot del romes-
co, s’hi pot posar nyora.
- Es pot espessir la salsa amb 
pa sec fregit o amb molla de pa 
xopada amb vinagre.
- S’hi poden afegir galetes.
- S’hi pot afegir una punta d’all 
cru.
- S’hi pot afegir un bitxo.
- Es pot fer només amb ametlla 
o avellana.
- S’hi pot afegir menta fresca.

PER FER UNA CALÇOTADA A CASA

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat



23serveis DIARI MÉS EBRE • divendres 11 de desembre / 2020

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

MASAJES
Y MUCHO MÁS

690 197 279

MARIANA

642 116 300

T
O

R
T

O
S

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Amb Venus al teu 
signe, desprens un 
encant particular. 
Pots estar especial-
ment seductor i no 
mancaran persones 
que s’apropin a tu. 
T’interesses per mi-
llorar la teva imatge.

aquari
21/01 al 19/02

Comences un any de 
renovació de creen-
ces i filosofia de 
vida, amb Júpiter a 
Capricorn. Augment 
de la sensibilitat. 
Pots estar pensant 
a anar a viure a un 
indret llunyà.

sagitari
23/11 al 21/12

La quadratura Sol 
amb Neptú et pot 
tenir una mica des-
pistat, però també 
pot ser un trànsit que 
afavoreixi la creati-
vitat i la connexió 
amb la teva part més 
espiritual.

escorpí
24/10 al 22/11

Algunes persones 
poden viure tensió 
amb la parella, fruit 
de diferents maneres 
d’abordar els proble-
mes. Si compres per 
la xarxa, assegura’t 
que ho fas en un lloc 
segur.

balança
24/09 al 23/10

Pots estar involucrat 
en obres a casa o bé 
fent gestions per una 
hipoteca. En qües-
tions laborals pots 
patir dubtes i no 
tenir clar si quedar-te 
amb un lloc de feina 
o no.

àries
21/03 al 20/04

Amb tants planetes 
transitant per la Casa 
X, pots estar posant 
molta energia en mi-
llorar la teva situació 
laboral i sobretot en 
l’enfocament que li 
vols donar de cara 
al futur.

cranc
22/06 al 23/07

Aquesta és una eta-
pa que potser pares 
poc per casa o bé 
estàs molt atrafegat 
a la llar. Assumptes 
laborals, socials i de 
parella, absorbeixen 
bona part del teu 
temps.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri va finalitzant 
el trànsit per Escorpí 
i tornes a mostrar-te 
més comunicatiu. 
Compte amb els 
malentesos en 
l’àmbit familiar i de 
la parella. Deixa les 
coses clares.

taure
21/04 al 21/05

Passes per un 
període fecund, que 
et pots sentir animat 
a dur endavant 
projectes que tenies 
aparcats. Amb la 
parella sembla que 
hi ha una conversa 
profunda pendent.

peixos
20/02 al 20/03

Pots mostrar-te una 
mica més rebel amb 
l’autoritat. Tens a 
flor de pell una vena 
romàntica que no 
està disposada a 
complir amb algunes 
exigències materials 
del sistema.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol per Casa V 
et dóna un extra 
d’energia que potser 
has decidit cremar 
fent esport. L’aspec-
te tens amb Neptú, 
adverteix que siguis 
curós amb un as-
sumpte de diners.

bessons
02/05 al 21/06

Finalitza un període 
de certa contenció 
verbal i vas tornant a 
estar més comu-
nicatiu. Si no tens 
parella, pots fer con-
nexió amb algú d’un 
altre origen i de més 
edat que tu.
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I quines són les necessitats 
futures de la innovació em-
presarial? 
Primer m’aproximaré amb un 
exemple d’actualitat. Les vacu-
nes són un clar exemple d’in-
novació en producte, aquest és 
sens dubte el tipus d’innovació 
més conegut, i en el cas que ens 
ocupa presenta moltes arestes, 
per ser un de nou (això seria 
un invent) per la seva aplica-
ció i també pel tipus de vacuna 
de caràcter sintètic. Hi ha tam-
bé una innovació pendent a la 
distribució de la vacuna per les 
característiques de conservació 
i l’escala de l’operació a tota la 
població. Un tercer àmbit ha es-
tat el de la gestió que ha innovat 
de forma ràpida entre la primera 
onada de la Covid 19 i aquesta 
segona, segurament amb molts 
defectes i encarà amb moltes 
possibilitats de millora en futurs 
episodis. Per tant responent a 
la teva pregunta la innovació és 
un procés que s’ha d’implemen-
tar de forma  contínua  a totes 
les fases i activitats del procés 
productiu. La justificació a nivell 
empresarial és que la implemen-
tació d’algun element innovador 
pot fer canviar de forma radical 
el compte de resultats de l’em-
presa.
Quines són les principals 
mancances detectades pel 
teixit empresarial del terri-
tori?
El teixit empresarial de les Terres 
de l’Ebre és molt divers i es do-

El campus Terres de l’Ebre de 
la URV ha dut a terme unes 
Jornades d’Economia i Inno-
vació. Ha estat un cicle que 
s’ha organitzat a través de 
la Plataforma d’Innovació 
EbreBiosfera, un espai obert 
a tothom per impulsar l’inter-
canvi de coneixements entre 
els diversos agents del terri-
tori. Quina valoració en fa? 
La valoració és molt positiva, 
a cada jornada hem tingut uns 
100 inscrits i amb molt de segui-
ment. Aquesta xifra indica que el 
tema despertava molt d’interès i 
el contingut que s’ha exposat ha 
assolit els objectius previstos. 
Quines han estat les princi-
pals propostes d’actuació?
La jornada de “Viu a l’Ebre tre-
balla al món” pretenia desper-
tar l’autoestima dels residents i 
mostrar que es poden fer feines 
molt diverses al territori, i a la 
de despoblament ensenyar les 
arestes que té el fenomen i com 
es pot actuar. Les jornades són 
més aviat un espai de reflexió 
que una acció concreta, però 
malgrat això van fer propostes 
com ara la possibilitat de parti-
cipar en un  coworking  virtual, 
col·laborar en un  mapeig  dels 
ebrencs residents forà del ter-
ritori,  així com també  un con-
junt d’estratègies que es poden 
adaptar per retenir població a les 
Terres de l’Ebre al ser un territori 
“molt més ric que les Terres de 
Lleida” com va exposar un dels 
ponents.

nen totes les possibilitats, em-
preses que tenen incorporada 
la innovació en el seu dia a dia 
i altres que encara no són cons-
cients que innoven. La innovació 
tecnològica és constant i cada 
cop més ràpida, per exemple un 
sector tradicional i madur com 
el de l’hoteleria ha fet una trans-
formació per la venda a domicili 
amb l’e-commerce.
Com reduir la distància entre 
els plantejaments teòrics i la 
realitat empresarial i social?
La nostra Universitat té una gran 
passió per la relació amb el seu 
territori, una de les primeres ac-
cions de la nostra plataforma va 
ser incorporar a una enquesta 
preguntes sobre els projectes 
d’innovació que tenien pendents 
i oferint l’ajut dels nostres grups 
de recerca. Pensem que l’hèlix 
formada per les administracions, 
les empreses, la Universitat i la 
societat serà imprescindible per 
afrontar els reptes de transfor-
mació futurs.
La importància de la capta-
ció del talent i també de la 
retenció del talent.
Aquesta és una de les accions 
de la plataforma, coordinar i dis-
senyar estratègies per captar i 
retenir el talent al territori. Hem 
participat en els fòrums d’ocu-
pació de la nostra Universitat i 
d’altres agents, aquest any en 
format virtual i estem a punt de 
posar en funcionament la plata-
forma ebrejobs.
Ebrejobs?

Sí, és una plataforma d’ocupació 
gratuïta i territorial a on es regis-
tren les empreses, les seves ofer-
tes de feina qualificada i el perso-
nal format per a que no quedi cap 
lloc qualificat sense cobrir. Haurí-
em de ser una mica més ambici-
osos i ser capaços no només de 
retenir el talent si no de ser prou 
atractius per a captar-ne de fora.
Facilitar la mobilitat entre 
empresa i centres de recerca 
dins les universitats i a escala 
internacional, ajudaria?
Els nostres estudiants realitzen 
pràctiques a les empreses i insti-
tucions i moltes vegades aquesta 
és la porta d’entrada al món labo-
ral. Estem internacionalitzats i per 
tant pensem que el creixement 
professional i educatiu s’ha de 
madurar al lloc on sigui més efi-
cient fent Erasmus, postgraus o 
doctorats a l’estranger. La clau fi-
nal és que el territori sigui atractiu 
al talent i si és així aquest vindrà.
Pel que fa a la innovació s’ha 
creat el GELI. Me’n pot fer 5 
cèntims?
Tal com diu el seu nom es trac-
ta d’un grup d’experts en inno-
vació ajustada. Les peculiaritats 
són que es traca d’un grup nom-
brós,  actualment 15 membres, 
és  divers, ja que  recull especia-
listes de molts sectors i obert a 
noves incorporacions. El funcio-
nament consisteix en que a par-
tir de la recepció d’una proposta 
d’innovació,  es vehicula als ex-
perts relacionats i si es conside-
ra oportú es  celebra  una reunió 

amb l’empresa o l’emprenedor 
per donar-li unes recomanacions 
per a continuar el seu projecte. Es 
tracta d’una eina inicial que com-
plementa altres de creixement 
empresarial com vivers o acce-
leradores.
El nostre territori està en 
constant retrocés demogràfic. 
Quin paper juga la Universi-
tat?
La plataforma d’innovació  Ebre-
biosfera forma part d’un Progra-
ma d’Especialització i Competiti-
vitat Territorial en el qual la URV 
té una altra actuació amb un ob-
servatori de dades, arran d’aques-
tes actuacions s’ha despertat una 
nova línia d’investigació sobre el 
concepte de la nova ruralitat per 
constituir alguna estructura al 
Campus de les Terres de L’Ebre. 
La nova ruralitat és un concep-
te global que inclou temes com 
el despoblament,  la captació de 
talent i fins i tot, per nosaltres, la 
innovació. Esperem que aquesta 
recerca i les accions de transfe-
rència associades tinguin un gran 
impacte econòmic i social al ter-
ritori.  

DR. XAVIER FARRÉ 
SOTSDIRECTOR, UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CAMPUS TERRES DE L’EBRE
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“LA IMPLEMENTACIÓ 
D’ALGUN ELEMENT 
INNOVADOR POT FER 
CANVIAR DE FORMA 
RADICAL EL COMPTE DE 
RESULTATS DE L’EMPRESA”


