
El 2020 ha estat dramàtic. La pandèmia ens ha condemnat i ens condemna a viure uns moments complicats. Malgrat tot... 

hem de seguir amb il·lusió i no perdent l’esperança perquè, tot i que costarà, tornarem a recuperar la normalitat. Malgrat 

tot... els millors desitjos per un Nadal que serà diferent i en el que, més que mai, hem de ser responsables. 

El risc de rebrot torna a pujar a les Terres de l’Ebre

                    P3

L’evolució de la pandèmia ha comportat dades negatives al territori ebrenc, els darrers dies. 

D’altra banda, el nombre de persones ingressades en centres hospitalaris ha baixat. En qualsevol

cas, la situació segueix crítica. I està ara molt complicada a la Terra Alta. 

A nivell de país, el Procicat concretarà avui el “pas enrere” en la desescalada.
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EDITORIAL
PENSEM EN GRAN!Edita:

2020 ha estat un any difícil, 
tràgic i desferrador, però 

en aquesta última edició, 
abans de les festes de Nadal, 
us volem enviar vibracions 
positives i optimisme.  
No recordarem les alteracions 
ni els danys provocats per la 
primera i segona onada de l’epi-
dèmia Covid-19. Una pandèmia 
que va aparéixer del no-res i de 
la que ningú se n’ha salvat. Ja 
n’hem parlat suficientment. El 
2020 ha estat un any difícil per 
a les empreses, però un any fo-
namental per a la innovació i la 
transformació. Com a reacció a 
la cancel·lació d’esdeveniments 
presencials, la creativitat i el di-

namisme de diferents sectors 
ha estat bàsic. Alguns han apro-
fitat per a donar a llum tecno-
logies o innovacions des de fa 
temps planificades o esperades, 
mentre que d’altres s’han hagut 
d’adaptar i innovar. Tenint en 
compte que algunes d’aquestes 
innovacions implementades en 
un context temporal, avui es-
tan aquí per quedar-se, podem 
argumentar que això és bo. La 
Salut ha marcat aquest any 2020 
i s’ha superposat per sobre de 
qualsevol debat polític o elec-
cions. Però no ens oblidem de 
l’altra gran malaltia d’aquest se-
gle, molt més persistent i sense 
vacuna: el càncer.

No hi ha dubte que la unió fa la 
força i així ho ha entés l’Assem-
blea General de nacions Unides 
amb el compromís de l’Agenda 
2030 de Desenvolupament Sos-
tenible, i amb els objectius d’er-
radicar la pobresa, lluitar con-
tra la desigualtat i la injustícia, i 
posar fre al canvi climàtic, entre 
altres. Aquesta agenda marcarà 
l’acció global pel desenvolupa-
ment fins a l’any 2030 i, confi-
gura un full de ruta d’actuació 
connectat entre si per a assolir 
un objectiu comú: el desenvolu-

pament mundial sostenible. Tres 
dimensions: l’econòmica, la so-
cial i l’ambiental i una aplicació 
universal que es desplega amb 
17 objectius a través dels quals es 
proposa abordar els grans reptes 
globals. des de la lluita contra la 
pobresa o el canvi climàtic fins 
a l’educació, la salut, la igualtat 
de gènere, la pau o les ciutats 
sostenibles. Pensem en gran! Els 
nostres desitjos pel 2021: Fi de la 
pobresa/Fam zero/Salut i benes-
tar/Educació de qualitat/Igualtat 
de gènere/Aigua neta i saneja-
ment/Energia neta i assequible/
Treball decent i creixement eco-
nòmic/Indústria, innovació i in-
fraestructures/Reducció de les 
desigualtats/Ciutats i comunitats 
sostenibles/Consum i producció 
responsables/Acció climàtica/
Vida submarina/Vida d’ecosiste-
mes terrestres/Pau, justícia i ins-
titucions sòlides i fermes. Pen-
sem i desitgem en gran!
Tornem divendres 8 de gener. 
BONES FESTES!

Aquest mes de desembre, 
en el marc del Pla 

d’enfortiment i transformació 
de l’atenció primària 2020-
2022, s’incorporen als equips 
d’atenció primària (EAP) de 
l’ICS Terres de l’Ebre quatre 
treballadores socials a les quals 
prèviament se’ls ofereix un 
programa formatiu d’acollida. 
Amb aquesta iniciativa es pretén 

millorar l’atenció dels usuaris 

de l’atenció primària (APIC) a les 

Terres de l’Ebre, ja que es partia 

d’una mancança de treballadors 

socials en aquest àmbit. També 

es vol reforçar els serveis de 

l’APiC per fer front a l’emergència 

sanitària i pal·liar, així, els efectes 

de la pandèmia de la COVID-19.

La disciplina de treball social 

té per objectiu la investigació, 

la intervenció i l’avaluació de 

les necessitats socials, a fi de 

fomentar el canvi, resoldre 

problemes relacionats amb les 

relacions humanes i enfortir 

la societat, per incrementar-

ne el benestar i la cohesió. Per 

aconseguir-ho, les persones 

titulades en aquest grau apliquen 

la metodologia específica en què 

s’integra el treball social de cas, 

grup i comunitat.

Inicialment, i atès que la Gerència 

Territorial considera fonamentals 

la formació, la docència i la 

recerca, s’ha cregut adient 

organitzar un curs formatiu 

d’acollida per a les treballadores 

socials de nova incorporació, amb 

l’objectiu de proporcionar-los el 

coneixement del funcionament 

de l’organització i, específicament, 

des del vessant de treball social.

El curs consta d’una part teòrica, 

que s’impartirà durant 4 dies, i 

d’una de pràctica, que permetrà 

fer una aproximació al treball 

social sanitari. Els docents seran 

professionals de la mateixa 

Gerència Territorial, però també 

hi participaran Victòria Mir, 

coordinadora de Treball Social del 

Centre Corporatiu de ICS, i dues 

treballadores socials de dos EAP 

de Barcelona.

A més a més, ja s’ha preparat un 

programa d’actualització per a 

l’any 2021, amb una part presencial 

i una part en línia, a fi de crear-hi 

una xarxa que afavoreixi el treball 

conjunt i formatiu.

Pel que fa a la ubicació, les noves 

treballadores socials estaran 

en diferents centres d’atenció 

primària de les quatre comarques, 

i donaran cobertura a tot el 

territori, sumant-se a la tasca de la 

treballadora social que ja hi havia 

als EAP de Tortosa i la de l’Hospital 

de Tortosa Verge de la Cinta.

El Pla d’enfortiment i transformació 

de l’atenció primària sorgeix de 

la necessitat de fer reformes 

estructurals en el sistema sanitari 

per dotar l’APIC dels recursos 

suficients per fer front a les 

necessitats assistencials sorgides 

de l’evolució de la societat en 

els últims anys. També, de la 

necessitat conjuntural de donar 

resposta a l’activitat generada per 

la pandèmia de COVID-19.

L’Institut Català de la Salut Terres de 
l’Ebre incorpora quatre treballadores 
socials als equips d’atenció primària

José Manuel Beltran Sánchez
CUINER DEL CENTRE DE SERVEIS L’ONADA ALCANAR

“Et recordarem sempre
per la Gran Persona 

i Gran Professional que eres.”

Alcanar, 29 de juny de 2020

EL LLIBRE LA CUINA DELS GENIS, 
FINALISTA ALS GOURMAND AWARDS

La cuina dels genis. Arrels per al futur ha estat seleccionat com 
un dels millors llibres en la categoria d’editorials universitàries 

dels Gourmand Awards 2020, un certamen internacional fundat 
l’any 1995 pel francès Edouard Cointreau, que selecciona els 
millors llibres de gastronomia i de vi del món.
L’objectiu principal d’aquest llibre és crear una eina turística basada 

en experiències gastronòmiques i culinàries al voltant de la ruta 

cultural d’El Paisatge dels Genis, que compta amb les figures de 

Pau Casals, Antoni Gaudí, Joan Miró i Pablo Picasso. Per això, els 

professionals traslladen a la cuina i a la restauració el llegat, l’obra, els 

valors i el paisatge inspirador dels genis i han creat el que anomenem 

La Cuina dels Genis. A la pàgina de Facebook “Mes picassià a Horta” 

trobareu el llibre i més informació. La taula està parada: bon profit!
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RESIDÈNCIES
El brot detectat a la Resi-
dència de la Santa Creu, que 
compta amb 19 casos positius, 
és actualment l’únic centre 
amb un brot actiu del total de 
centres de la regió sanitària 
de l’Ebre. Aquest brot està 
en fase de contingència, amb 
totes les proves ja realitzades 
i els aïllaments i la sectoritza-
ció efectuats. Les residències 
amb etiqueta taronja son les 
de Deltebre, Perelló, Sant 
Miquel Arcàngel i Amposta, les 
quatre en procés de resolu-
ció (residències taronja són 
aquelles on es pot garantir una 
sectorització adequada, que no 
tenen positius de fa dies i on 
les proves PCR van sortint ne-
gatives, a l’espera d’acabar els 
aïllaments per confirmar que 
el brot està extingit). A la regió 
s’ha iniciat un cribratge massiu 
i universal a tots els centres de 
gent gran amb test d’Antigen 
Ràpid a professionals abans 
de l’inici de les festes. Les 
residències seran una prioritat 
en la fase 1 de vacunació.

EDUCACIÓ
Educació estudia fer tests 
massius als professors i altres 
professionals dels centres 
educatius i també donar-los 
prioritat en la vacunació, 
després dels Nadals. 

BEQUES HESTIA
D’un total de 41 projectes 
d’arreu de l’estat , el projecte 
Salut+Social Model d’Integra-
ció ha guanyat una de les 5 
beques d’investigació Hestia 
Alliance 2020. El projecte 
planteja un model d’atenció 
integrada iniciat a Amposta, 
actualment en expansió per 
tot el territori.

CENTRES 
EDUCATIUS
Actualment, a les Terres de 
l’Ebre no hi ha cap centre esco-
lar tancat; hi ha 7 grups confi-
nats de 5 centres educatius. De 
tota la comunitat educativa hi 
ha 154 persones en quaran-
tena de 13 centres. Durant els 
últims 10 dies s’han detectat 
en 14 centres educatius 20 
positius de Covid-19.

MÉS NOTICIES

El risc de rebrot torna a crèixer a les Terres de 
l’Ebre, i es situa de nou per sobre dels 100 punts
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
aquest dijous a 5.544 (la 
setmana passada eren 
5.394).              
Fa set dies, informàvem que 
havien hagut 80 casos acu-
mulats al territori durant la 
setmana anterior. En aques-
ta han estat 150. L’evolució 
de la pandèmia a les Terres 
de l’Ebre ha canviat i torna 
a empitjorar. La velocitat de 
propagació del virus se situa 
en 1,26 mentre que el risc de 
rebrot ha tornat a pujar i està 
en 119 (setmana passada era 

de 79). Ha tornat a passar del 
100. Aquest dimecres a l’Ebre 
es sumaven 48 nous positius 
de covid-19 confirmats per 
proves PCR o test antigènic 
ràpid. En dades d’ahir, en els 
últims 5 dies s’han registrat 
dues defuncions i el nombre 
total de morts des que es va 
iniciar la pandèmia es manté 
en 122. 
Segons les dades oficials fa-
cilitades aquest dimecres per 
Salut a través del portal da-
descovid.cat, hi ha 22 perso-
nes hospitalitzades per con-
tagis (setmana passada 29). 
Pel que fa a les dades d’in-

gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 10 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta (7 per covid). Malgrat 
les dades negatives pel que fa 
a l’evolució de la pandèmia, el 
nombre de persones ingres-

sades en centres hospitalaris 
baixa a l’Ebre. En qualsevol 
cas, la situació segueix crítica. 
I està ara complicada a la Ter-
ra Alta. Les dades de Batea i 
Vilalba disparen la Covid-19 a 
la comarca (vegeu plana 16). 

MÉS RESTRICCIONS
El Procicat concretarà abans del cap de 
setmana el “pas enrere” en la desescalada
La Generalitat ultima 

més restriccions davant 
l’augment de contagis.               
El govern concretarà avui les 
mesures que prendrà davant 
els preocupants indicadors de 
la pandèmia. Així ho ha confir-
mat aquest dijous, Pere Arago-
nès el vicepresident amb fun-
cions de president. Aragonès, 
que insisteix que la situació és 
molt complicada i que cal fer 
passos enrere, ha reconegut 
que si només es tinguessin en 
compte els criteris sanitaris 
caldria tancar-ho tot una altra 
vegada: “Des d’un punt de vis-
ta epidemiològic, la solució és 

clara, tancar-ho tot. Però no hi 
ha només una qüestió epide-
miològica sobre la taula. Hem 
d’anar fent cirurgia prima per-
què aquestes decisions tenen 
una afectació sanitària -reduir 
el nombre de contagis i prote-
gir la salut-, però també tenen 
una afectació econòmica”. Pel 
que fa a la mobilitat, s’haurà de 
decidir si, finalment, aquest cap de setmana es podrà sortir del 

municipi tal com s’havia anun-
ciat. També s’haurà de prendre 
una decisió sobre el pla de Na-
dal, que el Consell Interterri-
torial de Salut ha decidit man-
tenir, però obrint la porta a la 
possibilitat que les autonomies 

puguin aplicar mesures més 
restrictives en funció de l’evo-
lució epidemiològica. L’horari 
del toc de queda la nit de Nadal 
i la de Cap d’Any o la quantitat 
de gent que pot haver-hi a les 
trobades són algunes qüesti-
ons que es podrien modificar.

“La situació a Catalunya, 
pels indicadors de la 
pandèmia, és molt 

complicada”

Detecten dinou nous positius
per covid-19 a l’hospital 
de la Santa Creu de Jesús
L’hospital de la Santa Creu ha 
detectat aquesta setmana 19 
casos positius de covid-19 a 
la tercera planta del centre, on 
hi ha el sector de la residència 
que agrupa la unitat de convi-
vència de perfil psicogeriàtric. 
16 dels afectats són residents 
i tres professionals que tre-
ballen a la mateixa planta. Els 

Tornen les operacions 
quirúrgiques de traumatologia
urgents a tot el territori de l’Ebre
L’alliberament de certa pres-
sió assistencial permetrà als 
hospitals de la Regió Sanità-
ria de l’Ebre reprendre l’ac-
tivitat quirúrgica urgent de 
traumatologia, concentrada 
fins ara a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre. Dimecres la 
Regió Sanitària de Terres de 
l’Ebre compta amb 8 pacients 

ingressats a la UCI de l’Hos-
pital de Tortosa Verge de la 
Cinta (HTVC), 6 dels quals pa-
cients covid, 10 pacients covid 
a planta de l’HTVC i 21 paci-
ents a planta de l’Hospital de 
la Santa Creu. Malgrat això, la 
situació epidemiològica a se-
gueix sent crítica, i s’insisteix 
molt en no abaixar la guàrdia.

pacients positius estan esta-
bles i es mantenen sectoritzats 
a la mateixa planta, a l’espera 
que es repeteixin les proves 
diagnòstiques. El centre sani-
tari de gestió municipal efec-
tua proves diagnòstiques PCR 
cada dues setmanes a totes les 
persones ingressades, fet que 
ha permès detectar els casos.
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La Diputació de Tarragona
finalitza les millores de la 
carretera entre Tortosa i Bítem
La presidenta de la Diputació 
de Tarragona, Noemí Llauradó 
va visitar les darreres millo-
res realitzades a la xarxa viària 
de les Terres de l’Ebre. Durant 
el recorregut, la presidenta va 
conèixer de primera mà els tre-
balls duts a terme recentment a 
la T-301, entre Tortosa i Bítem, i 
també a la TV-3408, en el tram 

El documental de L’Onada Serveis 
‘100 dies’, avui a l’Auditori
La Societat Cultural i Esporti-
va de l’Ametlla de Mar va ser 
l’escenari, el dijous de la set-
mana passada, del documen-
tal ‘100 dies’, que tracta sobre 
les residències durant l’estat 
d’alarma. 
El documental, realitzat per 
L’Onada Serveis, recull testi-
monis sobre la primera ona-
da de la pandèmia a diversos 
centres residencials. 

També s’ha pogut veure a la 
Ràpita i avui divendres es po-
drà seguir a l’Auditori de Tor-
tosa. 
L’aforament és limitat, se-
guint els protocols de segu-
retat de l’època, per la covid. 
Els donatius que es facin per 
poder veure el documental 
estaran destinats a la Marató 
de TV3, dedicada enguany  a 
la covid-19.

que connecta la Ràpita i Am-
posta. Ambdós actuacions han 
suposat una inversió de 4,6 M€. 
A la carretera T-301, entre Tor-
tosa i Bítem, les obres han per-
més ampliar la calçada fins als 
9 metres, habilitant vorals am-
plis i cunetes transitables per 
facilitar la mobilitat i la convi-
vència amb ciclistes i vianants.

‘RECORDANT 
HANUKKÀ’
La situació de pandèmia fa que 
l’espectacle s’haja de centrar 
per complet al recinte del 
Museu de Tortosa i no puga 
dur a terme la visita guiada pel 
call. La representació, demà 
dissabte, comptarà amb tres 
passis, a les 18 h, a les 19 h i a 
les 20 h, amb capacitat limita-
da per complir la normativa. 
Les entrades són gratuïtes i cal 
reservar-les al 698 080 050 - 
666 975 699.

MARATÓ DE TV3
L’hospital de la Santa Creu se 
suma a la recollida de fons per 
a La Marató de TV3, enguany 
centrada en la covid-19. 
Ha obert un enllaç per als 
donatius al seu web i ho 
acompanya d’un vídeo amb un 
missatge de solidaritat davant 
la lluita conjunta.

MOVEM TORTOSA
Movem demana la implanta-
ció d’agents de Policia Local 
per regular el trànsit a les 
entrades i sortides dels centres 
escolars del municipi. El primer 
partit de l’oposició recull així la 
“reclamació de les AMPAs de 
diferents escoles del municipi 
que demanen augmentar la 
seguretat viària al voltant dels 
centres escolars i millorar els 
fluxos de circulació”.

HOMENATGE A 
JOAN BELTRAN
L’Ajuntament de Tortosa 
va fer, aquest dimecres, un 
homenatge el lingüista Joan 
Beltran, un referent de la 
llengua i mestre de mestres, 
que va contribuir fermament 
per la potenciació del català, i 
especialment la variant pròpia 
del Tortosí. L’alcaldessa Merit-
xell Roigé va recordar que fou 
un “homenatge que preparà-
vem mesos enrera amb la seua 
família i amb ell mateix, però 
que la pandèmia va fer que 
haguéssem d’ajornar. Malau-
radament Joan ja no hi és, però 
sí la seua petja”.

MÉS 
NOTICIES

FERRERIES
Renovació de l’enllumenat de l’avinguda Colom 
amb la instal·lació de 78 noves lluminàries
L’Ajuntament de Tortosa 

està duent a terme les 
obres de renovació de 
l’enllumenat a l’avinguda 
Colom, a Ferreries.                
L’actuació s’estén des del pont 
de l’Estat fins a l’avinguda de 
Marcel·lí Domingo (C-12), al 
llarg de tot el tram de via. Su-
posa la substitució dels 39 
bàculs existents per uns altres 
de nous que permetran dupli-
car el nombre de lluminàries, 
situant-les en 78. Els nous fa-
nals són més alts que els ac-
tuals i permeten il·luminar, a la 
vegada, tant la vorera com la 
calçada. Això permetrà evitar la 

reducció de la il·luminació que 
es produïa per les capçades 
dels arbres. L’alcaldessa Merit-
xell Roigé ha destacat que el 
nou sistema d’enllumenat, de 
tecnologia LED, permetrà gua-
nyar en sostenibilitat i eficièn-
cia energètica, ja que redueix 
el consum d’electricitat. El cost 
de l’actuació se situa en 95.200 
euros.
Roigé ha recordat que esta és 
una de les actuacions de mi-
llora a la via pública que s’es-
tan fent al conjunt de la ciutat, 
dins dels 3 milions d’euros que 
s’inverteixen en diferents actu-
acions com ara tasques d’as-

faltatge o renovació de vore-
res. De la mateixa manera, ha 
assenyalat que en els últims 
mesos també s’han dut a terme 
altres millores de l’enllumenat 
en altres zones de la ciutat: als 
carrers Sant Lluís, Santa Clara i 
Sant Francesc, al barri de Santa 
Clara; al carrer de Benifallet i la 
pujada al Parador, a Remolins; 
o al passeig de Joan Moreira i al 
carrer Rosa Maria Molas, apro-
fitant les obres d’arranjament 
de voreres que s’han efectuat 
a la zona de Vora Parc. En els 
pròxims dies també està previst 
que comencen altres obres de 
millora a la via pública.

‘NO ÉS FUM’
Capella confirma que 
retiraran el monument 
La consellera de Justícia, 

Ester Capella, ha defensat 
aquest dimecres la fermesa 
de la decisió del Govern 
per retirar el monument 
franquista al riu Ebre a 
Tortosa.              
«Algú ha volgut atacar de for-
ma directa la Generalitat i el 
Departament. Això no és fum 
sinó que ja és una realitat», ha 
manifestat. «No és un brindis al 
sol, no són com els anuncis que 
estem acostumats a sentir», ha 
reiterat Capella, al costat de la 
directora general de Memòria 
Democràtica, Gemma Domè-
nech, durant la presentació del 

projecte de retirada del monu-
ment. La consellera ha retret 
que el monument hagi perdurat 
fins ara amb «massa silenci per 
part d’aquells que haurien d’ha-
ver desvelat i trencat el silenci 
espès durant massa anys» i ha 
demanat no normalitzar les re-
presentacions que glorifiquen 
el franquisme. La Generalitat li-
citarà durant al gener les obres 
per retirar el monument, que 
tindran un cost d’uns 200.000 
euros, i s’adjudicaran al març. 
Al maig es farà l’adaptació de la 
llera del riu per retirar el monu-
ment a l’estiu, quan cabal d’ai-
gua sigui menor.

AJUTS
Projecte de restauració de la 
catedral de Tortosa
El Ministeri de Transports, 

Mobilitat i Agenda 
Urbana (MITMA) aportarà 
456.000 euros als projectes 
de restauració de la catedral 
de Tortosa i el castell 
d’Ulldecona amb càrrec 
als fons que es generen 
per a l’1,5% Cultural com 
a conseqüència de la 
contractació de l’obra 
pública.              
A Tortosa, el govern espanyol 
destinarà 360.000 euros que 
equival al 60 per cent del cost 
total del projecte de neteja i 
restauració de la façana prin-
cipal de la Catedral de Santa 

Maria. A Ulldecona, el Ministeri 
aportarà 96.000 euros, el 35 
per cent del cost total del pro-
jecte de restauració i consoli-
dació d’estructures i mesures 
de protecció del Castell.
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POLICIA LOCAL
“Conduia sense carnet 
ni assegurança”
La  Policia Local d’Amposta 

va perseguir aquest 
dilluns al vespre fins al 
municipi veí de Masdenverge 
un conductor que s’havia 
donar a la fuga quan va 
detectar una patrulla. 
Els fets van tenir lloc cap a dos 
quarts de vuit del vespre, quan 
un cotxe va efectuar una mani-
obra evasiva i va fugir pel polí-
gon de Tosses en el moment de 
veure el vehicle policial. Poste-
riorment, i després d’una mani-
obra evasiva, va incorporar-se 
a la carretera T-344, circulant 
a gran velocitat i de forma te-
merària, segons el relat polici-
al, obligant diversos vehicles a 
esquivar-lo en l’accés al nucli 
urbà de Masdenverge.
Un cop aturat en aquest punt, 
dos persones que l’acompa-
nyaven, possiblement menors, 
van fugir. Els agents van com-

provar que el conductor, veí 
de Santa Bàrbara, no tenia el 
carnet de conduir i el vehicle 
no disposava de l’assegurança 
obligatòria. Va ser denunci-
at per un delicte contra la se-
guretat del trànsit i també per 
causar danys al cotxe policial, 
que hauria intentat envestir en 
el moment de ser aturat. Està 
previst que el jove sigui sotmès 
a un judici ràpid en breu.
D’altra banda, aquesta setma-
na fou detingut un lladre rein-
cident d’Amposta per robar 
d’un vehicle i forçar la porta 
d’un supermercat. Agents de 
la Policia Local van sorprendre 
l’home intentant forçar la por-
ta d’entrada d’un supermercat. 
L’arrestat acumula 47 detenci-
ons per fets similars, 43 de les 
quals entre 2019 i aquest 2020, 
però mai ha ingressat a la pre-
só.

OPCIÓ GUANYADORA
‘Fer de la via de Val de 
Zafán una via verda’

Netejar i habilitar la via 
Val de Zafán (l’antiga via 

del tren) per ser utilitzada 
per la ciutadania com 
una Via Verda, des del Pla 
d’Empúries i fins l’altura de la 
Torre de la Carrova amb un 
pressupost de 150.000 euros.
És l’opció guanyadora dels 
pressupostos participatius 
Tu fas Amposta! 2020-2021. 
Amb 456 vots, un 7,36% del 
total, s’ha imposat a les altres 

33 propostes presentades per 
la ciutadania i que van pas-
sar també la fase de validació. 
Així, el pressupost de sortida 
de l’Ajuntament ja contempla-
rà invertir fins a 150.000 euros 
en aquest projecte. També una 
proposta en entorn natural, la 
de Recuperar el barranc de la 
Mina, el jardí del Bou i el ro-
quer d’Amposta com a zones 
de passeig/parc urbà, ha que-
dat en segona posició.

* L’alumnat de 4t d’ESO 
de l’iTec desenvolupen un 
Projecte de Servei Comunitari 
sobre el Camí de Sirga. Han 
fet un estudi de la zona natu-
ral i definiran les necessitats i 
mesures a implementar per a 
la seva protecció. El Projecte 
de Servei Comunitari permet 
desenvolupar la competència 
social i ciutadana i permet 
l’alumnat a millorar el seu 
entorn.
* La Policia Local d’Ampos-
ta ha denunciat vuit joves, 
entre els quals hi ha menors, 
per reunir-se en un local 
de matinada a la localitat, 
segons han informat fonts 
policials a l’ACN. Els nois es 
trobaven reunits en el seu 
club al voltant de les dues 
de la matinada, i han estat 
denunciats per infringir el toc 
de queda establert a partir 
de les 22 h, i per excedir el 
límit màxim de sis persones 
que poden participar en una 
mateixa reunió social.

MÉS NOTÍCIES
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CURS DONES, 
SALUT I EDUCACIÓ
El passat divendres es va 
realitzar la primera sessió del 
curs Dones, Salut i Educació 
que s’organitza de manera 
conjunta per part de l’Ajun-
tament de Deltebre i de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
Enguany el curs compleix 
la seva quinzena edició, 
amb més d’una trenta de 
persones inscrites i, a causa 
de la pandèmia, celebra les 
primeres sessions de manera 
telemàtica.

ERC-MÉS 
DELTEBRE 
El grup municipal d’Esquerra 
Republicana - Més Deltebre 
va celebrar ahir dijous una 
assemblea telemàtica, oberta 
a la ciutadania, per fer balanç 
polític de l’any 2020. Un acte 
on els republicans van infor-
mar del seu treball a l’Ajun-
tament com a primer grup de 
l’oposició i com alternativa al 
govern de Lluís Soler.

NOU SINDICAT  
Divendres passat es va fer la 
inauguració del nou Sindicat, 
un espai simbòlic i històric. 
L’alcalde lluís Soler va infor-
mar a les xarxes socials que 
és “un projecte que neix de la 
il·lusió d’una parella d’empre-
nedors del municipi als quals 
vull donar-los la meva ferma 
enhorabona per ser valents en 
un context com l’actual i en-
coratjar-los a seguir treballant 
per tal que el nou Sindicat 
esdevingui un èxit! Segur que 
així serà!”.

AGRICULTURA  
El Departament d’Agricultu-
ra abona 10M€ de l’ajut de 
Compensació a les zones amb 
limitacions naturals o altres 
limitacions específiques de 
la campanya 2020. L’objectiu 
d’aquesta línia és assegurar 
un ús continuat de les terres 
agràries i , contribuir al man-
teniment d’una comunitat 
rural viable.

MÉS 
NOTÍCIES

Veïns del Perelló i l’Ametlla de Mar s’organitzen 
per frenar el nou projecte de central eòlica
Un grup de veïns i veïnes de 
l’Ametlla de Mar i el Perelló, 
al Baix Ebre, s’ha organitzat 
per frenar la implantació de 
la central eòlica de l’Amet-
lló, de 36 MW de potència 
total i amb deu aerogene-
radors de fins a 180 metres 
d’altura, a les partides de 
les Planes i les Vinyasses. El 

col·lectiu Trenquem l’Ametlló 
considera que l’avantprojecte 
promogut per l’empresa CxC, 
que actualment gestiona ja 
les tres centrals en marxa al 
Perelló amb uns 80 aeroge-
neradors, “deteriorà ambien-
talment l’entorn natural a més 
d’hipotecar considerablement 
una zona agrícola plenament 

COMERÇ
Campanya ‘Fem Poble 
Viu l’Aldea’
La Regidoria d’Acció 

Comercial i Turisme de 
l’ajuntament de l’Aldea , 
anima a tothom a comprar als 
comerços locals (comerços, 
bars i restaurants) en 
aquestes dates de Nadal.               
La campanya promocionada 
per l’Ajuntament, començarà el 
dia 18 de desembre fins al dia 5 
de gener de 2021. Berta Royo 
regidora d’Acció Comercial: 
“Desitgem que a través d’aques-
ta Campanya de Nadal promo-
cionada per l’Ajuntament es pu-
gui  recolzar i ajudar al comerç 

local“. Pel que fa als premis, “en 
regalarem 10 en vals de 100 €, 
per bescanviar  als comerços de 
l’Aldea”.
Bases. Totes les compres supe-
riors a 10 €, entre el 18 de de-
sembre i el 5 de gener, podran 
accedir a participar a la Campa-
nya de ‘Fem Poble Viu L’Aldea’, 
dipositant  els tiquets de com-
pra amb el seu nom, cognom i 
telèfon a una bústia que hi haurà 
a l’Ajuntament a partir del dia 18 
fins al dia 8 de gener a les 14h. 
Qualsevol anomalia o tiquet il-
legible no entrarà al sorteig.

DELTEBRE
Els pagesos ebrencs es mobilitzen per 
demanar ajuts, per la protecció del Delta 
Unió de Pagesos ha 

convocat a les Terres de 
l’Ebre dues mobilitzacions de 
protesta, amb marxes lentes 
de tractors, el pròxim dilluns.             
La primera anirà des de la plat-
ja de la Marquesa a Deltebre i 
Sant Jaume i la segona sortirà 
de Santa Bàrbara i acabarà al 
centre de Tortosa. El sindicat 
ha decidit posposar una terce-
ra tractorada a la Terra Alta i la 
Ribera d’Ebre davant dels greus 
brots de covid que afecten al-
guns municipis terraltins. Les 
reivindicacions de la protesta 
són mesures urgents i ajuts per 
a l’agricultura i la ramaderia, 

la protecció del Delta per evi-
tar-ne la regressió, i que s’atu-
ri la massificació eòlica i solar 
en un territori que encapçala 
la producció d’energia al país. 
La llista de reclamacions que es 
reivindiquen amb les protestes 
de dilluns és llarga, tant com 
els problemes que arrossega 
el sector. les tractorades de les 
Terres de l’Ebre també recla-
maran que es posi en marxa el 
regadiu Xerta-Sénia i que s’am-
pliï el de la Terra Alta, mostraran 
el rebuig del sector a la massifi-
cació eòlica que pateix la Terra 
Alta i sobretot a l’estratègia de 
l’Estat per protegir el delta.

productiva i amb una població 
resident estable en habitatges 
disseminats”, segons apunta 
en un comunicat. El col·lec-
tiu presentarà al·legacions a la 
Ponència Ambiental.
Els veïns apunten que la im-
plantació de la central afecta-
ria greument l’hàbitat de l’àliga 
cuabarrada així com els espais 

d’interès natural pròxims del 
Tossal de Montagut, Barranc 
de Santes Creus, Plana de 
Sant Jordi i les muntanyes 
de Tivissa-Vandellòs, tots 
ells inclosos en la Xarxa Na-
tura 2000. La instal·lació de 
deu aerogeneradors més a 
la zona tindria un greu im-
pacte visual i paisatgístic.
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 “Compra a casa, Compra a Roquetes” 

ICD 
L’Institut Català de les Dones 
presenta un projecte que pro-
mou valors igualitaris entre 
infants i joves de les Terres de 
l’Ebre a través de contes.
El resultat és un recull de 12 
contes “Som fortes i valen-
tes” escrits i il·lustrats per 
l’alumnat de 5è de primària.  

CONSELL 
COMARCAL
El president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura, i el president de la 
Cambra de Comerç, Francesc 
Faiges, han signat un conveni 
de col·laboració amb l’objectiu 
de fomentar l’adaptabilitat 
del màxim nombre d’empre-
ses al comerç electrònic i digi-
tal. L’impacte de la pandèmia 
ha provocat que les empreses 
hagin de buscar altres models 
de promoció del producte i, en 
aquest sentit, la tecnologia és 
la seua gran aliada.

JOVENTUT
Joventut impulsa el primer 
agrupament escolta a les 
Terres de l’Ebre amb 23 joves 
voluntàries que faran el curs 
de cap el febrer vinent. El 
director general de l’ACJ, Cesc 
Poch, i el coordinador territo-
rial de Joventut a l’Ebre, Joan 
Barberà, presenten el projecte 
Lo Cau a Tortosa.

ECONOMIA
L’economia catalana cau un 
8,8% el tercer trimestre en 
comparació amb el mateix 
període de l’any passat. El PIB 
repunta un 16,9% entre juliol 
i setembre després de la forta 
caiguda del segon trimestre 
del 2020.

L’AMETLLA
La Diputació ha concedit a 
l’Ajuntament els ajuts del 
Pla d’Acció Municipal, per 
al període 2020-2023, per 
costejar part del finança-
ment de diverses actuacions 
municipals.

MÉS 
NOTÍCIES

L’AMPOLLA
Comptes sanejats durant el 2020: l’Ajuntament 
acaba l’any amb endeutament zero  
L’Ajuntament de l’Ampolla 

ha amortitzat la totalitat 
del deute municipal que té 
actualment.             
En altres paraules, ha situat la 
ràtio d’endeutament del con-
sistori ampollero en el 0%.
“Un dels objectius del mandat 
del Govern municipal actual 
sempre ha estat reduir l’en-
deutament. Haver assolit el 0 
% d’endeutament referma el 
compromís de l’equip de Go-
vern amb la gestió responsable 
dels recursos municipals”, ex-
plica Francesc Arasa, alcalde 
de l’Ampolla. L’Ajuntament de 
l’Ampolla va iniciar l’any 2020 
amb un deute d’1.038.715,43 

euros i el finalitzarà amb el 
deute amortitzat, això “realça 
la tasca d’haver sanejat com-
pletament els comptes durant 
aquest any”, especifica l’alcal-
de. En aquesta línia, també cal 
remarcar que el consistori mai 
ha necessitat l’autorització del 
Departament d’Economia i Fi-
nances de la Generalitat de 
Catalunya, ja que el seu deute 
no ha estat mai superior al 75 
%. El límit d’endeutament d’un 
ajuntament se situa en el 110% 
dels recursos ordinaris, quan el 
percentatge del deute és supe-
rior al 75 %, és necessari que 
aquesta conselleria doni el seu 
vistiplau.

“Compra a casa, Compra a 
Roquetes” és el nom de la 
campanya que impulsa l’Ajun-
tament per dinamitzar el co-
merç local coincidint amb 
les festes nadalenques i que 
constarà de diferents acci-
ons dirigides als comerços i 
clients. 
La campanya va començar di-
vendres passat amb el reparti-
ment d’avets de Nadal. 

També s’han distribuït bosses 
amb el logotip de la campa-
nya per repartir-les als clients 
que facin les compres a Ro-
quetes. Aquesta campanya 
pretén reactivar el comerç i 
la restauració local, greument 
afectats per la crisi econòmica. 
Se suma a altres accions que, 
des de l’inici de l’emergència 
sanitària, l’Ajuntament ha po-
sat en marxa per donar suport 

econòmic i logístic a aquests 
sectors, generant, així,  un cli-
ma positiu i de suport entre la 
ciutadania. 
‘Compra a casa, compra a Ro-
quetes vol posar de relleu els 
principals valors del comerç de 
la ciutat, un element vertebra-
dor i cohesionador, que dóna 
resposta a totes les demandes 
amb una atenció personal i es-
pecialitzada, que genera ocu-

pació i aporta riquesa a l’eco-
nomia local. “Un sector que 
durant l’emergència sanitària 
ha cercat noves fórmules per 
seguir oferint el millor servei 
a la clientela, amb comandes 
a domicili o a través d’eines 
digitals”, remarca la regido-
ra de l’Àrea de Dinamització 
econòmica de l’Ajuntament 
de Roquetes, Tere Moreso. 
(vegeu plana 13)

L’ALDEA
La fallida de la Cooperativa 
arriba a judici
Nou anys ha trigat a arribar a 
judici la fallida de la Coope-
rativa de l’Aldea, que manté 
entrampats uns 4,5 milions en 
estalvis de més de 400 imposi-
tors de la secció de crèdit. 
El jutjat d’instrucció número 1 
de Tortosa  ha ordenat, final-
ment, l’obertura de judici oral 
contra set dels investigats, a 
més de Bankia, l’auditora BDO i 
l’asseguradora Mapfre,  segons 
la interlocutòria a la qual ha 
tingut accés l’ACN. 
El principal acusat és l’exge-
rent, Daniel Ferré, a qui se li 

atribueixen els presumptes 
delictes de falsedat compta-
ble, en document mercantil, 
insolvència punible, alçament 
de béns, apropiació indeguda 
i estafa. L’Associació d’Afec-
tats demana per ell 21 anys de 
presó, petició que Fiscalia re-
baixa a 14 i mig. Al costat de 
Ferré, s’asseurà a la banqueta 
el responsable de l’auditora 
BDO, Juan Carlos Torres, per 
qui Fiscalia demana cinc anys i 
mig de presó –que els afectats 
deixen en 4-. 
(ACN)

ROQUETES
L’Ajuntament aprova
els pressupostos
“Un pressupost realista. Que 
garanteix la sostenibilitat en els 
serveis que l’Ajuntament presta. 
Incrementa la despesa social. 
Corregeix els dèficits. I aposta 
pel manteniment de les infra-
estructures i equipaments”. Així 
defineix l’alcalde, Paco Gas, 
els pressupostos del 2021, que 
es van aprovar dimecres amb 
els vots a favor de l’equip de 
govern d’ERC, Junts, l’absten-
ció de Movem i el vot contra-
ri del PSC i Ciutadans. “Són els 
pressupostos més importants 
des del 2010”. Els comptes su-

men  6.653.877,49 €, un 4,01% 
(256.547,32 €) més respecte el 
pressupost inicialment aprovat. 
Un increment que no es pro-
dueix sobre els impostos muni-
cipals -congelats per vuitè any 
consecutiu-, sinó en base a les 
subvencions aconseguides. Està 
previst que amb la subvenció 
del PUOSC i el romanent de tre-
soreria del 2019, el pressupost 
ascendirà a 7,5 MEUR. Aquest 
ingressos afegits es destinaran a 
millores com la del servei d’en-
llumenat públic i substitució de 
punts actuals per llums de Led.
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LES SALINES  
Les Salines de la Trinitat va 
reprendre l’activitat dilluns 
un cop restablerta la barra 
del Trabucador. L’empresa ha 
estat dues setmanes sense 
subministrar sal i traslladant 
amb vaixells els treballadors 
de la planta.  

BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES
L’Ajuntament de la Ràpita 
ha posat en marxa diverses 
actuacions per eliminar les 
barreres arquitectòniques i 
millorar les voreres del costat 
est del carrer Sant Isidre. Les 
actuacions consisteixen en 
l’adaptació de dos passos 
de vianants d’acord amb els 
requisits establerts per la 
normativa. Les obres tenen 
una durada prevista d’un 
mes i mig i un cost de 43.000 
euros.  

26 DE DESEMBRE
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, demana a les 
empreses dels grans super-
mercats del municipi que 
no obrin el 26 de desembre, 
després de rebre diverses 
consultes sobre la possibi-
litat de romandre oberts. 
Caparrós justifica que “Sant 
Esteve és una data on tots 
volem compartir moments 
amb els nostres, i es fa di-
fícil conciliar l’àmbit laboral 
i el familiar en un dia tan 
assenyalat”. 

LLIGA DE MORRA
L’Associació cultural Morrà-
pita ha obert les inscripcions 
per a la I lliga de catalana 
Morra que aplegarà parelles 
de jugadors i aficionats a 
aquest joc tradicional a par-
tir del 29 de desembre. 

Les inscripcions es podran 
fer fins al dia 27 de de-
sembre a la pagina web de 
l’Associació (https://www.
morrapita.cat/lliga-morràpi-
ta-2020). El sorteig es farà 
el dia 28 de manera infor-
matitzada.

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
El port serà el primer green port autosuficient 
energèticament de la Generalitat
El conseller de Territori 

i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, l’alcalde de la Ràpita, 
Josep Caparrós, i el director 
general de Ports, Joan 
Pere Gómez, entre altres 
responsables del territori, 
s’han reunit aquest dijous 
per visitar el camp fotovoltaic 
instal·lat a la coberta de la 
llotja de peix del port de la 
Ràpita per generar energia 
per a l’autoconsum de la 
Confraria de Pescadors.                 

El conseller ha anunciat la línia 
estratègica que vol seguir el 
port de la Ràpita per conver-
tir-se en un green port que té 
un horitzó posat en l’autosu-
ficiència energètica, la inno-
vació portuària i la integració 
del port amb la ciutat. Calvet 
ha expressat la seva voluntat 
en què “el port de la Ràpita si-
gui el primer port que aconse-
gueixi ser autosuficient al cent 
per cent des del punt de vista 
energètic”. Per la seva banda, 

CARRETERA AL POBLE NOU
Els alcaldes de la Ràpita i Amposta valoren la 
licitació de la redacció del projecte de millora
L’alcalde de la Ràpita, 

Josep Caparrós, i 
l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, acompanyats pel 
regidor del Poble Nou i 
nuclis aïllats d’Amposta, 
Agustí Tirado, han 
comparegut conjuntament 
aquest dimarts al matí 
per fer una valoració de 
la licitació de la redacció 
del projecte de millora de 
la carretera de la Ràpita al 
Poble Nou per part de la 
Diputació de Tarragona.                
Els dos alcaldes s’han felicitat 
per la notícia i l’han valorada 
“molt positivament”.
L’alcalde de la Ràpita ha expli-
cat que “estem treballant en 

un projecte ambiciós, com-
plicat i llargament reivindicat 
amb un objectiu clar: la trans-
formació de la infraestructura 
que comunica la Ràpita amb 
el Poble Nou i el Tabucador, 
una de les principals vies de 
mobilitat del Delta de l’Ebre”.
Per la seva banda, l’alcalde 
d’Amposta ha exposat que 
“cal posar en valor totes les 
actuacions i passos que s’han 
fet enguany a la carretera al 
Poble Nou, des dels  prop de 
100.000 euros que hem inver-
tit entre els dos ajuntaments 
fins a l’anunci de la licitació 
de la redacció del projecte de 
millora per part de la Diputa-
ció de Tarragona”

Oficis vinculats als arts 
de pesca s’integren en 
el repertori d’oficis artesans
La Ràpita aconsegueix que 
els oficis vinculats als arts de 
pesca s’integrin en el reper-
tori d’oficis artesans de Ca-
talunya. L’Ajuntament, amb 
el suport del Museu de les 
Terres de l’Ebre, va elabo-
rar la memòria per iniciar els 
tràmits per incloure aquests 
oficis en el repertori. Els trà-

La Ràpita organitza un conjunt 
d’activitats per celebrar Nadal
La Ràpita organitza un con-
junt d’activitats per celebrar 
el Nadal, entre les quals hi ha 
el Casal de Nadal Municipal, 
espectacles a l’Auditori Six-
to Mir, concerts, la gimcana 
per buscar el tió i moltes més 
activitats. El regidor de Jo-
ventut, Rafa Baila, explica que 
“per organitzar les activitats 
ens hem adaptat a les norma-
tives que ens arriben des de 

la Generalitat, és cert que te-
nim més inconvenients, però 
seguim treballant perquè els 
nostres menuts puguin dis-
frutar dels dies de vacances”. 
La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament i l’Associació 
Amics del Lleure organitzen 
el Casal de Nadal Municipal 
per als nens i nenes de la Rà-
pita d’entre 3 i 14 anys. (ve-
geu plana 12)

mits es remunten al 2016 
quan l’Associació d’Artesans 
va sol·licitar a l’Ajuntament 
l’adhesió dels oficis. Al se-
tembre de 2017, la memòria 
fou exposada a la Comis-
sió Sectorial de Promoció 
d’Artesania, qui va resoldre 
favorablement a la seva in-
corporació.

l’alcalde ha explicat que “ja 
s’ha fet la primera instal·lació 
de plaques fotovoltaiques que 

suposen un benefici econòmic 
per a la Confraria de pesca-
dors”.
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MARATÓ DE TV3  
Un any més, l’Ajuntament 
d’Alcanar i les entitats del 
municipi tornen a treballar 
conjuntament per a recollir 
fons per a la Marató de TV3, 
que aquest any destinarà 
tots els esforços a combatre 
la COVID-19. Les entitats i 
associacions participants fa-
ran un donatiu a la campanya 
a través d’una compra a un 
comerç local d’un obsequi o 
aportaran un producte propi, 
els quals entraran al sorteig 
solidari.

SANTA BÀRBARA  
Demà dissabte, a les 19.30 h 
al pavelló municipal. Actuació 
dels Júniors. A l’entrada es 
podrà col·laborar amb el Pro-
jecte Emma. S’ha de reservar 
l’entrada. L’aforament és li-
mitat, respectant les mesures 
de seguretat i protecció.

SANT JAUME 
D’ENVEJA  
L’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja destina 3.000€ 
per a reactivar el comerç 
local durant la campanya de 
Nadal. Cada establiment de 
la població sortejarà entre 
els seus clients/es dos vals de 
descompte, per les compres 
efectuades del dia 4 de de-
sembre al 5 de gener de 2021.
D’altra banda, la UE Sant 
Jaume organitza el ‘Planet 
Futbol’, els dies 28, 29, 30 i 
31 (11 a 13h) al camp muni-
cipal amb l’equip tècnic del 
Campus.

MÉS 
NOTÍCIES

montsià
ALCANAR
L’Ajuntament destina més de 267.000 euros 
per a lluitar contra la covid-19
Des de l’esclat de la 

pandèmia de covid-19, 
l’Ajuntament d’Alcanar ha 
treballat des de diferents 
regidories i àmbits per a 
pal.liar els efectes sanitaris 
i econòmics de la covid-19. 
En total, el dia d’avui s’han 
destinat 267.538 euros.                
“La crisi del coronavirus va 
obligar el consistori a refer 
els comptes amb l’objectiu 
d’adaptar-los a les noves cir-
cumstàncies”, explica Joan 
Roig, alcalde d’Alcanar. El 
pressupost municipal que va 
aprovar el ple municipal al 
mes de juliol ha donat res-
posta a les diferents necessi-
tats i despeses extraordinàri-
es que s’han plantejat, en el 
context de tots els efectes 
que ha tingut la COVID-19. 
Per tant, els pressupostos in-
clouen diverses partides, que 

es troben en diferents estats 
d’execució, destinats a la llui-
ta contra la covid-19. Aquests 
recursos provenen de l’estalvi 
generat per la no realització 
de diverses activitats i fes-
tes majors i la no materia-
lització de despeses de tota 
mena que s’havien previst per 
aquest any o que es durien a 
terme en un exercici conven-
cional. Aquesta quantia po-
drà variar en funció del nivell 
d’execució pressupostària i 
de la consolidació de noves 
despeses.
Entre les despeses extraordi-
nàries s’inclou, entre altres, 
l’adquisició d’equips de pro-
tecció individual, mampares, 
termòmetres, paper, gel des-
infectant i altres materials per 
a garantir la protecció de les 
persones davant la pandèmia 
de covid-19 (68.000 euros) o 

les hores extraordinàries de 
la Policia Local (43.404 eu-
ros) per a garantir la seguretat 
ciutadana i el civisme. Entre 
les noves partides, de caràc-
ter social i econòmic, destaca 
la dotació addicional de pro-
ductes frescos de primera ne-
cessitat inclosos dintre el pro-
jecte Al cistell (23.000 euros), 

la dotació addicional a l’enti-
tat Càritas (3.000), les targe-
tes per a les beques menjador 
(15.000), la connectivitat a les 
famílies (10.000), la dotació 
extraordinària de despeses a 
Serveis Socials (10.000), les 
subvencions a empreses i au-
tònoms (60.000) o la dotació 
addicional a Serveis Socials 
(35.000) per a donar resposta 
a les noves i creixents neces-
sitats. A més, malgrat la situ-
ació de pandèmia, els veïns i 
veïnes d’Alcanar, les Cases i 
Alcanar Platja durant l’estiu i 
les primeres setmanes de tar-
dor han pogut gaudir de prop 
d’un centenar d’actes de petit 
format organitzats per l’Ajun-
tament, amb aforament limi-
tat, situats en ubicacions que 
han pogut garantir el distan-
ciament social i les condici-
ons de seguretat i protecció.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

Santa Bàrbara: finalitzada la 
revisió i substitució dels dipols
de l’antena de la Ràdio
Durant tot el dilluns i dimarts 
fins al migdia els oients de 
la Plana Ràdio no van poder 
seguir la seva programació 
habitual per uns treballs que 
van realitzar-se a l’antena de 
l’emissora. Els treballs han 
consistit en la substitució 
dels dipols per uns de més 
actuals omnidireccionals que 
donaran més cobertura. Des 
del seu funcionament feia 25 
anys que no s’havia fet una 

La Sénia: “SUMEM Quilòmetres, 
RESTEM la COVID”
En un any ple de grans ad-
versitats, en el que s’han vist 
afectades moltes de les ac-
tivitats esportives i culturals 
previstes a la Sénia, l’Associ-
ació Esportiva la Sénia (AES), 
juntament amb l’@mogobike-
team, “hem creat i posat en 
marxa una iniciativa solidària, 
a través de la qual les donaci-
ons aniran destinades a laMa-
rató de TV3, per contribuir i 
ajudar a la investigació contra 
la COVID-19”.

Aquesta activitat tracta de:
- Fer una ruta caminant, cor-
rent o amb bicicleta de mun-
tanya o carretera (fer una fo-
tografia realitzant l’activitat)
- Seguidament, s’ha d’entrar 
al codi QR que es proporci-
ona als cartells i a les xarxes, 
i s’ha d’emplenar i efectuar la 
donació.
- Finalment, s’ha de compar-
tir la fotografia a Instagram i 
etiquetar: l’@aeslasenia i/o @
mogobiketeam.

revisió com aquesta. 
D’altra banda, dins de l’actu-
alitat del municipi, dir que se-
gueix en marxa la campanya 
de Nadal del comerç local. 
“Enguany, més que mai, com-
pra al poble. Sense anar més 
lluny!”. Recordar que algunes 
de les activitats previstes po-
der estar condicionades a les 
restriccions que s’hi puguin 
aplicar per efectes de la pan-
dèmia. (La Plana Ràdio)
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INTEGRANTS 
LLISTA D’ERC A LA 
DEMARCACIÓ 
Els integrants ebrencs de la 
llista són: (número 2) Lluís 
Salvadó i Tenesa, (5) Maria 
Jesús Viña i Ariño, (7) Irene 
Fornós i Curto, (12) Alfons 
Montserrat i Esteller, (14) 
Manel Launes i Llop, (17), 
Maria Jesús Ardévol i Gironés. 
Suplents: Gemma Carim i Gi-
ronés, Joan Aubanell Sabaté, 
Neus Guiu i Cervelló, Antoni 
Gilabert i Rodríguez i Carlos 
Bel i Carbó.  

ARZA SERÀ EL 
CANDIDAT DEL 
PDECAT
Marc Arza serà el candidat del 
PDeCAT a la demarcació de 
Tarragona en les eleccions del 
14-F. El reusenc ha estat l’únic 
que ha presentat candidatura 
i ahir estava previst que els 
associats la validessin en una 
jornada de votacions telemà-
tiques on també s’escolliran 
els candidats comarcals. 

SOM TERRES DE 
L’EBRE
El representant de SOM 
TERRES DE L’EBRE a les 
eleccions al Parlament serà 
Frederic López Marcos (Fede) 
de la Ràpita. El nou partit 
ebrenc ha informat que “som 
un partit transversal i format 
per partits independents de 
les poblacions de les nostres 
terres. No entenem d’ideolo-
gies. Volem el millor per les 
nostres terres i per la nostra 
gent. Volem un partit que 
no estigui a les ordres de cap 
centralisme de Barcelona o de 
Madrid”.

PODEM
Podem aposta perquè Yolan-
da López torni a encapçalar 
la candidatura de CatECP per 
Tarragona el 14-F. El partit 
morat reivindica la feina de la 
diputada enfront de l’aspirant 
dels comuns, Jordi Jordan.

MÉS 
NOTÍCIES

POLÍTICA
Mònica Sales ocuparà el segon lloc de la 
candidatura de JxCat a Tarragona 
La diputada al Parlament de 

Catalunya, Mònica Sales, 
ocuparà el segon lloc de la 
candidatura que Junts per 
Catalunya (JxCat) presentarà a 
la circumscripció de Tarragona 
a les eleccions del 14-F.                 
La política jesusenca ha estat 
la segona candidata més vo-
tada (123 vots) a les primàries 
que aquest partit polític ha ce-
lebrat aquest cap de setmana 
per elegir els tres primers llocs 
de la candidatura. El cap de llis-

ta serà el vallenc Albert Batet, 
actual president parlamentari 
de JxCat, que ha estat el can-
didat més votat per la militància 
(207 vots) i el tercer lloc l’ocu-
parà Eusebi Campdepadrós (113 
vots). La regidora de l’Aldea, 
Irene Negre, ha estat la quarta 
candidata més votada amb 81 
vots i l’activista Rai López, setè 
amb 65 vots. En les primàries de 
Junts ha participat el 77,34 per 
cent del cens de militants fixat 
en 565. (ebredigital.cat)

POLÍTICA
Lluís Salvadó: “ens deixarem la pell per 
guanyar les eleccions”
Aquest dijous s’han 

presentat de manera 
telemàtica els candidats i les 
candidates que integraran la 
llista electoral d’Esquerra de 
la demarcació de Tarragona.                 
Lluís Salvadó, que serà el primer 
ebrenc ocupant el número dos 
de la llista, ha manifestat que 
“ens deixarem la pell per gua-
nyar les eleccions” amb l’objec-
tiu de repetir la victòria a l’Ebre 
de 2017 i ser també primera for-
ça a la resta de la demarcació i 
el conjunt del país. La vocació 
d’Esquerra de ser transversals i 
representar al conjunt del país 
amb un independentisme i re-
publicanisme de carril ample, 
que té voluntat d’integració i de 

sumar gent provinent d’orígens 
polítics i trajectòria personal 
molt diferent”. A  més ha reivin-
dicat  la virtut de ser un partit 
“amb força i representació tant 
als àmbits metropolitans com 
als pobles petits i rurals. Si Es-
querra no guanya, no guanyarà 
l’independentisme, i si Esquerra 
no lidera, no guanyarà el re-
publicanisme”. Tot exposant 
la governança republicana a 
l’Ajuntament de Tarragona i la 
Diputació; “on estem liderant 
un projecte amb noves ma-
neres de fer i hem evitat que 
passin coses com les que han 
passat a la Diputació de Barce-
lona”.
A més ha defensat “un nou go-

Conveni per destinar 37 MEUR 
als municipis afectats per la dana 
i el Gloria
La Generalitat i el govern es-
panyol han signat un con-
veni per destinar 37 MEUR 
als municipis que van patir 
desperfectes per la dana de 
l’octubre del 2019 i el tem-
poral Gloria del gener. La 
partida cobrirà fins el 50% 
de la sol·licitud que presen-
tin els consistoris, mentre els 

El municipalisme català crea
una nova Fundació
L’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques (ACM) ha 
celebrat aquest dilluns a la 
tarda la 23a Assemblea Ge-
neral ordinària en la que s’ha 
informat de la creació d’una 
nova Fundació per impulsar 
la planificació i gestió terri-
torial des dels ajuntaments. 
El president de l’ACM i alcal-
de de Deltebre, Lluís Soler, ha 
dit que “volem fer de l’ACM la 

casa de tot el municipalisme 
del país i, amb ell, de tots els 
veïns i veïnes d’aquesta nació 
del món anomenada Catalu-
nya”. L’ACM també ampliarà 
l’assistència als ens locals en 
l’àmbit de la contractació pú-
blica i la hisenda local. Tam-
bé es va aprovar l’Informe de 
Direcció i els Pressupostos 
de l’entitat, per un 95% dels 
alcaldes i alcaldesses.

35 MEUR ja mobilitzats pel 
Govern preveuen assumir el 
50% restant. Segons ha deta-
llat aquest dilluns la ministra 
de Política Territorial i Funció 
Pública, Carolina Darias, l’es-
tat espanyol s’encarrega dels 
37 MEUR però serà la Gene-
ralitat qui gestioni les sub-
vencions.

vern amb el bagatge, capacitat 
de gestió i lideratge d’Esquerra 
per aprofitar l’oportunitat que 
ens donen els Fons europeus 
per treure el país de la crisi amb 
transformacions radicals, polí-
tiques industrials, millora de la 
competitivitat, una major resili-

ència, i una economia més sos-
tenible i diversificada”.
Entre els reptes a afrontar el 
candidat ha destacat “la transi-
ció energètica que ens interpel-
la com a Camp de Tarragona i 
Terres de l’Ebre, perquè estem 
obligats a preparar el futur 
post-nuclear, i l’impacte eco-
nòmic i social que generarà a 
les nostres comarques”. Un al-
tre gran repte que ha apuntat és 
el del “canvi climàtic i les seves 
conseqüències al Delta”. Per úl-
tim Salvadó ha destacat “la fei-
na d’Esquerra per tenir un país 
equilibrat amb la capacitat de 
representar una Catalunya po-
licèntrica, compromesos en els 
nostres projectes específics”.
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BENIFALLET

Àvia centenària

El diumenge passat, la 
benifalletenca Cinta Llop 

Vidiella va complir 100 anys.  
L’Ajuntament va fer-li un reco-
neixement per aquest centena-
ri. Cinta té un fill i dos nèts. A 
la foto apareixen Jaume Fons i 

Llop, el fill, la seua esposa Nati-
vidad Faneca i Cartoixa, l’alcal-
dessa Mercè Pedret i Ramos i la 
regidora Lourdes Doliu i Marga-
lef. Més Ebre s’afegeix a les feli-
citacions a l’àvia centenària de 
Benifallet. 

EL PERELLÓ
‘Mel de l’Avi Lluís’ 

celebra els 70 anys
Mel de l’Àvi Lluís, 

cooperativa del 
Perelló, dedicada a 
l’apicultura celebra el seu 
70 aniversari en un 2020 
difícilment oblidable per 
les circumstàncies que tots 
coneixem.        
Franciscu Brull és la tercera ge-
neració d’aquesta saga familiar 
que s’ha convertit en una de les
grans productores de mel de 
Catalunya «és un orgull a nivell 
familiar aquesta efemèride, ara 
bé, per poques celebracions 
estem» i explica que «hem fet 
un restyling de la nostra imat-
ge, del etiquetage i de l’envàs 
apostant per uns colors més 
frescos, juvenils i alegres». Mel 
de l’Àvi Lluís fa 70 anys i la bo-
tiga inaugurada el 2006, que 
porta el nom de ‘El Rebost de 
l’Àvi Lluís’, en fa 14. Aquest es-
tabliment, situat al Polígon in-
dustrial Pla de Solans 1-D. «És 

una mel directa de les nostres 
abelles, no pateix cap mena de 
procés, per tant és quilòmetre 
zero. Tenim més de 2.000 cai-
xes o arnes d’abelles. Aquest 
any la quantitat de mel ha es-
tat de 90 tones, no ha estat 
una bona collita, el temps que 
va fer a la primavera no ens ha 
afavorit» explica en Franciscu 
Brull. Els darrers mesos, la ven-
ta per internet ha experimentat 
un increment considerable. 
A través de www.rebostavilluis.
com es pot consultar i fer la 
comanda.

Rafel Muria, primera 
Estrella Michelin

El restaurant Quatre Molins, que dirigeix 
el xef perellonenc Rafel Muria, ha 

obtingut la seva primera Estrella Michelin a 
la Guia Michelin d’Espanya i Portugal 2021.        
Quatre Molins es troba situat a Cornudella, 
al cor de la denominació d’origen Montsant, 
i presenta una cuina directament relaciona-
da amb el món de la mel. D’altra banda, els 
tres xefs de les Terres de l’Ebre amb Estrella 
Michelin han revalidat aquesta distinció un any 
més. Han tornat a obtenir l’estrella els dos xefs 
d’Ulldecona, Jeroni Castell (Les Moles) i Vicent 
Guimerà (L’Antic Molí), i l’aldeà Fran López, 
amb el Villa Retiro (Xerta) i el seu restaurant a 
Barcelona, el Xerta Restaurant. L’Antic Molí, a 
més, ha estat distingit amb una estrella verda.

ES POSPOSA EL 
CASAL INFANTIL 
DE NADAL 
L’Ajuntament posposa 
fins a l’any vinent el Casal 
Infantil de Nadal a causa 
de la situació sanitària. La 
regidora d’esplai, Patricia 
Andrés, explica que “des de la 
regidoria d’esplai anteposem 
abans que tot la salut de les 
persones i dels més petits i 
grans de casa. Per això, hem 
hagut de prendre una decisió 
que no ens agrada, però des 
de la responsabilitat, creiem 
que la situació sanitària i 
les mesures d’aforament i 
activitat ens obliga a ajornar 
aquests dies de joc, diversió i 
aprenentatge para els xiquets 
i xiquetes del municipi”.  

CAMARLES

LA CANDELERA, A 
L’ESTIU 
Queda oficialment suspesa la 
Festa Major de la Candelera 
2021 el mes de febrer. Tot i 
això, la regidoria de Festes 
treballarà conjuntament amb 
la Confraria de Pescadors de 
l’Ametlla de Mar per sumar 
els actes de la Candelera a 
les Festes de Sant Pere, al 
pròxim mes de juny.  

L’AMETLLA

Agents de Servei de 
Protecció de la Naturalesa 
(SEPRONA), han rescatat 8 
cadells i una gossa adul-
ta que es trobaven amb 
símptomes de desnutrició 
i insalubritat en una  finca 
particular de la partida 
Bandejats (Roquetes). 
Posteriorment, foren tras-
lladats a les instal·lacions de 
la protectora. D’altra banda, 
els Mossos van denunciar la 
setmana passada  un veí de 
Roquetes per tenir animals 
de corral i dos gossos en 
mal estat. La finca rústica 
inspeccionada estava plena 
de deixalles i vehicles aban-
donats.

ROQUETES

Xerta: asfaltat camí de 
la Barca
A principis de mes es va realitzar l’obra d’asfal-
tat del segon tram del camí de la Barca des de 
la partida del Galatxo fins al pont de la Casilla 
del canal. S’ha utilitzat el mateix tipus d’asfalt 
que es va emprar a la primera fase, aglome-
rat en calent que ofereix unes millors presta-
cions de qualitat i durabilitat. Amb l’execució 
d’aquesta obra s’ha completat la totalitat del 
camí de la Barca, prop de 3km, principal eix 
viari de la zona d’horta del municipi.
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ribera/terra alta

Just íc ia  està buscant una 
fossa de la Guerra Civil a la 
serra de Cavalls, als afores 
de Móra d’Ebre. L’excavació 
s’ha iniciat al Mas de San-
ta Magdalena, utilitzat per 
l’exèrcit republicà com a hos-
pital de guerra de la Batalla 
de l’Ebre. Era un hospital de 
campanya proper al  front 
de guerra on es feia el tri-
atge dels soldats ferits. Els 
operaven d’urgència i si no 
sobrevivien s’enterraven en 
una fossa allí mateix. L’única 
pista és la llibreta d’un dels 
metges de l’hospital, el doc-
tor Miquel Gras Artero, que 
va anotar-hi una trentena de 
soldats morts. Es desconeix 
el nombre de víctimes que 
s’hi  poden aparèixer però 

amb les anotacions del met-
ge han permès situar-hi el 
soldat Josep Aubeso, inscrit 
per la seva f illa al Cens de 
desapareguts. La consellera 
de Justícia, Ester Capella, ha 
remarcat que “la preocupa-
ció i capacitat” de Gras per 
anotar la identitat i els de-
talls de les intervencions als 
soldats que van morir men-
tre els atenien, ha permès 
seguir la pista de la fossa 
però també oferir informació 
a una de les famílies que s’ha 
inscrit al cens de familiars. 
“És un exemple de la impor-
tància del Cens, que és una 
porta d’entrada i un element 
per poder trobar les vícti-
mes”, ha subratllat la conse-
llera Capella.

MORA D’EBRE

L’Institut Català del Sòl, IN-
CASÒL, i l’empresa Freshly Cos-
metics han formalitzat la com-
pravenda de les parcel·les 34 i 35 
del sector industrial La Plana de 
Gandesa. Els terrenys tenen una 
superfície global de 13.563,59 
m2. La companyia preveu cons-
truir-hi el seu tercer centre lo-
gístic i generar uns 150 llocs de 
treball nous en tres anys, enfo-
cats principalment als sectors de 
la logística, supply chain, engi-
nyeria i projectes.
Les noves instal·lacions de Fres-

hly Cosmetics  tindran una su-
perfície de 14.000 m2, i serà la 
base d’operacions per a coman-
des i estoc de productes. També 
acollirà unes oficines de 500 m2 
per a l’equip que la companyia ja 
té a Gandesa. Segons les previ-
sions el projecte estarà acabat 
el desembre de 2021 i permetrà 
escalar les operacions logísti-
ques de Freshly fins als 200 mili-
ons d’euros. Amb aquesta venda, 
l’INCASÒL exhaureix totes les 
parcel·les disponibles al sector 
La Plana de Gandesa.

UN ESCLAFIT 
VA MALMETRE 
DIVERSES 
TEULADES

Un esclafit va malmetre 
diversos habitatges a Horta, di-
vendres passat. Segons alguns 
testimonis, el fenomen va durar 
uns dos minuts i va arrencar 
diverses teules i va fer alguns 
danys materials en habitatges 
de la part baixa del poble. Els 
Bombers van desplaçar-hi tres 
dotacions per revisar l’estructu-
ra dels immobles més afectats. 
L’esclafit es va desplaçar des 
de la zona d’Arenys de Lledó 
(Matarranya) cap al municipi 
d’Horta de Sant Joan pel sud-

HORTA DE SANT JOAN

ASCÓ 
Un 25% dels veïns amb dret 
a vot ja han participat a la 
consulta sobre la futura Zona 
Poliesportiva: Ascó Decidim! 
Piscina coberta si o no? Es 
pot votar per aquestes dues 
vies: -presencialment a 
l’Ajuntament, de 12h a 14h, 
fins aquest divendres, 18 de 
desembre - Telemàticament 
a http://ow.ly/r76y50CMX7G 
fins diumenge 20 de desem-
bre. Es recorda que es pot 
consultar la informació dels 
dos avantprojectes a http://
ow.ly/akpy50CMX7E

D’altra banda, a nivell 
urbanístic, l’Ajuntament ha 
començat aquesta setmana 
l’arranjament d’un tram del 
Carrer Borrell. En aquest 
primer tram s’arreglarà el 
paviment per adequar-lo a 
l’entorn del magatzem de 
Rita i es faran pluvials, que 
no hi eren. Durant el 2021, 
s’arranjarà el tram que que-
darà pendent ara. En aquest 
segon tram, s’intervindrà 
en serveis bàsics (clavegue-
ram, aigua i llum), així com 
en la pavimentació. L’obra 
actual suposarà un import de 
35.238,04 € (IVA no inclòs)

GANDESA 
L’Ajuntament ha finalitzat la 
instal·lació de 6 nous punts 
WIFI en diferents espais 
públics del municipi. Es vol 
així facilitar la connectivitat, 
d’una forma gratuïta i des 
de la via pública, per tal que 
tant les gandesanes i els 
gandesans com els visitants 
puguin connectar-se a la 
xarxa amb totes les garanties 
de privadesa.

D’altra banda, Gandesa està 
a punt d’estrenar la seua 
‘Xarxa de calor de proxi-
mitat’, una iniciativa de la 
Diputació de Tarragona que 
farà possible escalfar tres 
equipaments públics del mu-
nicipi a partir de la biomassa 
forestal: l’Escola Puig i Cava-
ller, la Llar d’infants munici-
pal i la Biblioteca municipal.

MÉS 
NOTÍCIES

SALUT IMPULSA UN CRIBRATGE MASSIU 
PER TALLAR CADENES DE TRANSMISSIÓ I 
DETECTAR ASIMPTOMÀTICS 
El Departament de Salut ha impulsat aquesta setmana un cribrat-
ge massiu a Batea en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi. 
S’utilitzen tests antigènics ràpids. L’acció s’està duent a terme a la 
societat la Germandat de Batea des de dimecres i fins avui diven-
dres, de dos quarts de nou del matí a tres de la tarda, organitzada 
per carrers.  Salut ha decidit la mesura a partir del brot detectat 
a la població, de 37 casos confirmats. L’índex de rebrot en aquest 
municipi s’ha situat aquesta setmana en els 2.142,86 punts i la 
velocitat de propagació en els 2,57. L’objectiu del cribratge, que es 
fa en la població de més de 16 anys, és tallar cadenes de transmis-
sió i detectar asimptomàtics. A més del cribratge poblacional, s’ha 
fet també un cribratge de cerca activa al Centre de Dia, a l’hospital 
de dia, a la residència de gent gran i al centre educatiu on es van 
detectar casos en diverses aules. Dimecres es van fer proves a 320 
persones i van sortir 3 positius que cal afegir als 4 de visites al 
CAP i als 5 nens de les aules de 5è que estavan ja confinats des de 
divendres passat. 

BATEA

 
TIVISSA 
DISPOSARÀ DE 
FIBRA ÒPTICA A 
PRINCIPIS D’ANY  
Amb la visita del secretari de 
Polítiques Digitals, David Fer-
rer, que ha tingut lloc aquest 
dimarts, 15 de desembre, a 

l’ajuntament de Tivissa, s’ha 
fet el seguiment del desple-
gament de la fibra òptica que 
fa uns dies ha començat a la
població a càrrec de l’em-
presa E-Ports. Una vegada 
s’acabi el desplegament, es 
podrà contractar la connexió 
amb l’operador que l’ha rea-
litzat. 

TERRA ALTA

Aquest dilluns, l’òrgan de 
governança de l’acord ter-
ritorial de la Terra Alta, es 
va reunir per donar compte 
del treball fet en la presa de 
decisions en l’àmbit d’ocu-
pació i desenvolupament 
de la comarca. “Esta nova 

organització territorial, que 
té origen en la passada le-
gislatura i que es consolida 
en aquesta, implica un espai 
compartit en la presa de de-
cisions on hi formen part els 
representants institucionals 
de la comarca, empreses, 
entitats i la comunitat edu-
cativa”.

FRESHLY COSMETICS PREVEU 
GENERAR UNS 150 LLOCS DE 

TREBALL EN 3 ANYS

GANDESA
JUSTÍCIA BUSCA UNA FOSSA ON 

ENTERRAVEN ELS SOLDATS MORTS 
D’UN HOSPITAL DE CAMPANYA

oest. El fenomenno va durar 
més d’uns minuts però va 
arrasar amb part de teula-
des, senyals i murs en cases 
particulars i també en establi-
ments turístics amb clients. 
També es van retirar diversos 
pins que tallaven la carretera 
entre Horta i Arenys. Cap 
persona va resultar ferida. 
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Ni de bon tros! La nostra tra-
dició, aquella que ens és prò-
pia, sempre ha tingut un fort 
caràcter oral i s’ha abastit de 
monstres,  botis, bruixes i altres 
espanta criatures, per tractar 
d’alliçonar els més menuts de 
casa.

Un llegat de caràcter oral, 
ideat en format contes, que 
ens recorda la nostra iden-
titat, tarannà, i que és ideal 
per llegir, recordar, i comen-
tar en família. 
De fet ja vaig endinsar-me 
en  este  món amb projectes 
marcadament territorials com 
“Miquelet Setencàrrecs” i “Teres-
ina no sap cantar”. I amb “Lola i 
els contes” he resseguit la ma-
teixa línia.

A més és un llibre força ade-
quat per les escoles i perfec-
te per convertir-se en petites 
obres de teatre.
Sempre he buscat que els nos-
tres infants prenguen conscièn-
cia d’una identitat territorial que, 
no fa gaire, es tenia una mica 
oblidada, a més, és clar, de do-
tar de nou material pedagògic i 
educatiu de contes de tradició 
autòctona als equips docents de 
les nostres escoles.

Parlem de les il·lustracions?
Jordi  Alfonso  és el meu il·lus-
trador de capçalera.  Trobo  que 

A Jesús Serrano li agrada 
definir-se com a pare, 

espòs, venedor de fum i 
narrador d’històries. Llicenciat 
en Història per la URV i amb 
un Màster en Màrqueting de 
la UAB, Serrano combina la 
seua passió escriptora, on 
ha obtingut un bon grapat 
de premis, amb la seua feina 
en el món comercial. Avui 
ens presenta la seua última 
obra “Lola i els contes”. 
Amb l’excusa dels records 
d’una mare absent, l’eix que 
vertebra este recull d’històries, 
l’autor ens apropa a la màgia 
dels contes i contalles que 
s’explicaven, cada vespre, als 
xiquets i xiquetes del segle XX.

Has publicat una vuitena de 
llibres entre contes i novel-
les. “Lola i els contes” ens 
apropa a la figura d’una 
mare absent. Una espineta 
que t’ha costat treure? 
D’uns anys ençà, potser perquè 
m’he fet gran i la gent em trac-
ta de  vostè,  trobo  a faltar, en 
els meus fills, aquella complici-
tat que podrien tindre amb ma 
mare... I, segurament ha sigut 
per això que he pensat a escriu-
re este llibre de contes. 

Com bé dius, no es tracta de 
contes ni dolços ni ensucrats.

mantenim una mena d’idil·li on 
ell capta allò que vull expressar 
en les meues històries. En el cas 
que ens ateny, vam considerar 
que jo havia sigut un xiquet dels 
setanta i, per això mateix, vam 
tractar de donar-li esta pàtina.

Quin seria el missatge o 
l’emoció que vol despertar 
cada personatge del conte?
Es tracta de set contalles molt 
variades, on cada personatge 
està adaptat a la seua pròpia his-
tòria. Això sí, amb elles, es tracta 
d’alliçonar moralment als xi-
quets i xiquetes que les escolten.

Hem perdut el costum de lle-
gir contes als infants?
Amb l’arribada de les noves tec-
nologies s’han perdut i, just per 
això mateix,  tracto  de recupe-
rar  esta  vinculació emocional 
entre les diverses generacions 
d’una mateixa família. Algú va 

dir-me, no fa gaire, que els in-
fants que han escoltat contes, 
són i seran uns magnífics lec-
tors. I crec que té tota la raó.

Per tant, la inquietud de l’in-
fant per la Cultura comença-
ria per...?
Trobo  que, com he comentat 
abans, amb el fet de compar-
tir  estos  moments de qualitat 
amb les nostres xiquetes i xi-
quets. Jo vaig ser fill d’una mare 
lectora i mon fill gran també ho 
és. La gent, avui, ja no llegeix ni 
al metro. Tots estem enganxats a 
la teranyina dels calaixos virtuals 
i les xarxes socials. 

Llavors, com despertar la 
curiositat dels infants per la 
lectura?
Potser amb estos contes de pro-
ximitat o km 0... O compartint 
instants de complicitat qualitati-
va amb ells... 

A portes de Nadal, quin és el 
teu desig?
Que el fet de compartir contes i 
tradició amb els nostres infants 
ajude a crear uns adults una mica 
millors.  

JESÚS SERRANO
“LOLA I ELS CONTES”
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“LA NOSTRA 
TRADICIÓ, AQUELLA 
QUE ENS ÉS 
PRÒPIA, SEMPRE 
HA TINGUT UN FORT 
CARÀCTER ORAL”

Amb el suport:

TERRITORI CULTURA
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4000 DIES
Un setmana més no fallo a 
la meva columna setmanal i 
ja són onze anys sense faltar 
a la cita dels divendres. I ni 
amb la Covid vaig parar, tot 
i que durant unes setmanes 
no va haver-hi diari en Paper. 
Llavors vaig abordar l’actuali-
tat futbolista i d’altres temes 
al web de Més Ebre, amb un 
rècord Guiness, escrivint cada 
dia un article. Si molta gent 
em coneix pels meus encerts 
dels ascensos i descensos, so-
bre els que tinc un 80% d’en-
certs, aquest any he apuntat 
un nou rècord: he encertat en 
tot els pronòstics que he fet 
del que passaria per la Covid 
al futbol ebrenc. Avui no és 
moment de parlar de futbol,   
el seguiment de l’actuali-
tat aquest any ha estat de 
vegades esgotador, escriure 
de futbol cada setmana, quan 
no hi havia competicions, 9 
mesos sense futbol i 9 mesos 
escrivint, surrealisme, ciència 
ficció i un miracle cada setma-
na per portar-los l’actualitat 
ebrenca. 
A tots els que llegeixen la 
columna cada setmana, 
gràcies; a tots els ebrencs una 
abraçada i a tots els directius, 
jugadors, entrenadors, encar-
regats de material, aficionats, 
molt d’ànim en aquests difícils 
moments. Avui un regal per 
a vosaltres amb un especial 
de la secció TOP SECRET. 
Vull acabar aquesta columna, 
agraint a Michel Viñas per 
apostar per mi fa onze anys. 
4000 dies després estem 
junts, com dos germans cada 
setmana, un a la dreta i un 
altre a l’esquerra, i el futbol 
ebrenc al centre. Aquesta 
columna va ser redactada el 
dilluns 14, en 9 minuts i 25 
segons i com sempre escri-
vint amb un sol dit, mai vaig 
aprendre a fer-ho amb dos, 
ni vull.

CELMA

2020 UN ANY 
PER OBLIDAR. 
TORNAREM EL 8 
DE GENER AMB 
ESPERANÇA I 
IL.LUSIÓ 
Arriba el darrer número de 
l’any. Més Ebre no tornarà 
fins el 8 de gener.  Avui és 
un dia d’agraïments a tota 
la gent que fa possible el 
Més Ebre. Gràcies a tots per 
ajudar a tirar endavant el 
‘diariet’ ebrenc. Entre tots ho 
fem possible. Gràcies també 
per la vostra fidelitat, tant 
amb el Més Ebre com amb 
el Minut 91, a Canal TE. Les 
audiències en els dos casos 
són fantàstiques i encoratgen 
a seguir.  
Avui és un dia per fer balanç. 
I, en general, em poso trist 
recordant el drama que hem 
viscut i que estem vivint. 
Portem gairebé 10 mesos. 
Un any desastrós. Una època 
complicada que està afectant 
a molta gent, en tots els sen-
tits, i que ens ha condicionat 
la vida. Només ens queda se-
guir i fer-ho amb esperança 
de que tot canviarà. Ens hem 
d’il.lusionar, malgrat que no 
sigue fàcil. 
Per mi, el millor desig i el 
prioritari per tots és que el 
malson acabe aviat i que tot 
torne a la normalitat, sense 
les restriccions que ara són 
obligades. És el que vull 
d’immediat per al 2021.  

Per acabar, una abraçada 
enorme per tota la gent de 
l’Hospitalet de l’Infant, per la 
pèrdua del jove jugador Ge-
rard, als 23 anys, arran d’un 
accident que va tenir amb la 
moto després de l’entrena-
ment dimarts. És molt injust. 
Un drama. Màxim suport i 
ànims en uns moments tan 
complicats. 

MICHEL CANAL TERRES DE L’EBRE  
REUNIÓ AMB 
CLUBS 
La Federació Catalana de 
Futbol ha mantingut aquest 
dimarts dues reunions amb 
els clubs de Primera i Segona 
Catalana, després de la rees-
tructuració de les lligues del 
futbol territorial. El presi-
dent de l’FCF, Joan Soteras, 
ha encapçalat les trobades 
amb presidents de 22 clubs 
d’aquestes categories, a la
seu central de l’FCF, a 
Barcelona, on s’han tractat 
l’adaptació del pla de com-
petició i les singularitats que 
presenten els subgrups.
Els clubs participants, repre-
sentant tots els subgrups 
de les dues categories, han 
aportat a la vegada les seves 
peticions i consideracions 
al voltant de la represa dels 
campionats, prevista a partir 
del cap de setmana del 9 i 10 
de gener, amb una fase de 
competició de dues voltes 
tant a la Primera com a la 
Segona. Hernan, president de 
la Rapitenca i un dels que va 
estar a la reunió, manifestava 
que “un altre cop, no vam 
trobar la resposta que esperà-
vem, però seguirem treballant 
i tots coincidim que la porta 
d’unió dels clubs de 1a cata-
lana ha de seguir oberta per 
poder treballar i fer propostes 
per millorar”.

FCF

Dilluns vinent, dia 21 de 
desembre, nova tertúlia 

Minut 91 a Canal Terres de 
l’Ebre (21.30h).
Al proper, seran protagonistes 
els companys Andreu Miralles i 

Sergi Mas, a Minut 91, 
dilluns (21.30 h)

Jesús Ferrando (sènior i júnior). 
Així mateix, tindrem connexió 
amb el gran periodista i comu-
nicador Sergi Mas. 
Gràcies per la vostra fidelitat 
una setmana més.

La setmana vinent, Minut 91 emetrà un programa 
especial per les eleccions del Barça, amb 

participació de precandidats

David Ferré, president del 
Corbera, sobre la situació ac-
tual, i una possible tornada de 
les competicions al 2021, acla-
reix que “des del nostre club, 
ens mantenim en la mateixa 
posició que en l’anterior oca-
sió que vam parlar-ne. Si es 
decideix que la competició ha 
de tornar i  s’aproxima esta 
data, nosaltres ho parlarem 
amb els jugadors i també en-
tre la directiva i amb els socis. 
I llavors decidirem, deixant 
clar que la Salut és el més 
important. Però si s’arriba a 
este punt, ho parlaríem i el 
que acordem entre tots, serà 
el que decidirà si juguem o 
no. La situació sanitària a la 
nostra comarca s’ha complicat 
un altre cop els darrers dies 
i, d’entrada, l’escenari que 

tenim no és per pensar en 
futbol . Però esta és l’opinió 
personal a hores d’ara. Des-
prés faltaria saber la de tots, 
si es determina que es pot 
jugar. No obstant, tot apunta 
a que el possible retorn a les 
competicions es retardarà i 
ens en anirem pràcticament al 
febrer, si no més. No hi ha bo-
nes sensacions de que durant 
el gener la situació millore. 
Malgrat això, torno a insistir, 
la decisió del Corbera sempre 
seria sota el consens de totes 
les parts implicades al club”.

CF CORBERA
“LA DECISIÓ LA PRENDREM SEMPRE 

AMB CONSENS AMB JUGADORS, 
DIRECTIVA I SOCIS”

CATALÒNIA B
Pau Alegria, tècnic del Cata-
lònia B, opina que “d’entrada 
penso que a Quarta, en 12 
equips, s’haurien de fer dos 
voltes. Només amb una hi 
hauran avantatges o incon-
venients depén on et toqui 
jugar. Després, en el nostre 
cas, portem des de l’agost 
entrenant. Arriba un punt que 
no saps que fer ja. I ara, hi ha 
una data fixada però les pre-
visions no són molt optimistes 
i no ho veig clar. Si no es pot 
jugarr, pues es guarden les 
mutualitats per a la temporada 
vinent i no passarà res. No 
obstant, també penso que si 
la competició s’ha de retardar 
i hem de jugar fins a l’estiu, es 
podria fer. És una opció”. 
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ÀLEX PUEY, 
EL GANDESÀ 
CAMPIÓ 
INFANTIL 
D’ENDURO 
Després de la darrera prova de 
la RFME Copa de España de 
Enduro Infantil, celebrada a 
Xeste, el jove pilot de Gandesa, 
Àlex Puey, que va ser-ne el 
guanyador, s’ha proclamat 
campió d’Espanya d’Enduro 
infantil en 125 cc. Un gran 
èxit per al jove terraltí i, a la 
vegada, per a Gandesa i, en 
general, per al món del motor 
del territori.  

Font i foto: RFME

 ÀDAM MAIJÓ, 
SUBCAMPIÓ 
Eivissa ha estat l’escenari 
aquest diumenge 13 de desem-
bre del Campionat d’Espanya 
per Federacions Autonòmi-
ques de Trail Running. L’atleta 
terraltí, Àdam Maijó Frigola, 
fent evident un cop més la 
seva polivalència, formava 
part de l’equip de la federació 
catalana i el cert és que no 
ha defraudat absolutament a 
ningú, proclamant-se subcam-
pió a la prova de promoció. El 
campió ha estat l’atleta del 
País Vasc, Gontzal Murgoitio, 
amb un temps de 31:04, seguit 
d’Àdam Maijo, amb un temps 
de 31:56 i Mario Monreal, de 
Murcia, amb un temps de 
32:11. Per equips, la federació 
catalana, integrada per Àdam 
Maijó -2n-, Arnau Marin -8è- i 
Sergi Cabeza -14è- ha acabat 
en segona posició. Font: Terra 
Alta Esports/Antonio Altadill

MÉS 
NOTÍCIES

FCF

L’ALDEA

El CF Catalònia i el sentiment jesusenc, 
protagonistes al programa ‘LA FRONTAL’

Gala d’entrega de Premis de la 
XVI Festa de l’esport aldeà

Fundat l’any 1928, el CF 
Jesús Catalònia és un dels 

clubs amb més identitat i 
història de l’Ebre. 
Actualment, compta amb prop 
de 200 llicències i 10 equips. En 
l’onzè capítol del programa ‘La 
Frontal’, disponible a l’FCF TV, 
es descobreix l’estret vincle de 
sentiment de pertinença entre 
el club i la població de l’EMD 
de Jesús, a Tortosa. Tradicio-
nalment format per jugadors 
de la casa, aquesta singular 
entitat va viure la seva època 
daurada a la primera dècada 
dels 2000, quan va militar dues 
temporades a la Preferent.
En aquest programa de ‘La 
Frontal’, hi ha entrevistes a la 
presidenta, Cinta Querol, la 
qual analitza els seus cinc anys 
de mandat, la implicació de la 
Junta Directiva per tirar enda-
vant el club, i el fort lligam que 
existeix entre l’entitat i la gent 

Dissabte passat, a l’espai de 
premsa de l’Ajuntament, va tenir 
lloc la gala d’entrega de premis 
de la Festa de l’Esport Aldeà. 
Una gala prevista pel passat 14 
de març i que va ser suspesa a 
causa de la pandèmia de la CO-
VID-19. L’acte va estar restringit 
al públic i es va desenvolupar 
amb les màximes mesures de 
prevenció i seguretat.
Josep Franch, regidor d’Acció 
Esportiva: ”un cop més i amb 
la Gala de l’Esport Aldeà, es 
fa evident que l’Aldea disposa 
d’un teixit esportiu d’una quali-
tat enorme, fet que es constata 
amb els premis que hem donat 
a una Gala que ens ha de fer or-
gullosos per veure com un po-
ble humil de 4000 habitants pot 
arribar a ser un referent esportiu 
reconegut internacionalment, 
gràcies a l’esforç, la voluntat i  la 
determinació de la seua gent”.

Nominats: Arantxa Ferrando 
Muela (BTT): Aitor Favà Mar-
tínez (Motocròs); Aitziane Sànc-
hez Gilabert (Pàdel); Pau Fosch 
Sànchez (Triatló i Duatló); Alba 
Fosch Sànchez  (Triatló i Duatló): 
Club de Bitlles Carballo
Relació de premiats: Millor 
equip/grup esportiu (2019):
Club Pati L’Aldea; Millor equip 
o grup esportiu (2020): Primer 
equip UE Aldeana; Millor espor-
tista femenina: Núria Gas Cugat; 
Millor masculí: Xavi Royo López. 
Premis a la projecció esportiva:
Blai Escribà Curto, (Nata-
ció), Martí Cervellera Albacar 
(Taekwondo); Cristian Calvet 
Cebolla (Motociclisme); Pol For-
né Tomàs (Patinatge); Noa Beni-
to Bedós (Futbol); Equip Benjamí 
de la UE Aldeana.
Mencions a títol pòstum: Enri-
que Peransi i José Arques
Voluntariat: Flore Alegre.

de Jesús. Al seu torn, dos dels 
membres de la Grada Jove, 
Guillem Pedrola i Jordi Ejar-
que, destaquen el paper que 
juga el suport de l’afició en els 
encontres disputats a la Santa 

Creu. D’altra banda, hi ha en-
trevistes a Aleix Robert i Mar-
tí Panisello, dos jugadors de 
la casa que han fet carrera al 
Catalònia. També es parla amb 
l’expresident i exalcalde, Pere 

Panisello, sobre la importància 
que té el futbol com a apara-
dor de la localitat cap a l’exte-
rior, a més de recordar algunes 
anècdotes.
Nota i Fotos: FCF
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C. HANDBOL AMPOSTA
Derrota amb orgull a la 
pista del líder (22-21)
El Club handbol Amposta 

Lagrama va perdre en la 
seua visita a la pista del líder, 
el Sant Quirze (22-21).
Les actuals líders, amb poten-
cial de jugadores de categoria 
superior i candidates a lluitar 
per l’ascens a Liga Guerreras 
Iberdrola, van fer la seva feina, 
però el conjunt dirigit per Ma-
teu Castellà no els ho va posar 
fàcil, fins i tot va tenir opcions 
de guanyar l’encontre. Un inici 
de la primera part molt igualat, 
en què l’Amposta va planta ca-
ral. Malauradament deu minuts 
de sequera ofensiva per part de 
l’Amposta, al segon tram de la 
primera meitat, van donar ales 
al conjunt dirigit per Dolo Mar-
tín per arribar al descans amb 
un marcador favorable per 16-
10. A la represa, l’Amposta va 
mostrar la seva millor versió, 
amb una intensitat defensi-
va que impedia al Sant Quirze 

sentir-se còmode. La insistèn-
cia ampostina comportaria re-
duir distàncies i, a més, va fer 
que el Sant Quirze tardés divuit 
minuts (de l’11 al 29) en fer el 
gol decisiu. El parcial de la se-
gona meitat per 7 gols a 11. Tot 
i no sumar els dos punts en joc, 
bon partit de l’Amposta Lagra-
ma, que va posar contra les 
cordes al lider del campionat a 
la seva pista. L’Amposta dispu-
tarà el cap de setmana vinent 
dos partits, a casa. Dissabte 
contra l’Almassora (13ena jor-
nada) i diumenge contra l’Elda 
Prestigio, (recuperació de la 
tercera jornada).

CLUB VOLEI ROQUETES

MOTO 3

Agustín Rodriguez debuta 
amb victòria (3-0)

Jeremy: el pilot 
ambaixador de Jesús

Agustín Rodríguez, un 
professional amb llarga 

trajectòria dintre del món del 
voleibol, és el nou tècnic de 
l’equip de Roquetes. 
Benjamin, el tècnic fins la set-
mana passada, eix fonamental i 
impulsor del club, va decidir no 
seguir. Una notícia que va sor-
prendre però motius personals 
i també professionals han com-
portat que Benjamin hagi de fer 
un pas al costat. Al Facebook de 
l’entitat s’agraien tots els anys 
que “Benjamin Cuevas ha dedi-
cat al Club Voleibol Roquetes, 
ja que sense ell res de tot això 
seria possible”.
El nou tècnic va debutar dis-
sabte, contra l’Olot. I va fer-ho 
amb una victòria contundent 
per 3-0. Va ser un partit cò-
mode per als de Roquetes que, 
d’aquesta forma, recuperen la 
dinàmica guanyadora. Els lo-
cals van encarrilar la victòria ja 

Aquesta setmana el jesusenc 
Jeremy Alcoba va tenir una re-
cepció oficial a l’Ajuntament. 
Va signar el nou conveni de 
col·laboració un any més i va 
lliurar el casc que “l’ha acom-
panyat en algunes curses per 
homenatjar el nostre poble. És 
un honor que estiga a la vitri-

na de la nostra sala noble”. El 
pilot de Moto 3 ha signat una 
gran temporada en el debut 
a la categioria. És un referent 
amb un gran futur per davant. 
A més, és un orgull per Jesús, 
sent una extraordinari ambai-
xador jesusenc i també de les 
Terres de l’Ebre. 

Circuit Albert 
Montañés

El campionat del circuit de ten-
nis Albert Montañés va conèi-
xer els guanyadors/es el cap de 
setmana passat. Es va iniciar al 
febrer però per la pandèmia va 
quedar aturat fins aquest mes 
de desembre quan s’han pogut 
disputar les finals. El circuit ha 
abarcat clubs del territori ebrenc 
i també del nord de Castelló, 
amb alguns jugadors del Camp 
de Tarragona. Guanyadors/res 
per categoria: 
Benjamí: Sofia Hiraldo i Marcos 
Torres (Club Tennis La Closa); 
Aleví Masculí A: Joan Cardedeu 
(Serramar). Masculí B: Manfred 
Henne (Serramar). Aleví Feme-
ní: Elena Llauradó (Serramar). 
Infantil Femení: Aran Montañes: 
Infantil Masculí A: Adrian Guer-
rero (Tennis Villarreal), Infantil 
Masculí B: Albert Llatje (CT Tor-
tosa); Infantil Masculí C: David 
Blasco; Cadet Femení: Àngela 
Gebali (Serramar); Cadet Mas-
culí: Adrian Guerrero (Tennis 
Villarreal); Absolut Masculí: Ni-
colás Muñoz (Tennis Tarragona).

des del primer set, davant d’un 
rival que no va poder contrar-
restar el joc local. 
Des del club es deia que “en 
un partit en què van  participar 
tots els jugadors de la plantilla, 
es va demostrar que l’evolució 
dels  joves jugadors roquetencs 
és una realitat. Partit tranquil 
que va fer que, en moments 
puntuals, l’equip es relaxés i 
no mostrés una actitud com-
petitiva òptima i necessària per 
competir en els partits claus de 
la temporada”. Fotos: Eusebi

BÍTEM
I Campus Nadal TecniSoccer 2020
La UE Remolins-Bítem orga-
nitzarà el Campus Nadal Tec-
niSoccer a Bítem els dies 22, 
23, 24, 28, 29, 30 i 31 de de-
sembre i 4 i 5 de gener.
El campus va dirigit a xiquets 
i xiquetes d’entre 4 i 14 anys 
i les inscripcions poden for-
malitzar-se fins a demà dia 19 
de desembre trucant als telè-
fons 64712778, 648906906 i 
641618828 o al següent correu
electrònic: 
futbolbaseueremolinsbitem@
gmail.com.
“Aquest campus ofereix una 
metodologia innovadora, que 
recerca l’aprenentatge de tots 
els conceptes relacionats amb 
el món del futbol, creada i di-
rigida per professionals de 
l’esport amb mencions a l’alt 
rendiment. Es comptarà amb 
sessions d’aprenentatge motor 
per una banda i de situacions 
aplicades al joc i partits com-
petitius per l’altra, conjunta-
ment amb sessions pràctiques 

en el que la variabilitat i el di-
namisme són els protagonis-
tes. Com a Campus professio-
nal, també tindran lloc petites 
sessions sobre la nutrició apli-
cada a l’esport, fet que servirà 
als jugadors/es per desenvo-
lupar un dels hàbits essencials 
en el dia a dia d’un futbolista. 
Tot plegat assegurem que serà 
una gran experiència”.
L’horari és de 9:30 h del matí 
fins a les 12:30 h (on fins a les 

13 h es podrà realitzar la reco-
llida dels jugadors/es per part 
de la/les persones responsa-
bles). Cal remarcar que demà 
dia 19 de desembre finalitza el 
període d’inscripció.

Inscripcions obertes 
fins demà dissabte 
dia 19 de desembre

TENNIS
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Si demà li toqués la loteria a Michel Viñas i, per tant, fos milionari faria 
tres coses: un programa esportiu ebrenc, de 24 hores, sense pausa 
(jo ja tinc la programació feta); una volta al món amb la seva estimada 
i tercer ser president del Saragossa per salvar-lo. Un equip que cap 
entrenador dels que va parlar el volia entrenar, fins dilluns quan ha fit-
xat JIM. Curiosament, Torrecilla, nou director esportiu del Saragossa, 
va ser-ho del Novelda i fou qui va fitxar a Teixidó d’entrenador. ‘Teixi’ 
hagués  pogut ser una opció per la seva experiència en segona divisió 
i és un mister que té un rècord Guines, eliminar a la Copa de rei al Va-
lència i al Barça amb el Guadix i el Novelda. A la foto adjunta, Teixidó 
quan jugava a l’Osasuna. 

· L’any 2016 l’Amposta va 
fer un comunicat en el que 
em vetava. Han passat els 
anys i segueixo vetat. Mal-
grat això, les informacions 
d’aquest club les he con-
tinuat publicant puntual-
ment, tot i no tenir relació 
amb la directiva. No és la 
primera vegada que em 
passa això. La Sénia em va 
vetar dues vegades pels 
meus escrits a la revista lo-
cal ‘Lo Senienc’. 
Fa unes setmanes el presi-
dent de l’Amposta va tenir 
una xerrada amb una gran 
persona, Sinto Martí, que 
va ser delegat molts anys 
en aquest club i és tota una 
Institució. Van comentar el 
tema i sé que el president 
va dir que  “ho parlarem”. 

De moment, però, sense notí-
cies de l’Amposta, i la situació 
continua igual.
· UN DIRECTIU EBRENC AL 
BARÇA. Fa unes setmanes, 
Joan Laporta va estar a les 
Terres de l’Ebre i va tenir una 
conversa amb un directiu 
d’un club ebrenc i li va dir: “Si 
guanyo, tinc un càrrec per a 
tu a la directiva”. El directiu 
ebrenc no m’ha autoritzat a 
dir el seu nom. Només dono 
una pista: la seva parella ac-
tual fa running i és molt maca.
· Aquest any l’exmíster del 
primer equip del Perelló, Mo-
linos, que ara és coordinador 
del futbol base, volia entrenar 
un dels equips femenins que 
s’havien fet per primera ve-
gada a la població. Entre les 
integrants d’aquests equips 

està la dona de Molinos. 
Però ella ho té molt clar: si 
el seu marit és el míster de 
l’equip en què ella jugui, ho 
deixa. No sé si a l’hora de di-
nar parlen de futbol...
· De moment, José Maria 
Garcia no vindrà al progra-
ma de Michel de Minut 91, a 
Canal TE, el dia 28. Valdano, 
tampoc. Té massa cotitza-
ció. De vegades me’l trobo 
en una caferteria que hi ha 
a prop del Retiro amb el seu 
periòdic i el seu cafè. Però 
qui sí que anirà al programa 
serà un gran periodista de 
Tarragona, Helder que en 
els inicis de Michel ja van 
col·laborar junts a MINUT 
91. 
L’altre convidat serà un ser-
vidor i potser li donaré a 
Michel una sorpresa i de les 
grosses. Ell no se l’espera.

Fa unes setmanes Michel va 
fer un debat a Canal Terres 
de l’Ebre, a Minut 91, parlant 
amb possibles candidats a la
presidència de la Rapitenca. 
Al programa van assistir-hi 
tres, Fernando Garcia, Xavi 
Reverté (l’etern aspirant però 
al que li agrada estar a l’om-
bra i que ja fa pocs anys li va 
faltar un pèl per presentar-se) 
i Hernan,  que si no es pre-
senta ningú ell seguirà enda-
vant. 
No estava en el debat fou 
Ramón Muñoz, expresident 
en el període 2003/2006 i 

2012/2017. 
Ell diu que no es presentarà 
però en el fons tindria ganes i 
fins i tot ja tindria entrenador 
escollit. També pot haver-hi 
una altra candidatura amb 
directius actuals que estari-
en buscant un president per 
seguir.  
Si hi ha un club, que és únic, 
amb tants candidats aquest 
és la Rapitenca. 
És més que un club, tot i que 
de vegades sembla un club 
italià per les guerres de can-
didats i l’oposició que exis-
teix.

RAPITENCA: CANDIDATS PER A LA 
PRESIDÈNCIA

En l’època que ens trobem, hi 
ha gent que fa més esport. En 
el cas de Xavi Cid i Juanjo Ro-
vira, de tant en tant fan alpi-
nisme per muntanyes. I parlen 
de tot menys de futbol. Des-
prés Xavi fa unes paelles que 
saben a glòria. 
D’altra banda, José Maria 
Aliau, directiu del Jesús i Ma-
ria, és un boig del running. 
El 4 de desembre em va dir 
que tenia molèsties i que ha-
via d’anar a l’osteòpata. Jo li 
vaig recomanar que descan-
sés. No em va fer cas i com 
que estava apuntat a la mitja 

marató de València virtual, el 
dia 8 va córrer 21 k en 1 hora 
i 58 minuts. I és que això de 
l’esport és com una droga. Un 
servidor correrà aquest any la 
seva cinquena Sant Silvestre 
consecutiva, enguany de for-
ma virtual. El 31 de desembre 
faré els meus 10 km pel Retiro 
de Madrid i serà potser la pit-
jor marca, doncs amb la covid 
el meu ritme no és el mateix. 
Això sí, amb 61 anys gaudeixo 
cada dia pel Retiro entrenant 
com un nen; faci fred o plo-
gui, no perdono ni un dia dels 
5 que entreno.

XAVI CID I ROVIRA, ESCAL.LANT MUNTANYES

No tinc espies, ni tinc a ningú 
de la Cia per Tortosa, però si 
que sé que el president del 
CD Tortosa, Marià Curto, i el 
president de l’Ebre Escola, 
Jordi Garcia, han parlat de 
fer alguna col·laboració con-
junta, un acord que pot estar 
ja perfilat. 
Jo vàries vegades els dar-
rers anys he dit que podria 
haver-hi una fusió. De mo-
ment, no la hi haurà però sí 
que existeix un bona sintonia 
i això és important. No obs-
tant, una cosa la tenen molt 

clara des de l’Ebre Escola: 
si hi ha algun acord, ells no 
volen perdre el seu projec-
te ni el seu nom. Cal desta-
car, una vegada més, el gran 
mèrit d’aquest club que ha 
donat un exemple: amb hu-
militat i treball es poden fer 
coses grans i això que reben 
una  subvenció molt minsa 
pel volum d’equips que te-
nen. 
La meva aposta és que al 
2025 el Tortosa es digue  
Tortosa-Ebre Escola. 
Estaran a la tercera divisió.

TORTOSA I EBRE ESCOLA PRENEN CAFÈ

Xavi Beranuy, jugador de la Sénia, té molta amistat amb Joan Laporta a qui donarà suport a la pro-
pera campanya. A la foto esquerra, tots dos fa deu anys. A la dreta, imatge de tots dos més recent.

TORRECILLA I TEIXIDÓ

MÉS TOP SECRET
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ESCUDELLA DE GALETS
I CARN D’OLLA DE NADAL

Aquí el plat estrella del dia de 
Nadal, escudella i carn d’olla, 
genial. Ens dóna feina amb la 
preparació, però després ho po-
dem deixar preparat i escalfar a 
l’hora de servir

PREPARACIÓ:
Ompliu una olla alta amb uns 5 l 
d’aigua i poseu-la al foc a tem-
peratura mitjana-alta. Primer 
poseu-hi dintre de la cassola les 
carns més dures, la gallina, l’os 
de pernil, els ossos de vedella, 
els ossos d’espinada de porc, el 
jarret de vedella, les carcasses 
de pollastre, la costella de vede-
lla i els cigrons que tindrem en 
remull des de la nit anterior, els 
posem dintre d’un saquet (els 
venen ja especials per bullir els 
llegums). Salem l’aigua i deixem 
que arranqui el bull, i anem tre-
ien la bromera que es formarà a 
la part superior de l’aigua. Dei-
xem bullir 30 minuts. Passats els 
30 minuts, afegim la careta de 
porc, l’orella, la cansalada, i els 
peus de porc tallats per la meitat 
que ja tindrem mig bullits. Una 
vegada que comença a bullir 
deixem unes 2 hores. Mentres-
tant preparem la pilota: Posem 
les carns en un bol, afegim els 

ous sencers, sal, pebre, el pa 
remullat amb llet, els alls i el ju-
livert tallat a trossets. Barregem 
fins que quedi una pasta mal-
leable per fer una pilota. Fem la 
pilota, la passem per la farina. 
Passades les 2 hores, afegim a 
la cassola la pilota, juntament 
amb les verdures i les salsitxes. 
Després de deixar bullir 1 hora 
més, afegim la botifarra negra 
i tanquem el foc. Retirem cal-
do de l’olla gran, i el repartim 
en dos cassoles, en una d’elles 
posem la patata i la col per bu-
llir. En l’altra olla, coleu-hi el 
brou i bulliu la pasta de galets 
fins a deixar-la al punt. 

CONSELLS:
L’os de pernil sempre és bo po-
sar-lo de la part inferior de la 
pota, que fa el caldo blanc.
Es poden bullir els peus de porc 
abans, perquè no deixi el caldo 
tan fort.
És important que anem treien 
la bromera que es forma a so-
bre del brou, ja que són les im-
pureses de les carns així com el 
greix. D’aquesta manera el brou 
queda menys gras i més clar.
I ja sabeu, “Per Nadal cada ove-
lla al seu corral”! Bones Festes!

INGREDIENTS (6 PERSONES) 
• 1/2 gallina
• 1 tros d’os de pernil de gla.
• 1 os de genoll de vedella.
• 1uni. de carcanada de pollas-
tre.
• 1/2 quilo de jarret de vedella.
• 1/2 quilo de costella de vede-
lla.
• 1/2 pollastre de pagès.
• 1 tros de cansalada viada.
• 4 meitats de peus de porc.
• 3 uni. de salsitxes crues.
• 2 Botifarres negres.
• 1 orella de porc.
• 1 careta de porc.
Verdures:
• 2 branques d’api.
• 4 pastanagues.
• 2 porros.
• 1 col.
• 3 patates pelades grans a 
quarts.
• 300 g de cigrons.
• 1/2 quilo de galets.
• Aigua.
Per a la pilota:
350 g de carn picada de vedella, 
250 g de carn picada de porc i 
150 g de cansalada del coll. Sal. 
all picat, julivert picat. 2 ous. 
Molla de pa de la vigília. Una 
mica de llet.
Farina.

RECEPTA DE NADAL

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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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

MARIANA

642 116 300
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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!

MASAJES
Y MUCHO MÁS

690 197 279
T

O
R
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O

S
A
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112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe. 
Amb la conjunció de 
Júpiter/Saturn perds 
rigidesa. Augment 
de contactes i 
amics. Evolució en la 
filosofia de vida, et 
modernitzes.

aquari
21/01 al 19/02

Amb l’entrada de 
Júpiter i Saturn 
al teu signe, pots 
sentir que ja no val 
fer les coses com 
abans. Organitzar-te 
per alliberar-te serà 
necessari. Període 
de gran maduració.

sagitari
23/11 al 21/12

Llibertat amb res-
ponsabilitat. Aquest 
pot set el teu lema. 
Deixes enrere alguns 
patrons obsolets i 
construeixes una 
nova manera de fer 
les coses, des dels 
fonaments.

escorpí
24/10 al 22/11

Et reafirmes en les 
teves opinions i pots 
mostrar-te una mica a 
la defensiva. Compte 
fins a deu, abans de 
llançar una sentèn-
cia. Notícies d’una 
persona que estimes 
molt.

balança
24/09 al 23/10

Amb Venus per la 
Casa III, la teva ment 
entra a una etapa 
més tranquil·la i cer-
ques vies per deixar 
enrere l’estrès. 
Recuperes alguna 
activitat lúdica que 
et fa feliç.

àries
21/03 al 20/04

La teva ment va a 
mil per hora i sembla 
que recuperes el 
temps perdut i fas 
tota la feina endarre-
rida. Penses en fer 
un viatge, tan aviat 
puguis. Fas nous 
contactes.

cranc
22/06 al 23/07

Cerques ajuts i els re-
cursos possibles, per 
poder tirar endavant 
els teus projectes 
personals i professio-
nals. Possibilitat de 
rebre una herència 
en els propers dos 
anys.

verge
24/08 al 23/09

El sector laboral 
entra a una etapa 
de canvis i faràs més 
esforços per assolir 
l’estabilitat que vols. 
La salut demana 
que hi posis atenció, 
potser cal canviar de 
teràpia.

taure
21/04 al 21/05

Amb Júpiter i Saturn 
per la Casa X, s’ac-
tiva especialment el 
sector professional i 
per poder donar el 
millor de tu, t’hauràs 
de posar al dia en 
coneixements i 
tecnologia.

peixos
20/02 al 20/03

Trobes plaer en 
estar sol i fer la teva. 
Mostres el teu costat 
més rebel. Algú 
et segueix des del 
silenci i et vigila a les 
xarxes. Sigues curós 
amb la informació 
que donis.

lleó
24/07 al 23/08

Júpiter i Saturn a 
la teva Casa VII, 
inclina a que en els 
propers anys visquis 
situacions clau en el 
sector de la parella. 
Ha arribat l’hora de 
la maduració senti-
mental.

bessons
02/05 al 21/06

Sospeses la possi-
bilitat d’emigrar o 
de fer un canvi, com 
anar a viure a pagès 
si ets de ciutat. 
Una persona més 
gran que tu, potser 
estrangera, pot tenir 
molt a oferir-te.

AMPOSTA
DOÑA PILAR

641 864 890
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