
Les vacunacions, tot i que el procès és lent, avancen i s’han convertit en una il.lusió per frenar la Covid. S’han 

iniciat les previstes a professionals sanitaris a l’Ebre i se segueix prioritzant les que es duen a terme a les 

residències. Malgrat tot, queda molt encara. Plana 3

Vacunació per a l’esperançaVacunació per a l’esperança

Terres de l’Ebre: la situació sanitària s’agreuja

                    P3

El risc de rebrot es dispara i es situa per sobre dels 685 punts (no hauria de superar els 100). Pel que fa a 

les dades d’ingressats a l’UCI a l’Hospital Verge de la Cinta, ahir dijous es comptabilitzaven 18 persones 

(11 per covid). A l’Ebre n’hi ha 30 hospitalitzades per contagi.
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EDITORIAL
2021 UN ANY VITALEdita:

El 2021, el món començarà a 

lluitar lentament contra la 

Covid-19. Però, què més canviarà? 

GENER:L’any començarà amb una 

nota positiva: la investidura de Joe 

Biden com a 46è president dels Es-

tats Units el 20 de gener. Biden tor-

narà a unir els Estats Units a l’Acord 

de París sobre el canvi climàtic i amb 

l’Organització Mundial de la Salut i 

oferirà una cooperació més estreta 

amb els aliats d’Europa i Àsia. A més, 

a mesura que s’acceleri el desplega-

ment de la vacuna Covid-19, plane-

jarà un gran paquet d’estímuls per 

reactivar l’economia nord-america-

na. Amb Biden, els lligams amb altres 

règims autoritaris, com l’Aràbia Sau-

dita, seran més glaçats, però tam-

bé haurà de lluitar amb un tribunal 

suprem dominat pels conservadors, 

on s’enfronta una batalla pels drets a 

l’avortament, contra la violència po-

licial i el racisme en general.

FEBRER: Tayyip Erdogan, president 

de Turquia, que complirà 67 anys al 

febrer i vint anys des que va fundar el 

partit Justícia i Desenvolupament al 

govern, és l’arquetípic “d’home fort”, 

i com molts d’aquests líders,  Er-

doğan  dirigeix   una política exte-

rior agressiva destinada a aixecar el 

sentiment nacionalista-patriòtic i 

distreure els problemes nacionals. 

Així, l’any 2021 veurà més violència 

contra els kurds a Síria i més inter-

ferències turques a Líbia, els Balcans 

i el Caucas. El príncep hereu Mo-

hammed bin Salman, d’Aràbia Sau-

dita, pot succeir aviat al rei Salman, 

de 85 anys. Almenys MBS no pretén 

ser demòcrata.

MARÇ: Bashar al-Assad Siria. La 

catastròfica guerra civil de Síria 

complirà deu anys al març. Les se-

ves ciutats han estat destruïdes, els 

seus habitants assassinats o despla-

çats per milions, i així i tot el dicta-

dor,  Bashar  al-Assad, sobreviu. La 

pressió per processar-lo creixerà el 

2021. Però Assad encara pot comp-

tar amb Rússia i l’Iran per protegir-lo.

Aquest any també es compli-

ran 20 anys de guerra a l’Afganistan, 

que es remunta als atacs de l’11 de 

setembre del 2001. Les converses 

de pau entre el govern i els talibans 

probablement ensopegaran.

ABRIL: Aquest mes farà quatre anys 

que un jove polític, Emmanuel Ma-

cron, va guanyar per primera vega-

da la primera volta de les eleccions 

presidencials de França i va passar 

a apoderar-se de l’Elisi. L’abril de 

2022, Macron tornarà a enfron-

tar-se als votants.

MAIG: Gran Bretanya afronta un 

enorme desafiament el 2021: atu-

rar el malson Covid-19 mentre s’in-

tenta una recuperació econòmica; 

fer front al caos posterior al Brexit; 

i evitar una crisi constitucional i la 

ruptura del Regne Unit. El primer 

ministre d’Escòcia, Nicola  Sturge-

on, tindrà un paper clau en els tres 

drames, però és aquest darrer, la 

voluntat d’independència del seu 

partit nacional escocès, el que pot 

dominar a mesura que passi l’any. El 

2021 serà un any accidentat per al 

primer ministre del Regne Unit, Bo-

ris Johnson.

JUNY: Les eleccions presidencials 

a l’Iran el 18 de juny i la sortida del 

mandatari, Hassan Rouhani, que no 

pot tornar a presentar-se per  ex-

haurí  els dos mandats, podrien ser 

un punt d’inflexió per a l’Orient Mit-

jà. Rouhani va decebre. No va poder 

complir les reformes promeses, la 

corrupció i les sancions dels EUA. 

Però almenys no estava en contra 

del diàleg amb Occident.

JULIOL: Aquest mes es compli-

ran  100  anys de la fundació del 

partit comunista xinès. Xi Jinping, 

president de facto de tota la vida, 

exercirà un poder personal enca-

ra més gran. El 2021 es veurà cada 

vegada més coordinat el retrocés 

occidental, a més de la seva acu-

mulació militar, especialment al mar 

de la Xina Meridional i a l’Himàlaia; 

abusos dels drets humans a Xinjiang 

i al Tibet.

AGOST: Els Jocs Olímpics de 2020 

reprogramats, arribaran a Tòquio a 

l’agost, suposant que els Jocs no es 

retardin de nou. L’esperit de coope-

ració mundial serà més necessari 

que mai el 2021, ja que el món lluita 

per recuperar-se de la pandèmia.

SETEMBRE: Les eleccions federals 

del setembre marcaran la retirada 

política d’Angela Merkel, cancelle-

ra alemanya des del 2005 i primera 

dona a ocupar el lloc. La seva sorti-

da serà un punt de partida per a Ale-

manya i Europa. La cursa per suc-

ceir-la com a líder dels demòcrates 

cristians culminarà aquest mes. 

Les eleccions de setembre podrien 

comportar grans canvis. L’atenció se 

centrarà especialment en els Verds 

i l’alternativa d’extrema dreta per a 

Alemanya.

OCTUBRE: Després de dues dèca-

des de captures, assassinats, cor-

rupció i subversió, Putin té pocs 

aliats internacionals ii la seua popu-

laritat està caient. Els ingressos del 

petroli, la sang vital de Rússia, han 

caigut. Ell i els seus aliats afronten 

difícils eleccions parlamentàries al 

setembre enmig de problemes eco-

nòmics creixents i disturbis. A l’oc-

tubre, Rússia enviarà una nau espa-

cial a la lluna durant 45 anys. Potser 

Putin s’hauria d’apuntar al viatge.

NOVEMBRE: El Regne Unit aco-

llirà les converses sobre el clima 

de l’ONU Cop26 a Glasgow el no-
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vembre, amb l’esperança de donar 

un nou impuls a l’acord climàtic de 

París del 2015. Els éssers humans 

continuen causant danys extraordi-

naris al planeta  ,  segons diu el cap 

de l’ONU, António Guterres. “La bi-

odiversitat està col·lapsada i un milió 

d’espècies estan en risc d’extinció. 

Els ecosistemes estan desaparei-

xent davant dels nostres  ulls”. Vol 

que tots els governs declarin l’estat 

d’emergència climàtica el 2021.

Al capdavant de la “guerra suïcida 

contra la natura” de la humanitat hi 

ha el president populista de dreta 

de Brasil, Jair Bolsonaro, que repre-

senta la negació del canvi climàtic. 

La desforestació de la selva amazò-

nica, un magatzem vital de carboni 

que frena l’escalfament global, s’ha 

accelerat des que Bolsonaro va as-

sumir el càrrec el 2019.  .  Mantenir 

els polítics en la seva paraula cli-

màtica i avergonyir a  Bolsonaro  és 

potser el repte més urgent del 2021.

DESEMBRE: Passaran exactament 

deu anys el desembre del 2021 des 

que Kim Jong-un va succeir al seu 

pare,  Kim  Jong-il, com a líder su-

prem de Corea del Nord. Els vani-

tosos esforços de Trump per tancar 

un acord amb Kim i acabar amb els 

seus programes d’armes nuclears i 

míssils balístics prohibits per l’ONU, 

van fracassar. Una pregunta preocu-

pant per al 2021: Kim reprendrà les 

proves nuclears? La majoria dels es-

tats membres de l’ONU han ratificat 

un tractat que prohibeix les armes 

nuclears que entra en vigor el 22 de 

gener. Li falten “detallets”, però és un 

pas esperançador.
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PROTECCIÓ CIVIL
La sotsdirectora de Coordi-
nació i Gestió d’Emergències 
de Protecció Civil, Imma So-
ler, no ha descartat aquest 
dimarts un confinament 
total com el del Regne Unit.  
Soler ha indicat que cal anar 
veient com evoluciona la 
pandèmia i quin impacte 
tenen les noves restriccions 
que s’apliquen des d’ahir, 
sempre amb aquest “difícil 
equilibri de continuar la vida 
social i econòmica i aconse-
guir evitar els contagis”.

CONTROLS
Els Mossos despleguen 
controls a les carreteres 
per garantir el confinament 
municipal. La policia també 
revisa accessos a les esta-
cions de transport públic. 
D’altra banda, els Mossos 
alerten d’estafadors que 
exigeixen diners per vacunar 
contra la covid-19 en resi-
dències o cases particulars. 
El cos ha rebut un centenar 
d’avisos de les residències 
però només una d’Esplugues 
de Llobregat ha pagat 400 
euros.

‘SOCA BRITÀNICA’
Salut detecta el primer 
cas de la soca britànica a 
Catalunya.  Es tracta d’una 
persona que va viatjar al 
Regne Unit. La consellera 
Vergés diu que s’està fent 
l’estudi de contactes i que és 
“probable” que hi hagi més 
casos relacionats d’aquesta 
persona. A l’Estat espanyol, 
els càlculs, mancant dades 
oficials, s’acosten als 30 
confirmats i altres 40 en 
estudi.

PLA 
D’ENFORTIMENT
Reforç de professionals 
dins el Pla d’Enfortiment 
de l’Atenció Primària. El Pla 
d’Enfortiment ha permès 
la contractació de 90 nous 
professionals a la Regió Sa-
nitària de Terres de l’Ebre.

MÉS 
NOTICIES

en portada

El risc de rebrot es dispara a les Terres de 
l’Ebre, i es situa per sobre dels 685 punts
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
aquest dijous a 6.478 (el 17 
de desembre eren 5.544).              
En 3 setmanes, des de l’an-
terior número de Més Ebre, 
s’han acumulat 896 casos 
positius al territori. L’evolució 
de la pandèmia a les Terres 
de l’Ebre ha empitjorat nota-
blement. La velocitat de pro-
pagació del virus se situa en 
2,05 mentre que el risc de re-
brot ha tornat a pujar i està en 
686 (el 17 de desembre era de 
119). Ha tornat a disparar-se 

(no hauria de passar de 100). 
Aquest dimecres a l’Ebre es 
sumaven 54 nous positius de 
covid-19 confirmats per pro-
ves PCR o test antigènic ràpid. 
En dades d’ahir, el nombre 
total de morts des que es va 
iniciar la pandèmia és de 130. 
Segons les dades oficials fa-
cilitades aquest dimecres per 
Salut a través del portal da-
descovid.cat, hi ha 30 perso-
nes hospitalitzades per con-
tagis. Pel que fa a les dades 
d’ingressats a l’UCI, ahir dijous 
es comptabilitzaven 18 perso-
nes a l’UCI de l’Hospital Verge 

de la Cinta (11 per covid). 
La situació segueix crítica. La 
taxa de confirmats per PCR o 
tests d’antígens és de 232,5 
pels 207 de la setmana an-
terior. El 9.74% de les proves 
que es fan donen positiu.

DES D’AHIR
Catalunya afronta deu dies més de noves 
restriccions al comerç i a la mobilitat 
Catalunya afronta a partir 

d’ahir deu dies més 
de noves restriccions, que 
s’allargaran fins el pròxim 
17 de gener, per frenar els 
contagis de coronavirus i 
que inclouen, entre d’altres, 
l’ampliació del confinament 
municipal de dilluns a 
diumenge, el tancament 
de centres comercials, dels 
comerços amb superfícies 
superiors als 400 metres 
quadrats i, durant els dos 
caps de setmana d’aquest 
període, dels comerços no 
essencials. .               
A més, els comerciants veu-

ran com després de perdre 
la campanya de Nadal ara els 
pot passar el mateix amb la 
de les rebaixes. Les botigues 
que obrin ho hauran de fer 
amb un aforament del 30%. 
També hauran de tancar els 
gimnasos mentre que la res-

tauració manté les restricci-
ons dictades abans de Nadal. 
A les restriccions dictades el 
dilluns passat pel Procicat da-
vant l’empitjorament de les 
dades epidemiològiques i que 
publicava aquest dimarts al 

DOGC, també hi consta la li-
mitació de les reunions socials 
a sis persones de dues bom-
bolles de convivència després 
que durant aquest Nadal s’hagi 
permès trobades de fins a deu 
persones.

“El confinament municipal 
s’amplia de dilluns a 

diumenge i les botigues 
no essencials hauran de 

tancar al cap de setmana”

Primeres vacunacions a 
professionals a Terres de l’Ebre
Aquest dilluns 4 de gener es 
va iniciar la vacunació als 
professionals sanitaris a les 
Terres de l’Ebre. Concre-
tament, es va començar la 
vacunació pel CAP l’Aldea i 
per l’Hospital de Tortosa. 
Durant aquesta setmana, 
està previst que més de 400 
professionals de l’Ebre s’ha-
gin vacunat. 
Es va habilitar un formulari 
pels professionals sanitaris 

A les residències
La vacunació a les residènci-
es a les Terres de l’Ebre “con-
tinua a bon ritme”, segons 
informa el Departament de 
Salut. Es va administrar la pri-
mera dosi a tots els residents 
de Natzaret i Flix, i sempre 
que no hi hagi imprevistos 
s’espera poder començar a 
administrar la segona a mit-
jans de gener. Aquesta set-
mana s’ha iniciat la vacunació 
a les residències Sant Miquel 
Arcàngel, a la llar-residència 
per a gent gran d’Amposta, a 

L’Onada de la Ràpita, la Resi-
dència assistida de Gandesa, 
la Residència de la gent gran 
d’Ascó, Residència Assistida 
Móra la Nova, la Residència 
assistida Centre Vima, Resi-
dència Assistida per a gent 
gran de Flix, la Residència 
Casa del poble del Perelló, 
L’Onada Alcanar, Residèn-
cia de Batea, Residència as-
sistida per a la gent gran de 
l’Ametlla de Mar, a L’Onada 
Tortosa i a Ulldecona. 
(més info a la plana 16)

que la sol·licitin, amb una 
gran resposta fins al mo-
ment. El Departament ja va 
anunciar canvis en la cam-
panya de vacunació per ac-
celerar-la, després que fins 
diumenge només s’hagues-
sin administrat el 10% de 
les 60.000 dosis que s’ha-
vien rebut per un retard en 
l’arribada de neveres i a les 
autoritzacions per ser vacu-
nat. 

Hi ha 18 persones a 
l’UCI, 11 d’elles 

per covid
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Enxampats tres menors fent 
pintades a l’entorn del pont roig

La Policia Local de Tortosa va 
enxampar dilluns tres menors 
que havien acabat de fer pin-
tades a l’entorn del pont roig. 

Afronta mesos de presó per llençar 
un gos moribund a un contenidor
Un veí de Tortosa s’asseurà a la banqueta dels jutjats penals acusat 
de ferir el gos de la seva companya sentimental i d’haver-lo llen-
çat, moribund, a un contenidor. Els fets van passar el 4 d’abril de 
l’any passat. Un home va alertar que en un contenidor del passeig 
Josep Puig, a Jesús, hi havia una bossa amb un objecte a l’interi-
or i en sobresortia una corretja. Es tractava d’una gossa, mestissa 
pitbull, que presentava 4 orificis a la regió parietal ocasionats per 
l’acusat. L’animal presentava un estat agònic, amb pols feble i res-
piració ampla, amb una resposta als estímuls dèbil, que li haurien 
provocat la mort. Per això, van practicar-li l’eutanàsia. La fiscalia 
acusa l’home d’un suposat delicte de maltractament d’animal do-
mèstic i sol·licita una pena de 18 mesos de presó.

Les sancions lleus per incom-
pliment d’esta ordenança im-
pliquen multes de 100 fins a 
750 euros.

MOCIONS
A la sessió plenària de dilluns 
es va aprovar el compte gene-
ral de l’Ajuntament correspo-
nent a l’exercici 2019, així com 
el manteniment de les tarifes 
del servei d’autotaxi a la ciu-
tat. Pel que fa a les propostes 
dels grups, es van aprovar les 
dos presentades per Movem: 
per a la implantació d’agents 
de Policia Local per regular 
el trànsit a les entrades i sor-
tides dels centres escolars, i 
per al compliment dels acords 
per a la instal·lació de lavabos 
públics a la ciutat. Per contra, 
van quedar rebutjades les 
dos de Ciutadans: una, per la 
millora de l’enllumenat públic 
a l’avinguda Ferran d’Aragó 
i pel control de la població 
de rates a l’entorn del carrer 
Vergés Paulí, i l’altra, pel 
manteniment dels bancs de la 
ciutat i l’increment de bancs al 
parc Teodor Gonzalez.

‘BUHOS’ A 
TORTOSA
A la venda, les entrades per 
a l’espectacle de ‘Buhos’. El 
concert, el 29 de gener, serà 
un dels primers actes inclosos 
en la Capital de la Cultura 
Catalana Tortosa 2021. Les 
entrades tenen un preu de 15 
euros (platea), 10 (amfiteatre).

ATROPELLAT 
UN JOVE QUAN 
CIRCULAVA 
EN PATINET 
ELÈCTRIC
Un jove que circulava en pa-
tinet elèctric va resultar ferit 
lleu dimecres de la setmana 
passada en ser atropellat per 
un turisme que no hauria 
fet un stop. L’accident es va 
produir a l’encreuament del 
carrer Cervantes amb Geno-
vesos. El jove fou traslladat 
en ambulància a l’Hospital de 
Tortosa per rebre atenció mè-
dica. Amb les noves norma-
tives d’aquesta setmana, els 
patinets elèctrics ja no poden 
circular per la vorera ni per 
zones reservades a vianants.

MÉS 
NOTICIES

L’Ajuntament i les EMD de Tortosa rubriquen el 
nou conveni per als pròxims vuit anys
L’alcaldessa de Tortosa, 

Meritxell Roigé, i 
els alcaldes-presidents 
de les EMD de Jesús, 
Víctor Ferrando (a la 
foto); Campredó, Damià 
Grau, i Bítem, Lurdes 
Domènech, han signat el 
conveni que regularà la 
relació econòmica entre 
l’Ajuntament i les EMD 
durant els pròxims vuit anys.              
La signatura s’ha produït des-
prés que el ple de l’Ajuntament 
de Tortosa aprovés els nous 
convenis el dimecres 23 de 
desembre, i que les EMD l’ha-
gen aprovat al llarg de l’última 

setmana als seus plenaris. Els 
nous convenis permeten esta-
blir una nova relació amb les 
EMD, que preveu una millora 
de l’impacte econòmic amb 
dos transferències anuals: una 
de recursos corrents i l’altra 
de capital, amb noves fórmu-
les que amplien la recaptació 
d’ingressos. Així, la fórmula de 
transferència corrent afegeix 
nous conceptes d’ingrés: IBI 
rústica, IBI de característiques 
especials, taxa per ocupació 
del domini públic per empre-
ses subministradores d’ener-
gia i per prestadores de ser-
veis de comunicacions, IAE i 

cànon de parcs eòlics. D’altra 
banda, la fórmula de transfe-
rència de capital proposada 
resulta d’afegir un import fix 
als vigents capítols VI i IX d’in-

gressos. Els convenis també 
inclouen la descentralització 
del servei d’urbanisme, portant 
este servei a l’atenció del ciu-
tadà de cadascun dels pobles.

APOSTA PER L’AUDIÈNCIA JUVENIL
Nous descomptes al públic que assisteix a la 
programació cultural de la ciutat
L’Ajuntament de Tortosa 

aplicarà nous descomptes 
al públic que assisteix a la 
programació cultural de la 
ciutat.               
Aquesta és la proposta que ha 
dut a terme el govern munici-
pal coincidint amb l’inici de la 
Capital de la Cultura Catalana 
Tortosa 2021 i que té com a 
objectiu aproximar la cultura 
a tots els públics de la ciutat.
Un dels punts, entre altres, 
més destacats s’adreça a la 
gent jove de menys de 25 
anys, que podran accedir a 
qualsevol dels espectacles de 
la programació teatral amb 

una entrada de 6 euros. Així 
mateix, també s’aplicarà un 
30% de descompte als titulars 
del Carnet Jove, fins als 30 
anys inclosos.
Aquests i altres descomptes es 
van aprovar dilluns durant la 
sessió ordinària del ple muni-
cipal.
Enric Roig, portaveu del grup 
municipal del PSC de Tortosa 
i regidor de cultura va valorar 

molt positivament les mesu-
res ja què “amb aquests preus 
apostem clarament per apro-
par la ‘Cultura que vivim’ a tot-

hom, posant especial atenció 
en la gent jove a través d’es-
pectacles gratuïts i amb un in-
crement de les bonificacions”.

Inici de la Capital de 
la Cultura Catalana 

Tortosa 2021
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PLE ORDINARI
S’aprova un pressupost 
de 30,3 milions
El ple ordinari del mes 

de desembre, de forma 
telemàtica, va aprovar el 
pressupost de l’Ajuntament.  
Uns comptes que sumen un 
total de 30.319.000 euros i 
que s’incrementen un 6,36% 
respecte el 2020. S’ha aprovat 
mb el vot a favor de l’equip de 
govern d’Esquerra i de les dues 
regidores del Partit dels Socia-
listes i el vot en contra dels dos 
regidors de Som Amposta i del 
regidor de Junts per Amposta. 
L’alcalde, Adam Tomàs, ha de-
fensat el pressupost proposat 
per l’equip de govern assenya-
lant que es tracta “d’un pressu-
post digne i realista, que posa 
les persones al centre i amb 
un increment de les partides 
de caire social i de reactivació 
econòmica, i més tenint en 
compte la situació d’incertesa 
actual, i per això està més obert 

que mai. Es va tancar l’exerci-
ci 2020 amb un endeutament 
de 18,3M€ i un ràtio aprox. del 
49,63%. Sempre hem mantin-
gut com a referencia les dades 
a 31 de desembre de 2015, on 
el ràtio de l’endeutament era 
del 64,44% i un endeutament 
bancari de 24,710M€. Per tant, 
en xifres absolutes, hem re-
duït 6,4 milions l’endeutament  
mantenint un alt volum d’in-
versió i despesa social gràcies 
a haver estat capaços de cercar 
fonts de finançament”.

COMITÈ OLIMPIC
Aina Cid rep la medalla 
al mérit esportiu

El COE (Comitè Olimpic 
Espanyol) va lliurar 

dissabte, al Casal d’Amposta, 
la medalla al mèrit esportiu 
a la remadora Aina Cid, 
subcampiona d’Europa 
al costat de la cantàbrica 
Virginia Díaz en el dos sense 
el 2020. 

El guardó va ser lliurat per Asun-
ción Rosario Loriente, presiden-
ta de la Federació Espanyola de 
Rem. 
Un altre reconeixement extraor-
dinari per Aina Cid que continua 
acumulant grans resultats, any 
rere any. Orgull per Amposta i 
per les Terres de l’Ebre. 

* El projecte d’inserció laboral 
de la Fundació Pere Mata 
ajuda un 32% dels pacients a 
tenir feina. El servei prelabo-
ral d’Amposta atén persones 
amb trastorns mentals severs 
i funciona des de fa 10 anys. 
Per facilitar la inserció laboral 
dels usuaris i usuàries, s’ha 
comptat amb la col·laboració 
del Parc Natural, de l’ARCA, 
de Temps de Terra, de Riet 
Vell, de l’Ajuntament de 
l’Aldea (amb un conveni per 
col·laborar amb les escoles 
del municipi) i del Restaurant 
l’Estany – Casa de Fusta.

 * Onze persones es van  
incorporar, dimecres dia 30 
de desembre, a treballar a 
diferents àrees de l’Ajunta-
ment d’Amposta en el marc de 
diferents plans d’ocupació. 10 
persones dels plans d’ocu-
pació de la Diputació durant 
6 mesos i una en el marc del 
programa Joves en pràctiques 
durant 6 mesos.

MÉS 
NOTÍCIES

L’AJUNTAMENT D’ASCÓ BUSCA: JURISTA MUNICIPAL · Llicenciat o Graduat en Dret.

Mínim imprescindible de 5 anys de trajectòria professional a plena dedicació en ajuntaments o altres entitats locals com a lletrat, 
jurista o tècnic d’administració general. 
Experiència en dret local, urbanisme, tributari.
Preferiblement amb títol professional d’advocat.
Retribució en funció d’experiència i qualificació acreditades.
Formalització per concurs de mobilitat interadministrativa o nomenament interí.
Adreçar carta de motivació i currículum detallat a: organitzaciomunicipal@asco.cat

DIA DE REIS A 
CANAL TERRES DE 
L’EBRE
Una dotzena de treballadors 
de Canal Terres de l’Ebre es 
van desplegar dimarts, dia de 
la cavalcada dels Reis Mags, 
per seguir el seu pel territori. 
Una jornada molt intensa, 
semblant a un ‘marató’ de ca-
valcades, que començava amb 
un directe de Flix a les 18:30, 
o continuava a les 20.30h 
des de Tortosa. I el resultat, 
en xifres d’audiència ha estat 
espectacular. Segons l’informe 
diari que l’empresa Konodrac 
entrega a les televisions locals, 
les cavalcades que es van 
oferir entres les sis de la tarde 
i la matinada van ser vistes 
per 36.378 persones. 

Imatge d’arxiu de ‘La ‘Tuna Folk’. Facebook

Diversos grups ebrencs van oferir un espectacle 
per a les residències el dia de Reis
Impulsat i patrocinat 

pels Serveis Territorials 
de Treball, Afers Socials 
i Famílies a les Terres de 
l’Ebre, amb la col·laboració 
dels Serveis Territorials de 
Salut, la tarda de Reis es 
va oferir a tots els centres 
residencials del territori 
l’espectacle virtual SOM 
MOLT GRANS!.  
L’espectacle, organitzat pel 
col·lectiu DiLLUMs d’Arts al 
Forn, va tenir un nexe escè-
nic creat pel director teatral 
Valer Gisbert i presentat per 
Meritxell Sabaté. Estaven pre-
vistes les actuacions del Grup 

Teatral Planer, Jesús Fusté, Je-
sús M. Tibau, Joan Rovira, Jota 
Planera, Kosereta, Junior’s, 
La Tuna Folk, Montse Boldú, 
Marta Viladrich&Manel Miró, 
Pili Cugat i Carlos Luprián, los 
Quicos, Roberto Oliván, Sheila 
Martín, Sílvia Panisello o Vicent 
Pellicer, entre d’altres. Totes les 
persones participants van voler 
contribuir de forma solidària a 
aquest reconeixement a per-
sones que han patit de forma 
especial la pandèmia. Poste-
riorment l’espectacle, que es 
va oferir via streaming i que te-
nia com a objectiu homenatjar 
un col·lectiu molt afectat per 

la pandèmia de la Covid-19., 
quedarà a disposició de totes 

les persones que el vulguin 
gaudir.
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DELTEBRE
Dilluns passat es van lliurar 
els premis i els diplomes 
als guanyadors del Concurs 
de Decoració Nadalenca de 
Deltebre. 
En total la ciutadania havia 
de votar entre 60 propostes, 
dividides en tres seccions. 
Els guanyadors han estat, 
en categoria aparadors: 
Filicoto, Ferreteria i Regals 
Amenós, Calçats Princep, 
Natur la Pelu i Llibreria 
Catalana. 

Cases i jardins: Mireia Pagà 
Llaó, Jordi Martínez - Mont-
se Blanch i Laia Martínez.
Categoria pessebres: Carla 
Bertomeu, Mariona Bell-
munt i Laura Pla.
D’altra banda, la guanyado-
ra del concurs de cartells per 
a la Cavalcada 2021 va ser 
Sofia Ferré Gracia, alumna 
de sisè de primària de l’Es-
cola Sant Miquel.

L’AMETLLA DE 
MAR 
Després de la votació 
popular i de la deliberació 
i recompte posterior, es va 
fer públic que l’estanc Casa 
Creixenti del carrer Andreu 
Llambrich, 65, s’ha emportat 
el 1r premi del 38è Concurs 
d’Aparadors de Nadal i per 
tant, els 175€ del premi.
En la segona posició i amb 
un premi de 150€ ha quedat 
Regals Casa Consarnau, del 
carrer Andreu Llambrich, 27. 
La tercera posició ha estat 
per a Llibreria Sant Jordi de 
la Plaça Nova, 12, que s’endú 
els 125 € del tercer premi. 
I a la 4a posició ha quedat 
Electrodomèstics Felip de la 
Plaça Nova, 15, que guanya 
els 100 € corresponents.
Fou el segon any que la 
votació s’ha fet seguint el 
resultat d’un procés popu-
lar, tot i que per primera 
vegada els caleros i caleres 
van haver de votar un mínim 
de tres establiments i un 
màxim de sis a les butlletes 
del concurs.

MÉS 
NOTÍCIES

Roquetes va aprovar el conveni de col·laboració amb 
el Consell Comarcal en matèria de serveis socials
El Ple de l’Ajuntament de Ro-
quetes en la sessió celebrada 
el 29 de desembre de 2020 va 
aprovar, per unanimitat de tots 
els grups municipals, el con-
veni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
en matèria de serveis socials, 
polítiques de joventut i altres 
programes relatius al benes-

tar social i polítiques d’igualtat: 
Plans Locals de Joventut, el II 
Pla d’Igualtat i el IV Pla de Polí-
tica de Dones de Roquetes. “Uns 
plans molt importants i en els 
que s’ha fet una bona feina des 
de les àrees per dur-los a terme”. 
Va ser un dels punts aprovats en 
el darrer ple de l’any en el que no 
hi havia cap moció. 

ALDOVER
Acte vandàlic al taller d’autoreparació de 
bicicletes a l’estació de la Via Verda
El Consell Comarcal del 

Baix Ebre va instal·lar uns 
punts d’autoreparació de 
bicicletes a la Via Verda de la 
Val de Zafán, concretament 
a les estacions de Benifallet 
i Aldover, on els usuaris 
poden condicionar, reparar 
o supervisar les seues 
bicicletes de manera gratuïta.              
Aquest servei complementa el 
que ja ofereixen les estacions 
de la Via Verda i és una deman-
da dels usuaris.
Concretament el taller d’auto-
reparació inclou una estructu-

ra de serveis bàsics per als ci-
cloturistes. Així, hi ha les eines 
necessàries per a dur a terme 
reparacions bàsiques i d’emer-
gència, una bomba per inflar i 
controlar la pressió de les ro-
des, un dispositiu per subjectar 
les bicis mentre es realitzen els
treballs de reparació, un apar-
cament de bicicletes i un panel 
informatiu. Lamentablement, 
dilluns, el Consell Comarcal 
informava que el taller instal·lat 
a l’estació d’Aldover va patir un 
acte vandàlic, havent-se em-
portat part de les eines. 

DELTEBRE DANSA
Reprogramació de la setzena edició pel pròxim 
estiu incorporant nous formats virtuals
Deltebre Dansa celebrarà 

entre els dies 5 i 18 de 
juliol la seva setzena edició, 
que es va haver de cancel·lar 
el passat estiu per les 
restriccions derivades de la 
pandèmia de la covid-19.             
 El festival que organitza l’equip 
del ballarí coreògraf tortosí Ro-
berto Olivan aspira a mantenir 
la filosofia i l’estructura dels úl-
tims anys –amb una oferta de 
tallers professionals d’iniciació, 
conferències i espectacles d’alt 
nivell artístic adaptada a les 
condicions i restriccions sani-
tàries- però incorporant nous 
formats virtuals, com retrans-

missions de vídeo en temps 
reals i cursos en línia a través 
d’una plataforma de nova cre-
ació. Una aposta, assegura, que 
els ha de permetre també arri-
bar a nous públics.
Conscient que els nous formats 
són una “realitat que ha vingut 
per quedar-se”, Olivan ha re-
fermat el trànsit de Deltebre 
Dansa cap a un plantejament 
mixt, entre la presencialitat i la 
virtualitat, que li permeti arribar 
a nous públics i ajudar el certa-
men a fer front a situacions sa-
nitàries com la de l’any passat, 
que a última hora van forçar la 
seva cancel·lació.
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El Consell de l’Aigua de l’Ebre tanca, amb desacords, 
l’Esquema de Temes Importants previ al Pla Hidrològic

L’ATUR CREIX
L’atur ha continuat creixent 
al mes de desembre al Camp 
de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre a un ritme, fins i tot, 
més accelerat que al novem-
bre. Segons les dades del 
Ministeri, durant l’últim mes 
de l’any es van registrar 1.563 
persones desocupades més, 
amb una variació positiva del 
2,64% respecte l’anterior. 
La demarcació tanca el 2020 
amb una xifra total d’atur de 
60.795 persones. En termes 
absoluts, són 13.164 més que 
fa un any, amb una variació 
del 27,64%. El sector serveis, 
amb el turisme molt tocat 
per la pandèmia, encapçala 
el rànquing per sectors, amb 
43.594 persones a l’atur -892 
al desembre-.

PIMEC 
El director de l’Àrea de Treball 
de PIMEC, Josep Ginesta, ha 
manifestat que “les dades de 
l’atur constaten la preocupant 
pèrdua de teixit productiu 
i aquesta situació requerirà 
mesures urgents, coordinades 
i sostingudes en el temps”. 
Ginesta, en una roda de prem-
sa de valoració de les xifres 
de l’atur corresponents al 
mes de desembre de 2020, ha 
afirmat que la principal causa 
de la destrucció d’ocupació a 
Catalunya és la pèrdua d’em-
preses, tot constatant que 
3 de cada 4 llocs de treball 
perduts seran difícilment 
recuperables, perquè estaven 
en comptes de cotització a 
la seguretat social que han 
desaparegut. 

L’AMPOLLA 
El conseller d’Interior, Miquel 
Sàmper, va presidir la Comis-
sió de la Policia de Catalunya, 
durant la qual es va aprovar 
la creació de la policia local de 
l’Ampolla. Fins ara, el municipi 
compta amb un servei de 
vigilants. El pas a policia local 
representa un pas endavant 
pel que fa al nivell professi-
onal i funcional que s’ha de 
traduir en la prestació d’un 
millor servei a la ciutadania.

MÉS 
NOTÍCIES

L’ALDEA
L’Ajuntament aprova els pressupostos que 
contemplen la millora de l’avinguda Catalunya
El Ple de l’Ajuntament 

de L’Aldea va aprovar 
els pressupostos del 2021, 
amb els vots favorables de 
l’equip de govern de Junts 
per L’Aldea i l’abstenció dels 
membres d’Endavant, amb 
un import de 4.379.498,20 €.             
Es destinaran 972.000 a inver-
sions dels quals 527.000 esta-
ran subvencionats. 
Com a principals actuacions 
cal destacar la remodelació de 
l’antiga N-340 en una avingu-
da arbrada, ajudes directes al 
comerç, la posada en servei 
del transport social per a la 
gent gran, millores als centres 

educatius, socials i culturals o 
al seu entorn, una dotació de 
244.738 € per a millorar ca-
mins o la creació de la pista de 
pàdel. Xavier Royo, Alcalde de 
l’Aldea: ”l’aprovació d’aquest 
pressupost, és un fet històric, 
ja que representa poder co-
mençar les millores a l’avingu-
da Catalunya en una primera 
fase, que amb dos anys, po-
drem tenir una Avinguda total-
ment renovada des de l’Ajun-
tament fins al c/ Monturiol i 
que representarà que els dos 
grans nuclis urbans que tenim 
a L’Aldea podran estar units fí-
sicament per primera vegada”.

El Consell de l’Aigua de l’Ebre 
va tancar el debat sobre l’Es-
quema de Temes Importants 
(ETI), el pas previ a la tramita-
ció del nou Pla Hidrològic de 
la conca, amb importants des-
acords entre els seus partici-
pants. Tant la Generalitat, que 
ha reclamat l’aplicació dels 
cabals ecològics al tram final 

del riu acordats per la Comis-
sió per la Sostenibilitat, com les 
entitats conservacionistes, van 
mostrar les seves reserves. 
També bona part dels regants 
de la conca, en aquest cas 
però, en desacord pel que con-
sideren una política restrictiva 
cap a l’agricultura per part del 
govern espanyol.

L’AMPOLLA
Frustren un nou intent d’endur-se el caixer 
automàtic de l’oficina del BBVA
Efectius de la Guàrdia 

Municipal de l’Ampolla 
van frustrar, durant aquests 
Nadals, un nou intent 
de robatori del el caixer 
automàtic de l’oficina del 
BBVA del municipi.              
La patrulla de la Guàrdia Mu-
nicipal, que es trobava prop 
del lloc, va rebre l’avís d’un 
robatori per part dels Mossos 
d’Esquadra poc abans de dos 
quarts de tres a la matinada 
del dilluns dia 28 de desem-
bre. 
Allí van trobar un turisme Ci-

troën al mig del carrer i una 
grua encastada al caixer au-
tomàtic. 
Al veure els guardes munici-
pals, els lladres van fugir amb 
un altre vehicle que havien 
sostret i que estava preparat 
per escapar ràpidament. 
Es tracta del segon intent de 
robatori que pateix el caixer 
del BBVA de l’Ampolla, amb el 
mateix modus operandi. 
En aquella primera ocasió, 
però, al mes de març de l’any 
passat, van aconseguir em-
portar-se’l.
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El Consell Comarcal amplia mesures extraordinàries 
als Serveis Socials per pal·liar els efectes de la Covid

LA RÀPITA
S’engega un programa de transformació digital 
per al sector turístic, hostaler i comerços
L’Estació Nàutica, amb 

l’Ajuntament i l’Escola 
Pons, engega el programa 
de transformació digital 
del municipi per oferir a les 
empreses del sector turístic, 
hostaleria i comerços tots 
els instruments necessaris 
per digitalitzar el seu model 
de negoci, augmentant així 
la seva competitivitat digital.             
El president de l’Estació Nàu-
tica, Joan Barberà, va exposar 
que “l’Estació Nàutica segueix 
enfocada a donar eines de mi-
llora a les empreses locals i 
una de les línies estratègiques 
de la nova junta és la formació 

envers la millora competitiva”. 
A més, Barberà va afegir que 
“la subvenció que s’ha tramitat 
amb el Consorci de Formació 
Contínua de Catalunya perme-
trà invertir en la generació de 
recursos digitals, formar-nos 
i preparar-nos per al que ha 
vingut i vindrà”.  Per la seva 
banda, el regidor de Promoció 
Econòmica, Albert Salvadó, va 
apuntar que “des de l’Ajunta-
ment posem les eines a l’abast 
dels petits negocis perquè as-
sumeixin el repte de digitalit-
zació, com a procés impres-
cindible, per seguir mantenint 
la seva competitivitat”.  

Durant el darrer Ple ordina-
ri del Consell Comarcal del 
Montsià del 2020 es van apro-
var per unanimitat les adden-
des amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famí-
lies per pal·liar l’impacte social 
que està ocasionant la Covid. 
I és que durant el 2020 hi ha 
hagut un efecte de precarit-

zació dels col·lectius més vul-
nerables com a conseqüència 
de la pèrdua de feina, a més 
hi ha hagut un augment de la 
violència domèstica durant el 
confinament. Per això que es 
reforça la partida d’ajuts d’ur-
gència social, el servei d’aten-
ció domiciliari i els sistemes 
de resposta urgent per a les 

SANT JAUME D’ENVEJA
Els pescadors comencen a vendre angules 
vives a través de la cooperativa i a Internet
Angules vives capturades 

pels pescadors de Sant 
Jaume d’Enveja poden ser 
ja adquirides a Internet –o 
també directament-.              
El projecte, que fa cinc anys 
va impulsar l’Ajuntament, ha 
acabat donant finalment el 
seus fruit i la cooperativa cre-
ada per la Societat de Pesca 
local ha efectuat recentment 
la primera transacció sota la 
marca pròpia ‘Angula Sant 
Jaume d’Enveja’. El procés ha 
estat complex perquè, entre 
d’altres aspectes, ha obligat a 

posar al dia el mecanisme de 
venda que mantenia els pes-
cadors fora de la comercialit-
zació. La cooperativa dispo-
sa dels mitjans per mantenir 
exemplars vius i poder-los 
vendre temps després. Tot 
plegat, apunten consistori i la 
nova entitat, ha de servir per 
valoritzar les captures i pro-
mocionar el municipi.
La cooperativa i la marca dis-
posen d’una pàgina web des 
d’on es poden efectuar co-
mandes i consultes per adqui-
rir angules vives. (ACN)

ESCOLA NÀUTICA
La Generalitat preveu invertir 
900.000 euros en la construc-
ció de l’edifici que ha d’alber-
gar la futura base nàutica de 
la Ràpita. Així ho va anunciar 
el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, 
en una visita al port rapitenc, 
abans del Nadal. La previsió 
és de poder licitar el projecte 
el primer trimestre del 2021.

‘DIGNITAT 
POPULAR 
EBRENCA’ 
Un grup de ciutadans de les 
Terres de l’Ebre han format 
Dignitat Popular Ebrenca, un 
moviment social que pretén 
aglutinar totes les platafor-
mes actives en defensa del 
territori. S’han presentat a 
través d’un manifest, titulat 
‘Per la dignitat ebrenca’. 
“Dignitat Popular Ebrenca no 
entén d’ismes ni interessos 
particulars. Vol la unió de 
totes les persones del territori 
per tal de revertir este procés 
neoliberal en el qual estem 
immersos des de fa anys i que 
atenta malmetent tot allò 
que hem forjat amb la suor 
del nostre treball i dedicació. 
La gota que ha fet vessar el 
got dels ebrencs és la més 
que segura desaparició de la 
platja del Trabucador que ve 
acompanyada d’una regressió 
deltaica que no te visos de ser 
remediada a curt termini”.

ACCIDENT A 
SANTA BÀRBARA 
Tres dotacions dels Bombers 
van treballar en un accident 
de trànsit a Santa Bàrbara. Els 
fets van passar de matinada, 
la darrera setmana de l’any, al 
carrer Lluna. Allí una parella 
que viatjava en un turisme va 
col·lidir contra una paret. Com 
a conseqüència de la topada, 
una noia es va fracturar una 
cama i els Bombers la van 
haver d’immobilitzar dintre 
del vehicle i treure-la pel 
maleter. L’altre ocupant va 
resultar il·lès. 
(Diari Més)

MÉS 
NOTÍCIES

El secretari de la Societat de Pesca, Pasqual Bertomeu  i dos membres de la junta 
mostrant angules vives. Foto de la Societat de Pesca de Sant Jaume.

dones que es troben en situa-
ció de violència masclista i per 
als seus fills i filles; i també es 
continua amb el projecte de 
dinamitzadores cíviques per a 
l’emancipació juvenil. Durant 
la sessió telemàtica, també es 
va aprovar l’adjudicació del 
servei d’explotació, conserva-
ció, manteniment, actuacions 

de millora i optimització dels 
sistemes de sanejament en 
alta a Alcanar, Amposta, Les 
Cases, Els Muntells, La Ràpi-
ta, S. Bàrbara, La Sénia, Ull-
decona, Godall, Masdenver-
ge, La Galera, Sant Jaume, 
Els Valentins i EDAR polígon 
de Lledó, així com els futurs 
sistemes de sanejament.
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PROJECTE CASTOR
L’Estat finança amb deute 

públic la indemnització 
als bancs

L’Estat espanyol finançarà amb 
deute públic la indemnització 
al Banc Santander, Caixabank i 
Bankia que va fixar el Tribunal 
Suprem per la cancel·lació del 
projecte Castor de 1.350 mili-
ons d’euros més interessos des 
del moment de la reclamació. 
Per procedir al pagament que 
fixa la sentència de l’alt tri-
bunal, es concedeix una am-

pliació de crèdit destinada al 
Ministeri d’Hisenda de 638 mi-
lions d’euros, que té “caràcter 
d’ampliable”. “Aquesta amplia-
ció de crèdit es finançarà amb 
càrrec a deute públic”, recull 
una disposició de l’executiu de 
Pedro Sánchez publicada di-
mecres dia 30 de desembre al 
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
(ACN)

ALCANAR
Convenis entre l’Ajuntament 

i diverses entitats

L’Ajuntament d’Alcanar i diver-
ses institucions i entitats so-
cials del municipi van signar, 
durant els darrers dies de l’any 
passat, una part dels conve-
nis i subvencions anuals que 
atorga el consistori. Concreta-
ment, l’alcalde d’Alcanar, Joan 
Roig, acompanyat de diversos 
regidors i regidores, va signar 
convenis de col·laboració amb 
la Confraria de Pescadors Sant 
Pere, l’Escola Marjal de les Ca-
ses i l’entitat Càritas Parroquial 

d’Alcanar, i també amb el Bisbat 
de Tortosa, per al manteniment 
dels campanars de l’església de 
Sant Miquel, d’Alcanar, i de Sant 
Pere, de les Cases d’Alcanar.
El batle vol donar les gràcies 
a les entitats per la tasca que 
desenvolupen. Enguany, desta-
ca l’augment de més d’un 30% 
del pressupost destinat a l’enti-
tat Càritas, per tal que l’entitat 
puga fer front a les noves ne-
cessitats socials derivades de la 
crisi econòmica de la covid-19. 

DENUNCIA UNA 
ESTAFA I ACABA 
DETINGUT ELL 
Segons va informar el Diari 
de Tarragona, un home que 
suposadament havia dema-
nat un préstec ràpid a una 
d’aquestes empreses que 
s’anuncien no solament no 
havia tornat els diners sinó 
que va denunciar que li esta-
ven carregant el seu compte 
de forma errònia. El Diari 
de Tarragona  va informar 
també que després d’una 
investigació, els Mossos van 
acabar detenint-lo acusat 
d’un delicte de simulació de 
delicte i un d’estafa. És un veí 
de Santa Bàrbara de 46 anys.  

S. BÀRBARA

CAMPANYA PER 
DINAMITZAR EL 
COMERÇ 
Des de la Regidoria de 
Comerç, Indústria i Empresa 
de la Sénia, s’ha informat de 
la campanya que es porta a 
terme des d’aquest mes de 
gener fins al 31 de març, amb 
la intenció de de fomentar les 
compres als comerços locals 
del municipi i dinamitzar 
tot el comerç en general.
Els comerços interessats en 
participar “teniu temps de 
comunicar-nos-ho fins avui 
divendres dia 8”.  

LA SÉNIA

RECLAMEN UNA 
CARRETERA DE 
CIRCUMVAL.LACIÓ 
Un grup de veïns de Mas-
denverge ha iniciat una 
recollida de signatures per 
presentar-les a l’ajuntament 
per fer força al consistori per 
a que es reactive el projecte 
de construcció d’una cir-
cumva·lació que trasllade, 
a l’exterior del nucli urbà, 
el transit que ocasiona la 
carretera d’Amposta a Santa 
Bàrbara que passa pel mig 
del municipi.

(Notícia d’ebredigital)

MASDENVERGE

ULLDECONA
Acabat el procés dels 

pressupostos participatius

Acabat el procés de pressu-
postos participatius impulsat 
per l’Ajuntament d’Ulldecona, 
l’opció de la construcció de 
la coberta de la pista polies-
portiva de l’Escola Ramón y 
Cajal i altres millores als patis 
del recinte és l’escollida per la 
majoria, amb quasi un 50% del 
total. En concret, han estat 286 
les persones participants que 
han emès el seu vot. D’aquests, 

9 no han estat comptabilitzats 
per no complir la normativa del 
procés (4 no estaven empadro-
nats a Ulldecona, 4 han entrat 
fora de termini i a 1 faltaven da-
des). L’opció guanyadora, im-
pulsada per l’AMPA de l’Escola, 
ha estat recolzada per 142 vots. 
Aquesta obra s’incorporarà als 
pressupostos de l’Ajuntament 
per a l’exercici 2021 amb una 
partida de 100.000 euros.

SANTA BÀRBARA
 S’aprova el pressupost amb 

tres grans inversions
En el ple extraordinari del dia 
28 de desembre a Santa Bàr-
bara, entre altres punts, es va 
aprovar el pressupost munici-
pal per a l’exercici 2021 amb els 
vots favorables de Junts x San-
ta Bàrbara, ERC i PP, l’abstenció 
de MAP, l’absència de PSC i cap 
vot en contra. El pressupost 
ascendeix a 3.492.540,00 €, el 
que suposa un increment de 
l’11,40 % respecte de l’aprovat 
inicialment el 2020, encara que 
cal tenir en compte que durant 
el 2020 es va fer una impor-
tant incorporació de crèdit de 
652.096 euros procedent del 
romanent de tresoreria.
En aquest nou pressupost es 
continua complint l’objec-
tiu d’estabilitat i l’objectiu de 
deute (per tercer any conse-
cutiu la ràtio d’endeutament 
és del 0 %). El pressupost del 
2021 segons va afirmar l’alcal-
de Antonio Ollés “està bastant 
equilibrat” i dona resposta a les 

noves inversions que s’estan 
fent ara a la població. Ja vaig 
explicar que sobretot tres grans 
inversions es mengen aquest 
gran pressupost que són la fase 
3 del carrer aire, i les dues plu-
rianuals que hi ha començades: 
la rehabilitació de la façana de 
l’ajuntament, i la nova nau poli-
valent que també està en cons-
trucció”. (La Plana Ràdio)

L’alcalde, Antonio Ollés.

montsià
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Les excavacions iniciades fa 
unes setmanes pel Depar-
tament de Justícia a l’entorn 
del mas de Santa Magdalena, 
a Móra d’Ebre, han permès 
localitzar 61 fosses amb víc-
times de la batalla de l’Ebre. 
Els enterraments, individuals 
i col·lectius, es troben en un 
bancal just a la part posterior 
de l’edifici, on l’exèrcit repu-
blicà va instal·lar un hospital 
per atendre els ferits del front 
durant entre finals de juliol i 

finals d’octubre de 1938. De 
moment, s’han trobat les res-
tes de 13 cossos en una fossa 
més allargada que la resta 
però no es descarta que un 
cop finalitzin les tasques la 
xifra total pugui superar el 
centenar. També han apare-
gut espais amb abocaments 
puntuals de material mèdic 
–ampolles o fèrules- que s’hi 
utilitzava. A la imatge, pla ge-
neral del bancal on s’han de-
tectat les fosses (ACN).

MORA D’EBRE

El nou col·lectiu Terra Alta Viva 
es va presentar en societat el 
dia dels Innocents amb una 
paròdia que denuncia l’in-
compliment del compromís 
del Govern d’evitar la massifi-
cació eòlica a la comarca. Di-
versos activistes, amb masca-
retes de les cares de diversos 
consellers i llufes penjades a 
l’esquena, van escenificar, sa-
tíricament, un discurs anunci-
ant l’aturada de nous projec-

tes de centrals a la Terra Alta. 
Ho van fer, precisament, des 
de la zona on es preveu instal-
lar el parc eòlic Tramuntana 5 
(a la zona del coll del Moro de 
Gandesa). 
El moviment vol aplegar les 
persones i sectors que lluiten 
contra aquesta massificació 
i aposten per la protecció de 
l’entorn i el paisatge de la co-
marca com a font de riquesa.
(ACN)

CAMPANYA PER 
PROMOURE ELS 
PRODUCTES 
AGROALIMENTARIS
El Consell Comarcal ha posat en 
marxa una campanya als mitjans 
de comunicació per promoure el 
consum de productes agroali-
mentaris de la comarca. “Creiem 
que consumir productes locals 
és fer salut i, al mateix temps, és 
contribuir a l’economia del terri-
tori i a mantenir el paisatge que 
ens envolta i ens caracteritza”, 
explica Gemma Carim, presidenta 
del Consell Comarcal. S’ha produ-
ït un vídeo promocional i falques 
de ràdio per donar a conèixer 

CONSELL DE LA RIBERA

FLIX 
L’edifici de 13.000 metres 
quadrats que alberga la plan-
ta de tractament de fangs 
per a la descontaminació de 
l’embassament es preser-
varà perquè pugui acollir 
empreses del sector químic. 
La societat estatal Acuamed, 
l’empresa Ercros i l’Ajunta-
ment han arribat a un acord 
per evitar que la nau sigui 
finalment desmantellada. 
La idea és poder-la utilitzar 
en l’estratègia de reindus-
trialització del municipi per 
captar i acollir activitats que 
es vulguin establir al polígon 
químic d’Ercros. Les obres ja 
han iniciat el compte enrere 
final amb el reintegrament 
progressiu a l’Ebre de l’aigua 
del recinte de palplanxa, que 
serà desmantellat els pròxims 
mesos.

MÓRA D’EBRE 
El grup municipal d’ERC-
AM a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre va votar en contra del 
pressupost municipal per al 
2021 que l’equip de govern 
(Junts per Móra) va portar al 
Ple de desembre. El pressu-
post es va aprovat amb el vot 
a favor de la majoria absoluta 
que ostenten més els vots de 
dos regidors, Santiago Cam-
pos de Tots i Totes i Andreu 
Cano (no adscrit); l’abstenció 
del PSC i Fem Poble Amunt 
(CUP), i el vot en contra 
d’ERC-AM. En paraules de la 
portaveu republicana Cinta 
Agné, “el més fàcil i còmo-
de per naltros hauria estat 
abstenir-nos, però trobem 
que són uns comptes molt 
continuistes, que no tenen 
ajuts econòmics directes per 
part de l’Ajuntament pels 
afectats per la pandèmia de 
la Covid-19 i que no s’han ad-
mès moltes de les propostes 
que havíem fet o s’han admès 
d’una manera molt superficial 
que no satisfà les nostres 
expectatives”. La regidora 
també va remarcar que “vam 
trobar en falta més suport al 
comerç, la restauració i a al-
tres treballadors autònoms”.

MÉS 
NOTÍCIES

S’APROVA EL PRESSUPOST 
Ascó aprova per 2021 un pressupost consolidat de 16,3 milions d’eu-
ros que a més dels comptes de l’Ajuntament, inclou els dels organis-
mes autònoms Vídeo Ascó TV i Escola Municipal de Música així com 
els de la societat anònima ROASSA.  Segons ha informat l’Ajunta-
ment, es tracta, a grans trets, d’un pressupost continuista respecte 
el 2020, però que atenent les conseqüències de la Covid en l’àmbit 
econòmic, contempla la dinamització i suport dels sectors produc-
tius d’Ascó. “Els comptes pel 2021 preveuen inversions de fins a 4 
milions d’euros on destaquen actuacions urbanístiques (plaça del 
Faedor, carrers de la Figuereta, de Baix i Borrell; i manteniment i mi-
llora de camins), de diversificació econòmica (remodelació del viver 
d’empreses i de l’edifici de l’estació), actuacions patrimonials (cal 
Cavaller, excavacions al Castell, museïtzació del magatzem de Rita), 
accions mediambientals (pavelló eficient, substitució de lluminàries 
i de cobertes d’uralita) i inversions en equipaments socioeducatius 
(jardins de la Residència i escales d’emergència a l’escola)”. 
El pressupost ha tirat endavant sense cap vot en contra: 7 vots a 
favor i 2 abstencions.

ASCÓ

ES RETREU AL GOVERN QUE 
INCOMPLEIXI EL COMPROMÍS DE 
FRENAR LA MASSIFICACIÓ EÒLICA

TERRA ALTA VIVA
LOCALITZEN 61 FOSSES VORA UN MAS 

QUE FOU UN HOSPITAL DEL FRONT 
DURANT LA BATALLA DE L’EBRE

l’àmplia diversitat de produc-
tes locals i incentivar la seva 
compra. Aquestes accions de 
comunicació tenen per objec-
tiu posicionar la Ribera d’Ebre 
com una comarca agroalimen-
tària de qualitat i, formen de la 
campanya Aixequem la Ribera 
d’Ebre impulsada pel Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
amb el suport de l’Institut per 
al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre.  

  BOMBERS 
VOLUNTARIS 
D’HORTA DE SANT 
JOAN  

L’Associació de Bombers Vo-
luntaris d’Horta de Sant Joan 
ha comunicat que ja s’han 
obert les inscripcions per 

poder-se fer bomber volun-
tari.
Per tal d’inscriure-us podeu 
entrar al següent enllaç;
http://interior.gencat.cat/ca/
arees_dactuacio/bombers/
convocatories/Bombers-Vo-
luntaris/Bombers_Volunta-
ris_2020/. 

ANEU GRISO DE 
FLIX, EL PRIMER 
BEBÈ EBRENC DE 
L’ANY  

El primer bebè ha estat l’Aneu 
Griso Sarroca, que va néixer el 
dia 1 a les 7:08 hores, amb un 
pes de 2.360g, a l’Hospital de 

Móra d’Ebre. Els seus pares són 
de Flix. A causa d’un error en la 
comunicació interna a l’Hospi-
tal, en un principi, no es va noti-
ficar degudament el naixement 
del primer bebè. Es va informar 
que era Martí Beltran Rios, que 
va ser el primer al Verge de 
la Cinta. Posteriorment es va 
comprovar que Aneu havia nas-
cut abans. 
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JORDI JORDAN 
PRESENTA ELS 
CANDIDATS
Catalunya en Comú – Podem 
ha confeccionat una llista 
en què estan representades 
les quatre comarques de 
l’Ebre. El portaveu de Movem 
Tortosa, Jordi Jordan, anirà 
de número 1 a la llista de 
Tarragona. Catalunya en 
Comú – Podem se presenta 
amb tres eixos de programa: 
reforç dels serveis públics, 
desenvolupament econòmic 
posant èmfasi a polítiques 
de discriminació positiva a 
les comarques de l’Ebre i per 
últim una aposta de diàleg 
entre Catalunya i Espanya. 
Acompanyaran a Jordi Jordan, 
en primer lloc Eva Amposta, 
alcaldessa del Pinell. Joan 
Moisés, exalcalde i regidor 
de La Sénia. David Poy, 
regidor de Movem Roque-
tes i conseller d’educació i 
joventut. Tanquen la llista 
Agnès Pallisé, de Tivissa, i 
Cinta Galiana, exregidora de 
Movem Tortosa.

 ‘700 NOUS LLOCS 
DE TREBALL’
El PSC ha comunicat que 
“el desenvolupament dels 
nous sectors emergents de 
producció d’energia basats 
en la natura per reorientar el 
model productiu, impulsant la 
descarbonització, l’eficiència 
energètica, el desplegament 
de les energies renovables, 
el desenvolupament de 
l’emmagatzematge d’energia, 
l’economia circular, el foment 
de la depuració de l’aigua i 
dels residus, i la investigació 
derivada del sector podria 
arribar a generar 700 nous 
de treball a les comarques de 
l’Ebre en els propers anys”.

MÉS 
NOTÍCIES

POLÍTICA
Marc Arza: “Les alcaldies del PDeCAT són el 
millor aval per governar Catalunya”
La candidatura del 

PDeCAT a la demarcació 
compta amb una amplia 
representació del món local.              
El cap de llista, Marc Arza, ani-
rà acompanyat de 14 alcaldes i 
alcaldesses de la demarcació. 
Destaquen noms com el de l’al-
calde de Reus, Carles Pellicer, i 
l’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, que tanquen la llista, 
o altres com el vicepresident 
de la Diputació i alcalde d’Al-
binyana, Quim Nin. Carles Luz, 
alcalde de Gandesa ocuparà el 
número dos de la candidatura. 
El cap de llista ha apuntat que 
“les alcaldies del PDeCAT són el 

millor aval per governar Cata-
lunya”. I és que amb la incorpo-
ració dels alcaldes i alcaldes-
ses, el PDeCAT busca apel·lar 
als ciutadans d’una forma molt 

directa, amb l’aval de la bona 
gestió i solvència dels seus re-
presentants locals. “Qui confia 
en els alcaldes i alcaldesses del 
PDeCAT per tal de gestionar la 

ciutat de la millor manera pos-
sible, ha d’escollir el PDeCAT 
per tal de gestionar la Generali-
tat i el país”, ha sentenciat Arza. 
(notícia d’ebredigital).

La jesusenca Mònica Sales serà la número 2 de 
JuntsxCatalunya a la demarcació de Tarragona
La llista definitiva de 

Junts per Catalunya a la 
demarcació de Tarragona 
de cara al 14-F, encapçalada 
pel vallenc Albert Batet un 
cop guanyades les primàries 
sense discussió i avalades 
en votació pels militants, 
situa en el número 2 a la 
diputada en aquesta darrera 
legislatura, la jesusenca 
Mònica Sales, i com a tres 

al primer secretari de la 
Mesa del Parlament, Eusebi 
Campdepadrós.              
En quart lloc s’hi troba la reu-
senca Teresa Pallarès i en cin-
què l’alcalde de les Borges del 
Camp, Quim Calatayud. En el 
sisè es troba la regidora de 
l’Aldea, Irene Negre. 
De la resta de la candidatura 
ja validada destaca la candi-
data Núria Buira en la posició 

número 12, resultat del pacte 
amb Demòcrates, just per sota 
d’Hèctor López Bofill. Alhora 
l’alcaldessa de Prades, Lídia 
Bargas, ocupa el 15è lloc.
Els afiliats i afiliades de Jx-
Cat van validar les llistes en 
unes votacions en què hi van 
participar 2.644 persones, un 
51,56% del cens. A Tarragona 
van participar 311 persones 
(62,45 % dels 498 afiliats). Mònica Sales.

“El PSC tornarà a posar les Terres de l’Ebre en el 
centre d’atenció de les inversions a Catalunya”
Joaquin Paladella, alcalde 

de Batea, ocupa el tercer 
lloc en la candidatura del 
PSC per la circumscripció 
de Tarragona a les 
eleccions.              
“Catalunya necessita un can-
vi i les Terres de l’Ebre també. 
En aquests últims deu anys 
les Terres de l’Ebre hem estat 
abandonats pels governs de la 
Generalitat d’ERC i JuntsxCat. 
Deu anys perduts que hem de 
començar a recuperar a partir 
del 14 de febrer per tenir un 
bon govern al servei de la ciu-

tadania. Un govern liderat per 
Salvador Illa que ens donarà 
l’oportunitat  de corregir el 
desequilibri territorial tan gran 
que patim, un govern que tre-
balli braç a braç amb els muni-
cipis”, va dir Paladella.
Juntament amb Paladella, la 
candidatura del PSC està in-
tegrada per deu candidats i 
candidates de l’Ebre. Georgi-
na Ebri, regidora de Roquetes; 
Joan Caballol, Diputat al Parla-
ment; José Luis Aparicio, regi-
dor de Riba-Roja; Anna Tomàs, 
portaveu del PSC a Amposta; 

Rosa Anglès, portaveu del PSC 
a la Ràpita; Javier Sánchez, 
professor de l’INS Candelera 
de l’Ametlla de Mar i fins fa 
poc director; Estefania Valdés, 
regidora de Governació i SAC 
de Tortosa i responsable de 
justícia de la UGT; Aleix Ferre, 
portaveu del del PSC a Delte-
bre; Carla Quesada, regidora 
d’Afers socials de Sant Jaume 
d’Enveja, i Xavier Sabater, por-
taveu del PSC a Flix, ha estat 
Conseller de la Generalitat, 
diputat al Parlament, senador 
i diputat al Congrés. Joaquim Paladella, alcalde de Batea.
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PROJECTE EMMA 
L’Ajuntament de Camarles va 
col·laborar amb el “Projecte 
Emma, l’Ebre investiga el 
càncer de mama”, amb la 
compra de 55 barres de torró 
solidàries, elaborades per 
l’empresa Germans Marin. 
“Molt contents d’haver fet 
la nostra petita aportació al 
projecte”.    

CAMARLES

OBRES 
MUNICIPALS 
Les últimes setmanes de 
desembre s’han realitzat 
obres de reparació i millora 
amb reg asfàltic i formigó de 
diferents camins del terme 
municipal, concretament el 
camí de la Foradada, la costa 
del camí de la Puntalta, el 
camí de l’horta de Baix (del 
molí ) i camí d’Ausera. En els 
propers dies es faran millores 
puntuals a camins de terra, 
especialment al camí de la 
font de Perera. Part d’aques-
ta actuació es finança amb 
una subvenció de la Diputa-
ció de 50.000€ concedida a 
l’Ajuntament per reparar els 
d’anys del temporal Gloria.

XERTA

PREALERTA 
Ahir va actualitzar-se la 
situació PREALERTA del Pla 
especial d’emergències per ne-
vades a Catalunya (NEUCAT) 
d’acord amb les previsions 
meteorològiques emeses pel 
Servei Meteorològic de Cata-
lunya i per les afectacions que 
se’n poden derivar. El Servei 
Meteorològic de Catalunya va 
informar que s’amplia la previ-
sió de nevades a la meitat sud, 
on es poden acumular gruixos 
superiors als 5 cm per sobre 
dels 600 metres i de més de 
10 cm per sobre dels 900. Pot 
haver precipitació en forma de 
neu fins al nivell del mar. Per 
dissabte s’ha avançat l’inici del 
nou episodi de nevades cap al 
migdia i per diumenge s’espera 
que les nevades arribin a tot 
el territori a partir de primera 
hora del matí.

NEUCAT

‘THE GUARDIAN’
La Via Verda de la Val de Zafán, reconeguda 
com un dels millors descobriments turístics
La Via Verda de la Val de 

Zafán ha estat reconeguda 
com un dels millors 
descobriments turístics del 
2020 pel diari britànic ‘The 
Guardian’.                 
L’article, que recull una vintena 
de destinacions turístiques (la 
major part de les quals del Reg-
ne Unit), sosté que és una de les 
rutes cicloturístiques més “es-
pectaculars” i “impressionants” 
de l’Estat. Un reconeixement 
que el Consell Comarcal del 

Baix Ebre considera que és fruit 
de les inversions i actuacions 
de manteniment que realitza 
a la Via Verda, entre les quals 
cal destacar la instal·lació de 
comptadors, de punts de repa-
ració de bicis o la il·luminació al 
tram entre Roquetes i Tortosa 
que s’executarà enguany.
A més, la publicació al dia-
ri britànic contribuirà a situar 
la Via Verda de la Val de Zafán 
al mapa internacional de rutes 
cicloturístiques i atreure més 

POLÍTICA
Salvadó: “És fonamental millorar les 
rendes del sector agrari del territori”
Els diputats i la diputada 

de la Federació de l’Ebre 
d’Esquerra Republicana, Lluís 
Salvadó, Alfons Montserrat, 
i Irene Fornós, s’han reunit  
amb Unió de Pagesos per 
intercanviar parers i escoltar 
els plantejaments i propostes 
del sindicat sobre el món 
agrari, de cara a les eleccions.                  
Salvadó ha fet una “valoració 
positiva de la trobada” i ha ma-
nifestat que “Esquerra tenim 
una gran sintonia i coincidència 
amb els plantejaments d’Unió 
de Pagesos, tant arreu del país, 
com sobretot a les Terres de 
l’Ebre. Un aspecte central i fo-
namental és el de com millo-
rar les rendes del sector agrari 

del nostre territori, on el sector 
agroalimentari és estratègic, 
essencial i pilar fonamental de 
la nostra societat. La preserva-
ció de l’agricultura i la pagesia 
passa pel fet que el producte 
tingui valor, i aquí cal fer mol-
ta pedagogia i feina, com la 
que ja està fent el Departament 
d’Agricultura, de treballar els 
mercats i aconseguir posar va-
lor sobre el producte del terri-
tori”. En aquest sentit ha afegit 
que “hem de continuar insistint 
en el mercat interior. Si aconse-
guim que Catalunya consumei-
xi productes catalans haurem 
aconseguit tombar una barrera 
molt important, perquè massa 
sovint es mira la pagesia des de 

l’oferta i cal treballar sobre la 
demanda, incentivant aquesta 
sobre els productes del nostre 
territori”. Un altre tema desta-
cat ha estat el de “la preservació 
del Delta i el seu espai cultiva-
ble”. Salvadó ha dit que  “per 
les dues parts tenim identificat 
com un dels temes estratègics 

treballar per aconseguir que el 
2021 arribin Fons europeus per 
a protegir el litoral i el Delta”. 
Esquerra i UP, que també han 
parlat del tema dels regadius, 
s’han emplaçat a tenir una nova 
trobada per a poder debatre en 
més detall algunes de les pro-
postes plantejades pel sindicat.

Mural pels 90 
anys del 
CE Perelló 
Per la commemoració dels 
90 anys del Centre Esports 
Perelló s’ha fet un mural: “90 
anys de Ball i de Fútbol que al 
nostre poble van de la Mà.....
tot plegat  es mereix un mural 
per celebrar-ho!!!. Tornarem 
a ballar i a disfrutar del fútbol, 
n’estem segurs”.

Intent de robatori a l’Escola 
municipal de Benifallet
L’Ajuntament de Benifallet 
comunica que el cap de set-
mana passat, per la nit, es va 
produir un intent de roba-
tori a l’Escola municipal. Els 
danys ocasionats han estat el 
trencament de dos persianes 
de la planta baixa de l’escola.
“Hem de tenir en compte 
que és un espai municipal 
d’un gran valor i entre to-
tes i tots hem d’aconseguir 

mantenir el poble i el seu 
equipament en el millor es-
tat possible”. Així mateix, des 
de l’Ajuntament benifalletenc 
es recorda que “és la sego-
na vegada en dos mesos que 
s’intenta accedir a l’escola de 
forma il·legal. S’ha de posar 
fi a aquesta delinqüència. En 
aquest cas, s’ha procedit a 
traslladar els fets al cos poli-
cial pertinent”.

visitants, un dels objectius del 
govern comarcal per fer créixer 

i desestacionalitzar el turisme 
al Baix Ebre. 
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PILAR CLOSA 
GRAS, NOVA 
GERENT DE 
SALUT 
En la reunió del passat 
dilluns 4 de gener del 
Consell d’Administració de 
GECOHSA (Gestió Comar-
cal Hospitalària SA) es va 
aprovar la incorporació a 
la gerència de Salut Terres 
de l’Ebre a Pilar Closa Gras, 
que assumirà a partir del 
dia 7 de gener les funcions 
que fins ara duia a terme 
Joan Galbany Padrós. 

ROQUETES
L’Ajuntament de Roquetes 
vol agrair a l’empresa Pen-
trilo la donació que ha fet 
de 24 mil Kg de pasta, ma-
carrons, espaguetis, fideus, 
cous-cous entre d’altres. 
Aquests aliments seran 
destinats a les famílies més 
vulnerables de Roquetes. El 
repartiment es farà des de 
Serveis Socials.

AJUTS PER 
LES NOVES 
RESTRICCIONS
Els negocis en centres 
comercials rebran un paga-
ment únic de 2.500 euros. 
La Generalitat reserva una 
partida de 15 milions per a 
gimnasos i centres espor-
tius. Les empreses i funda-
cions de l’oci infantil rebran 
a sis milions en subvencions 
i la Cultura, cinc.

VACUNACIÓ A 
RESIDÈNCIES
Un dels factors que pot fre-
nar la vacunació a residènci-
es son els brots. Actualment 
existeixen 2 residències 
amb brots actius: la resi-
dència de Jesús, a Tortosa, 
amb 30 residents positius, 
i la residència Centre Vima, 
amb 2 residents positius. 
Les residències de Deltebre 
i L’Onada de Tortosa són 
actualment centres taronja.

MÉS 
NOTICIES

Vacunacions a residències en imatges

CANAL TERRES DE L’EBRE
Minut 91 concentra en un programa al Doctor 
Cugat, Víctor Font, Joan Laporta i Toni Freixa
Minut 91, programa 

esportiu de Canal Terres 
de l’Ebre, va oferir un espai 
especial durant el Nadal, amb 
motiu de les eleccions del FC 
Barcelona.               
El programa va comptar amb 
els precandidats Víctor Font, 
Joan Laporta i Toni Freixa. A 
més, també va assistir el pres-
tigiós traumatòleg de l’Aldea, 
Ramon Cugat, que és una de 
les incorporacions mediàtiques 
de Víctor Font.
Font i Cugat van estar al plató 
de Canal Terres de l’Ebre men-
tre que Laporta i Freixa van in-
tervenir de forma telemàtica. El 

programa va ser extraordinàri-
ament seguit al territori durant 
aquell cap de setmana, com 
així ho demostren les audiènci-
es de la televisió ebrenca. 
Podeu veure el Minut 91 na-
dalenc al següent enllaç:
h t tps : / /youtu .be/QcCxv f_
eGAM

Michel va entrevistar a 
3 precandidats per a les 

eleccions del 
FC Barcelona

terres de l’ebre
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TEMPORADA 
FINIQUITADA?
Benvinguts al 2021. Espero 
esteu tots bé de salut. Un 
servidor, un any més i per 5è 
consecutiu, va córrer el dia 31 
la cursa de la Sant Silvestre 
de Madrid, aquest any virtu-
al. Cadascú la feia on volia i 
vaig tenir el privilegi de tenir 
una llebre de luxe, Silvana, 
que va fer que la meva marca 
baixés 3 minuts: 10 k en 1 
hora 7 m. Tornant a l’actua-
litat, no vull ser pessimista 
però crec que la temporada 
s’ha de donar com a tancada. 
L’estat de molts clubs està 
sota mínims i molts ja pensen 
que no hi haurà lliga. Jo ja 
vaig dir fa mesos que si hi 
hauria futbol seria al febrer. 
Tots els meus pronòstics 
han estat encertats. Ja va 
ser un error començar les 
competicions a l’octubre. 
Quan va aparèixer la Covid 
ningú hagués cregut on som 
a data d’avui. Seguim amb 
els mateixos interrogants. Sí, 
hi ha vacuna però això pot 
ser molt lent i més perquè hi 
ha molta gent irresponsable 
que en aquestes dates ha fet 
festes de gran magnitud. A 
Madrid, 186. Si hi ha futbol 
de meravella però crec que 
la federació no pot estar 
parant les competicions 
contínuament i tenint als 
clubs, directius i jugadors 
sense veure clar el futur. ¿Qui 
paga els desplaçaments de 
molts jugadors i tècnics per 
entrenar sense haver ingrés?. 
L’ideal i el que tots voldríem 
seria que hi hagués futbol 
però sanitat no cedeix. Jo 
dono un 50% de possibilitats 
que les competicions estan 
ja finiquitades però queden 
els miracles i una vacuna 
que ajudarà però fins a finals 
d’aquest any potser no 
vegem una gran millora.

CELMA

PLOU SOBRE 
MULLAT 
L’any ha començat escalfat 
amb la notícia de El Mundo 
Deportivo sobre el que poden 
arribar a cobrar directius de la 
Federació en un dia. Del Pino, 
delegat ebrenc i secretari de 
l’FCF, ja ha fet els seus aclari-
ments a Més Ebre. Bé, el que 
està clar, com a mínim per a 
mi, és que hi ha un conflicte 
amb una oposició directiva. I 
no és el primer. Una opo-
sició que potser, en part, ja 
comença des de dins. Així 
mateix, hi ha altres interessos 
de fons. La publicació d’una 
notícia com aquesta, sense 
contrastar-la, vol dir que té 
intenció. La notícia no deixa 
de ser certa però no és exacta. 
L’objectiu es va aconseguir 
perquè va córrer a la velocitat 
de la llum pels grups de what. 
I les reaccions immediates, 
sense més informació que la 
publicada, eren naturals. La 
Federació va exposar al seu 
dia que la seua situació, la 
dels treballadors/res, era com-
plicada sense competicions. 
I amb aquest plantejament, 
la notícia d’EMD va fer mal 
a tot un futbol modest que 
està vivint amb incertesa el 
moment. Un moment que 
sembla que té una data límit. 
Si a principis de febrer la com-
petició no es pot reprendre, la 
temporada es podria consi-
derar nul.la. Per tant, jo ja no 
sóc massa optimista a hores 
d’ara de que les competicions 
oficials amateurs i de futbol 
base puguin tornar. Per aca-
bar, aprofito per aclarir que la 
Federació Catalana, que és un 
dels patrocinadors del progra-
ma Minut 91, mai s’ha posat 
amb les meues opinions, ni 
les de Celma, ni les dels clubs 
que, tant a Més Ebre com a 
Canal TE, s’han manifestat 
lliurement sempre. 

MICHEL FCF
Joaquin Del Pino: “tinc la 
consciència molt tranquil.la”
La setmana passada, ‘El 

Mundo Deportivo’ va 
publicar una notícia en què 
deia que “alguns directius de 
l’FCF arribaven a cobrar 900 
euros/dia”. 
La notícia no estava contras-
tada amb la Federació. El que 
està clar és que va aconseguir 
crear molt d’enrenou entre un 
bon nombre de clubs per si era 
certa la informació publicada. 
A la foto, que il.lustrava la no-
tícia, apareixia el secretari de 
la Federació i delegat ebrenc, 
Joaquin Del Pino. Això, en clau 
local, va incrementar el males-
tar per la relació que podia tenir 
el directiu amb la publicació. I, 
entre les queixes, es reclama-
ven aclariments per si la infor-
mació era verídica. Joaquin Del 
Pino ha declarat a Més Ebre que 
“tinc la consciència molt tran-
quil.la. I ho puc dir davant de 
qui face falta. La notícia no és 
exactament com s’ha publicat i 
només es pot entendre per una 
campanya per desacreditar a la 
Federació, perjudicant la imat-
ge de directius”. Del Pino acla-
ria que “no voldria donar publi-
citat a qui no la mereix parlant 
de determinades qüestions. 
Però qui ha pogut filtrar aques-
ta notícia sap que no és així. Per 
assistir a les juntes directives no 
es cobra. Però, a l’assemblea de 
Tàrrega, l’any 2019, es va apro-
var que si que es cobraria per 
assistir a les Comissions. Anti-
gament, les decisions les prenia 
una Comissió Executiva. Es co-
municava la decisió presa sense 
que pogués existir una valora-
ció. Això es va acabar i ara les 
decisions s’han de prendre en 
Comissions i després han de 
ser aprovades en junta directi-
va. A més, a Tàrrega, es va fixar 
que només es podien cobrar un 
total de 30 comissions a l’any. 
Cal dir també que ens podem 
trobar amb un any en què s’han 
fet 52 Comissions i només es 
cobren les 30 esmentades. Així 

DEL PINO 
“És una informació 
malintencionada. 
Es cobren 300 euros 
per assistència a 
Comissions, i només 
per 30 a l’any, que 
normalment són 3 al 
mes. Però al desembre, 
excepcionalment, 3
Comissions es van 
fer en un mateix 
dia, en una jornada 
maratoniana en què 
s’havien de prendre 
decisions diverses. 
Però en cap cas això 
vol dir que siguin 900 
euros en un dia. I en 
el meu cas només en 
cobraré una perquè ja 
havia arribat a les 30”.

Joaquin Del Pino, secretari de la Federació Catalana i delegat ebrenc.

mateix,  cal considerar que com 
a consellers executius tenim 
una retenció del 35% de l’im-
port total. Aquesta assistència 
a les Comissions, encara que 
sigui telemàtica, suposa una 
preparació de documentació 
i una feina afegida que es va 
acordar que els membres de 
les Comissions havíem de co-
brar. Estem parlant que poden 
ser sobre unes 3 comissions al 
mes, a 300 euros cadascuna. 
Per tant, en un any, són 750 
euros al mes. Llavors, cadascú 
que analitze si això és un dis-
pendi exagerat en una institució 
que té un pressupost de 28 ME”. 
Del Pino afegia que “la manipu-
lació de la notícia està en què 
el passat desembre es van fer 
3 Comissions en un mateix dia 
i no de forma alternada durant 
el mes. Era moment de fer ba-
lanços i de preparar propostes. 
Ens trobem en una situació atí-
pica per la pandèmia i per això 
també va anar bé, excepcio-
nalment, fer les Comissions en 
una mateixa jornada. A partir 
d’aquí, algú, malintencionada-
ment, va filtrar una informació 
confosa per crear polèmica. 
En el cas de cobrar aquestes 3 
comissions, seria per l’import 
que correspon a un mes, tot i 
que en aquesta ocasió, al ser 
final d’any, es van fer les 3 en 
un dia. En el meu cas, a més, he 
fet 32 Comissions en el 2020 i 
12 juntes directives. Per tant, de 
les 3 Comissions que van fer-se 
en un dia, al desembre, només 
en cobraré una perquè, com 
he explicat, es va aprovar que 
es cobraven un màxim de 30 
durant un any. Per tant, quan la 
cobre, només seran 300 euros 
de les 3, amb la qual cosa la in-

MUNDO DEPORTIVO 
La setmana passa-
da va publicar que 
“alguns directius de 
l’FCF arribaven a co-
brar 900 euros/dia”.

formació publicada es compro-
va que no era correcta”. Segons 
el que diu el delegat ebrenc, la 
notícia té base però “no està 
ben explicada”.  El directiu de la 
Federació afegia que “no hi ha 
res que amagar. Només em sap 
greu haver recolzat a perso-
nes que han fet el que han fet i 
que ara busquen crear enrenou 
amb una campanya de descrè-
dit i desgast en una temporada 
que ja està sent prou complica-
da per a tots”. 
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26 CLUBS 
DE LLEIDA 
DEMANEN 
L’ANUL.ACIÓ DE 
LA TEMPORADA 
26 clubs lleidatans han fet un 
comunicat en el que demanen 
a la Federació Catalana  que 
anul.li la competició esportiva 
d’aquesta temporada dels 
equips amateurs i els reem-
borsi l’import pagat en con-
cepte de fitxes, o que les de la 
temporada 2021-2022 siguin 
gratuïtes. Els clubs demanen 
la suspensió dels Campionats 
al considerar-los inviables 
tant logísticament sanitàri-
ament com econòmicament. 
Sol·liciten que la Federació 
Catalana de Futbol anul·li la 
competició, pensant ja amb la 
temporada 2021-2022.

ALLARGAR 
UN ANY LES 
CATEGORIES DE 
FUTBOL BASE 
Un pare d’un jugador de fut-
bol base del territori ebrenc 
va enviar a l’agost del 2020 
un comunicat a la Federació 
Catalana per suggerir que 
l’estament estudiés, davant 
de la situació per la Covid, 
que les categories de futbol 
base allarguessin un any el 
seu termini. “O sigui, que un 
aleví, un infantil i un cadet de 
segon any juguin un tercer 
any a la categoria. I un juvenil 
de tercer any pugui tornar a 
jugar també un any més a la 
categoria tenint en compte 
que tots els federats perdran 
un any de la seua formació”. 
El comunicat, a l’estiu, va 
tenir resposta federativa: 
“esperem que les compe-
ticions puguin iniciar amb 
normalitat”.  Però davant de 
la situació actual i el futur 
incert per competir, el pare ha 
tornat a fer un altre comuni-
cat per poder trobar resposta 
a la seua petició. 
Una petició que té més 
suports i que caldrà esperar 
per saber si serà escoltada o 
si pot tenir cap efecte.

MÉS 
NOTÍCIES

FUTBOL. MÉS RESTRICCIONS

UFEC

Al febrer, si no es poden reprendre les 
competicions, es donaria la temporada nul·la

Les federacions esportives denuncien que 
“tornarem a la pràctica esportiva preolímpica”

Les noves restriccions del 
Procicat, davant de la 

situació sanitària actual i la 
dels propers dies, afecten, 
en principi, fins el dia 17 de 
gener. 
El dia 20 hi ha junta directiva 
de la Federació Catalana i, dies 
posteriors, s’efectuaran les di-
verses Comissions que tenen 
lloc cada mes. Caldrà esperar 
per veure l’evolució sanitària 
per saber si després del dia 17 
es mantenen les restriccions. 
En el cas que s’arribe als dar-
rers dies del mes i es confirme 
que no es pot competir, la Fe-
deració començarà a estudiar 
seriosament la possibilitat que 
la temporada es doni com a 
nul·la.
Per tant, es podria dir que si en 
unes poques setmanes no s’au-
toritza a competir, es podria 
donar per tancada la tempo-
rada. Segons fonts federatives, 

Les federacions esportives 
catalanes i la UFEC, amb un 
comunicat efectuat el dilluns 
passat,  denuncien que aquest 
quart tancament de les “instal-
lacions significarà un cop de 
mort a l’esport català i els farà 
tornar als índexs de pràctica 
esportiva dels anys 80. Després 
de 9 mesos sense competició, 
el confinament, les restricci-
ons horàries i de competici-
ons, l’esport català i de base 
ha d’afrontar ara un nou tanca-
ment injust i arbitrari. L’esport 
és segur, i ho ha demostrat tot 
el sector amb la confecció i 
aplicació de protocols de se-
guretat molt restrictius i amb 
una traçabilitat molt confiable. 
A més, l’esport no contagia 
sinó que l’activitat esportiva 
millora la salut de la ciutadania 
per lluitar en millors condici-
ons contra la COVID-19”.

La pràctica majoria de comuni-
tats estan fent “pràctica espor-
tiva i competicions, cosa que 
representa un greuge compa-
ratiu. També, la resta de sectors 
no han patit noves restriccions 
que anul·len completament la 
seva activitat, sinó que seguei-
xen funcionant”.
D’altra banda, segons el co-
municat a través del qual es 
demana suport a les entitats 
en forma de signatures, “les in-
demnitzacions anunciades de 
15 milions d’euros per aquest 
nou tancament són totalment 
insuficient. Les pèrdues men-
suals del sector són de 70 mili-
ons d’euros mensuals, per tant 
demanem compensacions que 
estiguin a l’altura del que re-
presenta l’esport català en el 
seu conjunt i en el teixit pro-
ductiu català. Per tot plegat, 
presentarem una nova deman-

“cal esperar. La nostra missió 
continua sent poder reiniciar 
les competicions. Però si la si-
tuació sanitària no millora i no 
es permet competir a principis 
de febrer, el desenvolupament 
de les competicions previst, tot 
i la reducció de jornades, serà 

molt complicat de dur a terme 
i s’haurà de prendre la decisió”. 
Hi ha clubs que fa setmanes 
que reclamen una data limit per 
saber a què atendre’s per si s’ha 
de reprendre la competició o si 
ja no podrà fer-se. 
I aquesta data pot estar fixada 

per a finals d’aquest mes de ge-
ner o per a principis de febrer 
quan, si l’estat sanitari actual no 
millora, es podria decidir donar 
com a nul.la la present tempo-
rada. 
A hores d’ara, sembla el més 
probable.

da judicial per ser una decisió 
sense fonament; i preguem al 

govern una rectificació i as-
sumpció de responsabilitats”.
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DIFICULTATS 
A BATEA 
El Batea ha estat un dels 
equips que més afectat s’ha 
vist per la Covid-19. Ja abans 
d’acabar l’any passat, des del 
club es va manifestar que es 
parlaria amb el soci per expo-
sar la situació i per decidir que 
es feia de cara al futur. A hores 
d’ara, des del club terraltí, 
aclareixen que “oficialment no 
hem fet cap reunió però, de les 
diferents opinions que anem 
tenint, cada vegada veiem 
més dificil que l’equip pugui 
competir aquesta temporada. 
La gent al poble està molt 
desmoralitzada per la situació, 
en poques setmanes hem 
passat dels 120 positius, amb 3 
persones encara hospitalitza-
des a la UCI i 4 defuncions de 
Covid fins ara. Amb aquestes 
dades, de moment, no podem 
plantejar jugar al futbol”. La 
tornada de la competició, per 
aquesta temporada, sembla 
cada cop més complicada.

ADAM MAIJÓ 
MARCA 
DISTÀNCIES  
Adam Maijó va ser setè a la 
Cursa dels Nassos de Barcelo-
na. L’atleta de Batea informa-
va al seu Facebook: “que bonic 
acomiadar l’any fent allò que 
més t’agrada i t’apassiona. I 
que millor que fer-ho complint 
tots els teus objectius. Espec-
tacular carrera la dels Nassos 
amb un ambient increïble que 
va fer vibrar als corredors pels 
carrers de Barcelona”. Un nou 
èxit per a l’atleta terraltí que 
novament bat rècords.

Foto: Facebook Adam Maijó

MÉS 
NOTÍCIES

LA SÉNIA I ULLDECONA
“Futbol, futbol i més futbol” al primer 
Campus de Nadal d’Aleix Garcia
El 1r CAMPUS DE NADAL 

ALEIX GARCIA a Ulldecona 
i La Sénia ha estat un èxit de 
participació arribant als més 
de 40 participants per torn a 
Ulldecona, i als 20, a La Sénia. 
Juanjo Serrano, director 
dels AG CAMPUS, valora 
positivament la participació. 
«Si tenim en compte les res-
triccions de la mobilitat entre 
comunitats; la situació epide-
miològica a les Terres de l’Ebre; 
i la continuïtat dels entrena-
ments a la majoria de clubs de 
la zona, sincerament, he de re-
conèixer que no ens esperàvem 
aquest volum de participants. 
Per això, volem donar les grà-
cies a les famílies per la confi-
ança dipositada en nosaltres. 
Confiança i fidelitat que volem 
mantindre i augmentar, ja que 
és el motor que ens motiva per 
a preparar els pròxims campus 
programats, els quals, comen-
çarem a organitzar, en les pro-
peres setmanes, amb l’objectiu 
de potenciar els punts forts, i 
sobretot, corregir-hi els dèbils 
per aconseguir uns campus de 
qualitat i a l’abast de tots els xi-
quets i xiquetes de les Terres de 
l’Ebre. A més, volem agrair al C.F 
Ulldecona i al C.F La Sénia i als 
respectius ajuntaments la seva 
col·laboració en la cessió de les 
instal·lacions i de diversos ma-
terials. Finalment, volem desta-
car la col·laboració del super-
mercat BONPREU i de diferents 
establiments i empreses locals”. 
En aquesta primera edició, l’AG 
CAMPUS DE NADAL va tenir una 
durada total de sis dies, dividida 
en 2 torns de tres dies. El 1r torn, 
va ser els dies 22, 23 i 24 de de-

sembre i el 2n els dies 28, 29 i 
30. L’horari d’entrenament va 
ser de les 9,30 fins les 13.30 ho-
res. Aleix Garcia va estar present 
a la seu d’Ulldecona els dies 24 i 
30 acompanyant i corregint as-
pectes tècnics i tàctics als par-
ticipants. Aquesta vegada, no 
va poder jugar amb els xiquets 
i xiquetes degut a una lesió al 
turmell, i de la qual, s’estava re-
cuperant. Tot i així, els partici-
pants van gaudir de la presència 
d’Aleix Garcia i van fer-se fotos 
de grup i foto individual durant 
l’entrega dels diplomes. A més, 
Aleix Garcia va fer l’entrega de 

diversos obsequis. Entre els ob-
sequis sortejats, hi havien bo-
tes de futbol, pilotes, llibres i 
samarretes del Dinamo de Bu-
carest, actual club del jugador 
faldut. 
Serrano destaca i valora el tre-
ball realitzat pels entrenadors i 
monitors. 
«Teníem l’experiència del cam-
pus d’estiu, tant a les tasques 
d’entrenament com en l’aplica-
ció de les mesures higièniques. 
Però, a més, es va afegir l’obli-
gatorietat de portar la masca-
reta durant tot el matí, la qual 
cosa no era fàcil per a persones 

que no hi estan acostumades, i 
ells, ho van fer del primer dia a 
l’últim. Pel que fa a les mesures 
prevenció, seguretat i higiene 
vam aplicar els mateixos pro-
tocols que vam implementar a 
l’estiu, reforçant sobretot, l’ús 
de la mascareta quan els par-
ticipants acabaven d’esmorzar 
i el rentat de mans amb aigua 
i sabó; abans i després de l’es-
morzar; i al final de la jornada”. 
Finalment, tot el grup humà 
del CAMPUS DE NADAL ALEIX 
GARCIA “vol desitjar a tothom 
un 2021 ple de salut, treball i 
generositat”.

Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre, dilluns dia 11 (21.30h)
Dilluns vinent, dia 11 de 

gener, torna la tertúlia 
Minut 91 a Canal Terres de 
l’Ebre (21.30h).
En el primer programa de 
l’any 2021, el tècnic Jordi Fa-
bregat, Josep Gombau, mis-
ter del Queensboro, i Juanjo 
Rovira, director de MIC Es-
ports, ens visitaran. 
Analitzarem, com sempre al 
programa, diverses qüestions 
d’actualitat. Jordi Fabregat, Josep Gombau i Juanjo Rovira, dilluns estaran a Minut 91, a Canal TE (21.30h).
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La nova aventura de Joaquin Celma: 
ha escrit tres llibres de cinema en nou mesos
Al mes de març Joaquín 

Celma, que va ser el 
primer redactor de ‘Lo 
Senienc’, va començar una 
aventura que ha durat nou 
mesos. Ha escrit tres llibres 
de cinema: “La volta al 
món a través de 105 països 
i 12.000 pel·lícules”, “7000 
pel·lícules i 200 directors 
de cinema espanyol” i “4000 
pel·lícules que cal veure i 
2000 directors de el món”. 
Rècord Guiness i una feina 
titànica deu hores al dia. A 
l’estiu posarà en marxa un 
bloc on plasmarà part del 
seu treball i al 2022 espera 
editar aquests tres llibres. 
En aquesta entrevista 
relata com va ser el seu 
treball, que va començar 
una setmana després de 
l’Estat d’Alarma, escrivint 
un article de cinema per 
al setmanari  Més Ebre 
on escriu des de fa 11 
anys cada divendres. Va 
començar una aventura que 
esperava que duraria tres 
dies i ha durat nou mesos 
amb una documentació 
inèdita a Espanya sobre el 
món de cinema.  

           Pregunta: Les teues passions?
Resposta: En tinc moltes: es-
criure, el periodisme, el run-
ning, el món online, els lli-
bres…
P: Opines a Més Ebre des de fa 
més d’una dècada.
R: Michel Viñas  fa onze anys 
em va demanar un article i 
després d’aquest primer un 
altre…i un altre i així portem 
onze anys. Escric una colum-
na d’opinió del futbol ebrenc 
i, a més, tinc una pàgina amb 
les meues seccions de futbol 
regional.
P: Al teu mòbil, quants con-
tactes tens de futbol regional?
R: Uns 1500.
P: Però la teua darrera aven-
tura comença amb la covid, 
no?

R: Sí, en aquell època, el Més 
Ebre va deixar de publicar-se 
en paper, i va passar a ser di-
gital. Un dia li va dir a Michel: 
“i si escric una columna diària, 
de la situació actual, del futbol 
i de coses de la vida?”. Michel 
em va donar el vistiplau i el 23 
de març va començar el que va 
ser una aventura, escriure tots 
els dies. Una gran experiència.
P: Pots escriure tots els dies 
una columna, durant 365 dies?
R: Podria escriure 365 dies i 
deu anys seguits.
P: D’on et surt la inspiració?
R: És genètic i, a més, confes-
saré el que molt poca gent  sap. 
Jo només escric amb un dit. 
Mai m’ha interessat aprendre 
amb dos… són tants anys i així 
sóc feliç i escric igualment amb 
una velocitat de vertigen.
P: Per tant, gràcies a la covid va 
néixer un projecte molt ambi-
ciós sobre el món de cinema?
R: Sí, així és. En un dels meus 
articles diaris, volia fer una llis-
ta de les meves 100 pel·lícules 
favorites, vaig haver de fer una 
recerca de dades perquè no me 
n’oblidés de cap. He vist unes 
20.000 pel·lícules però la me-
mòria no és perfecta amb la 
qual cosa vaig començar a fer 
una base de dades per a cada 
article i sense adonar-me’n, ja 
en tenia 500 i al mes vaig arri-
bar a les 3.000 i així va comen-
çar tot. Al principi només posa-
va el títol, el país de cadascuna 
i quina temàtica: comèdia, dra-
ma, ciència ficció… després 
vaig afegir l’any que s’havia fet 
i em vaig preguntar: i per què 
no poso la subtemàtica? I aquí 
va ser quan va la meua base de 
dades va donar un gir total.
P: Què és això de la subtemà-
tica?
R: És un apartat interminable. 
En tinc 500, dividides en 25 
blocs; per exemple, etapes de 
la vida, embarassos, nadons, 
infància, adolescència, primer 
amor, casaments, matrimoni, 
adopció, mainaderes, germans, 

fills, família, gelosia, infelicitat, 
divorcis, separacions, retroba-
ments, vellesa, vídues i vidus, 
morts o suïcidis i herències.
P: Els teus blocs quins són?
R: La vida, personatges de la 
vida, etapes, ensenyament, tre-
ball, professions, comunicació, 
religió, cuina, art, música, balls, 
jocs, esports, mar, natura, viat-
ges, transports, avions, animals, 
medicina, malalties , erotisme, 
història, guerres, cinema negre, 
aventures, western, ciència fic-
ció, terror, pel·lícules fantàsti-
ques...
P: Quin va ser el capítol més 
dur de fer? 
R: El de les guerres, és inter-
minable, hi ha més de 50 sub-
temàtiques de guerres: dels 
balcans, bosnia, golf, corea, 
malvines, Vietnam i, d’Espanya, 
88 pel·lícules de la guerra civil, 
14 de la guerra de la indepen-
dència, 3 de les carlines i 21 de 
pel·lícules de la guerra civil es-
panyola que van ser produïdes 
per altres països.
P: Capítols rars o curiosos?
R: D’homes minvants hi ha 13 
pel·lícules, d’espanyols a Nova 
York, sobre el tabac, sabates, 
voyeurs, un dia de bojos, tipus 
rars, històries als aeroports, ho-
mes vividors, gent que ha estat 
molts anys a casa tancada, ho-
mes que han viscut amb nines, 
carters, baralles de galls...

P: Hi hauran capítols molt ex-
tensos?
R: Si, de crims gairebé 500, i ull 
que d’assassins en sèrie en tinc 
en un altre apartat amb més de 
500.
P: Ens has parlat que a l’incor-
porar la base de dades la sub-
temàtica va donar un gir total 
teva feina. Per què?
R: Perquè va començar un nova 
dimensió i només portava un 
mes, mai vaig arribar a imaginar 
el que em podia esperar mesos 
després, quan tenia unes 3500 
pel·lícules. Per a mi era ja una 
cosa gran, quan un treballa amb 
passió, les sorpreses mai són 
imaginades. Em vaig posar en 
un laberint infinit d’investigació, 
el que era una mini base de da-
des no va parar de créixer dia 
a dia. I als dos mesos tot va fer 
un canvi radical amb un plus de 
qualitat al començar a carregar 
els principals festivals de tot el 
món. Vaig començar amb els 
clàssics, Òscars, Cannes, Glo-
bus d’Or Goya, Venècia, Berlin, 
Sant Sebastià, Seminci de Valla-
dolid, però després ja no vaig 
parar, amb els de cada país: els 
Lola d’Alemanya, Ariel de Mè-
xic, Cesar de França, Donatello 
d’Itàlia , Batta del Regne Unit, 
Xicago, Austràlia, Tòquio, Mos-
cou, Colòmbia, Sudan, Canadà, 
Japó Sanghai, Suïssa, Màlaga, 
Sevilla… en total 32 festivals, 

INICI DE L’AVENTURA

 “Tot va començar al març, una setmana després de 
l’Estat d’Alarma i el confinament. Vaig plantejar de 

fer al web de Més Ebre un article sobre cinema. I d’un 
article han acabat sortint tres llibres”

vaig incorporar totes les pel·lí-
cules guanyadores en totes les 
edicions de cadascun d’ells.
P: Ara entenc quan dius que et 
vas posar en un laberint?
R: Jo ja creia que estava aca-
bant i estava fent un treball 
bestial. Que va. Mai podria 
imaginar el que vindria des-
prés. Jo em deia que això en 
quinze dies ho acabo segur, 
semblava veia el final, el veia 
a prop.
P: I arribava al final?
R: Vaig començar al març, al 
maig sempre vaig veure el final 
però no hi va haver mai final, 
era com un somni del que un 
mai despertava, és molt difícil 
d’explicar, va arribar el mo-
ment que es va convertir com 
una droga, addicció, passió… 
jo treballava una mitjana de 
10/12 hores diàries durant tres 
mesos. Començava a les deu 
del matí i sense pausa, només 
descansant per menjar i per fer 
una migdiada al sofà per recu-
perar forces. Hi havia dies que 
acabava a les dues de la mati-
nada i em deia a mi mateix: i si 
demà carrego un festival més? 
I a l’endemà em llevava i ja es-
tava carregant un altre festival. 
La meva dona em va arribar 
a dir: et sortiran arrels sota la 
teua cadira del despatx. 

(continua a la plana següent)

Joaquin Celma, al seu despatx a Madrid, mostrant els 3 treballs sobre cinema. 

UN SENIENC QUE VIU A MADRID L’ENTREVISTA
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“Crec que fins el 2.022 no serà fàcil trobar editor
però si no el trobo, els penso editar jo mateix”
           (ve de la plana anterior)

P: ¿Com van ser els moments 
més durs?
R: Ara un se’n riu però vaig 
passar moments molt dolents. 
Algun dia em tirava a terra i 
feia algunes meditacions, una 
mica de ioga per recuperar; el 
meu cap podia explotar. No 
sé d’on vag traure forces.
P: I va arribar el final del teu 
treball per al projecte d’un lli-
bre de cinema?
R: No exactament, quan in-
vestigues en alguna cosa i 
més en un món com el cine-
ma comproves que és infinit; 
després vaig començar un 
altre capítol, el dels millors 
actors i actrius i directors de 
cada país comptant el nom-
bre de pel·lícules que ha fet 
cadascun, en total vaig buscar 
sobre unes 3000. Posterior-
ment, un dia em vaig adonar 
que el meu treball tenia molt 
poques pel·lícules de cinema 
mut, i vaig començar a am-
pliar-lo i en tinc unes 2.000. 
Chaplin només en l’any 14/15 
va fer-me unes 50, eren pel-
lícules curtes. El treball més 
bonic que recordo va ser del 
cinema espanyol; hi ha au-
tèntiques joies, la primera 
pel·lícula eròtica de 1920 “El 
confessor”, eren els frívols 
anys 20, només dura 7 mi-
nuts. També recordo desco-
brir a un dels millors directors 
de cinema espanyol, segon 
de Chomon, que va rodar 84 
pel·lícules mudes, la majoria a 
França entre 1902/1927.
P: Nou mesos i dos llibres, re-
cord Guines gairebé?
R: El rècord autèntic encara 
estava per Arribar. El 30 d’Oc-
tubre vaig anar a una llibreria 
i vaig trobar un llibre curiós 
de José Maria Caparrós, “Guia 
de l’espectador de cinema” i 
tenia un apartat de 250 pel·lí-
cules classificades per 10 te-
màtiques i me’l vaig comprar, 
només per veure quines em 

faltaven. Tenia un llibre a casa 
que em va regalar el meu fill 
José Juan: “1000 pel·lícules 
que cal veure” i em vaig dir ni 
se’t passi pel cap tocar-lo. Em 
tenia por a mi mateix si seguia 
aquest instint de recerca que 
no tenia límit, era com una 
droga però al final vaig voler 
saber quantes pel·lícules em 
falten d’aquest llibre en la meva 
base de dades.
P:  Moltes?
R: De les 1.000, unes 150. Per la 
compra del llibre comentat de 
Caparrós i del llibre que em va 
regalar el meu fill, vaig comen-
çar un tercer llibre i vaig fer una 
nova base de dades.
P: Per fer el primer llibre, el teu 
ritme era de 12/14 hores i als 
següents, vas poder aguantar 
aquest ritme?
R: Impossible, no hagués po-
gut. Vaig baixar-lo a unes 8 
hores o 10 màxim. Però la dis-
ciplina de treball era també in-
tensa, em va salvar molt anar a 
fer runing tots els dies
P: Hi ha moltes llistes de les 
cent millors pel·lícules?
R: Sí, i totes molt diferents, no 
n’hi ha ni una semblant.
P: I com has aconseguit la clas-
sificació de les 4.000 millors?
R: Això té molts secrets que 
ja desvetllaré al seu dia. D’en-
trada, pura investigació i, això, 
baix el meu punt de vista, és 
mérit personal. Puc garan-
tir que els meus criteris tenen 
bona base.
P: Dels teus tres llibres, de quin 
et sents més orgullós?
R: Dels tres.
P: Quan es podran llegir els 
teus llibres?
R: Sóc optimista i realista al 
mateix temps. Crec que fins al 
2022 no serà fàcil trobar editor 
i més en aquests temps. Sinó el 
trobo la solució serà editar-los 
jo. Tinc tot l’any per buscar edi-
tor.
P: Altres projectes?
R: La posada en marxa d’un 
bloc de cinema i anar bolcant 

part de la meva informació, 
potser a l’estiu estarà en marxa 
i a més tindrà alguna cosa d’ac-
tualitat.
P: Si tant t’agrada el cinema, no 
t’agradaria algun dia rodar un 
curt?
R: Ja ho vaig fer, vaig fer un 
curs de cinema de tres mesos 
en una escola professional i a la 
fi vam fer un curt entre tots els 
participants; a mi em va tocar 
ser el director, el vam rodar en 
un dia. Després em vaig com-
prar un càmera professional i 
preparava un curt de 30 minuts, 
vaig fer càstings a 40 actors, 
vaig començar els assajos i una 
de les actrius ha estat protago-
nista d’una pel·lícula espanyola, 
Esther Regina, però llavors la 
meva dona estava a Méxic em-
barassada i va haver de guardar 
repòs i vaig haver de viatjar a 
cuidar-la i el projecte es va atu-
rar.
P: I si els llibres que has escrit 
mai surten, serà un fracàs?
R: El fracàs no existeix; l’ex-
periència ha estat increïble. 
Escriure tres llibres en 9 mesos 
és més que un éxit. En qualse-

vol cas, com he dit, posaré en 
marxa un bloc.
P: Què recordes del cine Club 
i del Risol del teu poble, la Sé-
nia?
R: Veia totes les pel.lícules, 
de l’oest, les espanyolades… 
m’agradaven totes, no m’avor-
ria amb cap. Quan ets petit 
t’agrada gairebé tot, si t’agrada 
el cinema. Amb els anys et fas 
més selectiu. Jo veig unes 500 
pel·lícules a l’any, això sí, si una 
pel·lícula detecto als deu/vint 
minuts que no m’agradarà, pas-
so a una altra. Tot el que tiraven 
al cine Risol i cine Club ho veia; 
un dia anava al Club i l’altre al 
Risol, me’n recordo molt de 
Miliet del Club i, com no, d’An-
tonio del cinema Risol i, de la 
seva dona, que maca era.
P: Avui, què has fet?
R: Posar una nova pel·lícula en 
la meva base de dades. I ahir 
vaig posar-me 150 que es s’es-
trenaran a Espanya en els se-
güents mesos, o sigui la meva 
base de dades està en constant 
evolució.
P: A banda de ser un col.labo-
rador de Més Ebre, cal recordar 

ALTRES PROJECTES

 Celma, el senienc que viu a Madrid: 
“Estic posant en marxa un bloc de cinema per anar 

bolcant part de la meua informació. 
Potser a l’estiu estarà en funcionament”

que vas ser el primer redactor 
en cap a “Lo Senienc”?
R: Si, va ser el 1980. Com pas-
sa el temps!. Va ser la meva 
escola i he creat moltes sèries 
que han durat molts anys: Se-
niencs al carrer, que va durar 5 
anys; Les notícies de la prem-
sa de La Sénia de principis de 
segle fins a la guerra civil; Les 
festes grans (1940/1993) i el 
mes proper poso en marxa la 
del meu projecte de cinema 
i en cada edició plasmaré  la 
meva base de dades, amb al-
gun retoc.

LA SÉNIA

 “Totes les 
pel.lícules que feien al 
cine Risol i al cine Club, 
les anava a veure. No 
me’n perdia ni una.
Me’n recordo molt 

d’Antonio, del Risol, i de 
Miliet del Cine Club”

El running és una altra de les passions de Celma.  El  31 de desembre va fer la Sant Silvestre a Madrid, aquest any 
virtual.  És la cinquena vegada seguida que la du a terme. Va fer-la amb Silvana, una companya de running.

L’ENTREVISTA
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AIGUA DE LLIMONA
I GINGEBRE

PREPARACIÓ:
Exprimir el suc de la llimona i el 
reservem (si és suc i polpa, millor). 
Agafem un tros de gingebre cru, 
trèiem un xic de la pela marró, i 
en ratllem un xic. Per litre d’ai-
gua posar-hi una culleradeta de 
les de cafè, n’hi ha prou perquè 
el seu sabor és molt fort. També 
podeu fer servir gingebre en pols, 
però en aquest cas poseu-hi no-
més 1/2 culleradeta, perquè està 
més concentrat. En una gerra, 
barregem l’aigua a temperatura 
ambient o tèbia, hi afegim el suc 

i polpa de llimona (o només el 
suc si no ens agrada la polpa) i 
el gingebre ratllat o en pols. Re-
menem bé amb una cullera de 
fusta i ja tenim la nostra Aigua 
de llimona i gingebre a punt!
CONSELLS:
També podeu afegir un polsim 
de canyella abans de beure-la.
Si us agraden les infusions i tes, 
proveu d’afegir als fons de la 
tassa un xic de gingebre cru, 
aboqueu l’aigua bullent (o el te 
negre o verd) i unes gotetes de 
llimona.

INGREDIENTS (PER A 1 LITRE) 
• 1 litre d’aigua
• 1 llimona
• pebre negre
• 1 cullerada, de les de cafè, de 
gingebre ratllat (fi o gruixut de-
pèn de com us agradi). Si no en 
teniu, hi podeu posar 1/2 culle-
radeta en pols.

Opcional: branqueta de canye-
lla o canyella en pols.

IDEAL PER FER PASSAR EL FRED I RECUPERAR L’ENERGIA



23serveis DIARI MÉS EBRE • divendres 8 de gener / 2021

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

TORTOSA:
SE ALQUILA 
PARQUING

al lado Win Complex 
Esportiu Tortosa
Plaça 1 d’octubre

¡BUEN PRECIO!
Para más información:

639 594 527

MARIANA

642 116 300
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YASMINAYASMINA
FIESTERAFIESTERA
632 219 851
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VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

 

AMPOSTA
JOVENCITAS
680 239 519

NOVEDAD AMPOSTA 
HONDUREÑA COMPLETITA
GRIEGO Y FRANCÉS. 
ACTIVA Y CARIÑOSA

612 534 046

633 398 057

698 232 089

MASAJES
Y MUCHO MÁS

690 197 279
T
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112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Venus al teu signe 
actua com un pro-
tector. Si passes una 
època de dolors 
o molèsties, pots 
veure’t alleugerit. 
Augmenta el teu 
atractiu personal i 
surten pretendents.

aquari
21/01 al 19/02

Mercuri al teu signe 
inclina al moviment 
físic i mental. Sor-
tiràs a caminar o a 
córrer, ja que ho sen-
tiràs com una obli-
gació. Notícies que 
arriben via e-mail o 
WhatsApp.

sagitari
23/11 al 21/12

El sector laboral pot 
ser un camp de bata-
lla per excés de feina 
o perquè hagis de 
lidiar amb persones 
difícils. T’anirà bé la 
desconnexió, amb 
meditació/ioga. Tot 
passarà.

escorpí
24/10 al 22/11

Mart per la Casa 
VII, activa el sector 
dels altres. Vigila 
amb les discussions 
acalorades. Si no 
tens parella, pots 
començar a cercar 
candidats. Sospeses 
fer mudança.

balança
24/09 al 23/10

Una persona de la 
família necessita 
ajuda i no dubtes en 
fer el possible. Els 
fills et regalen bons 
moments. Un amor 
del passat, que ara 
viu lluny, et trobarà a 
la xarxa.

àries
21/03 al 20/04

Et reafirmes amb 
contundència amb 
els que dubten de tu. 
Compte amb l’excés 
de vehemència, que 
pot desestabilitzar 
el teu món interior. 
Vigila la dieta i menja 
més lentament.

cranc
22/06 al 23/07

Els nens poden ser 
protagonistes en 
aquests dies. Et 
retrobes amb antics 
companys d’escola. 
Mart a XI pot portar 
un malentès amb una 
amistat. Cal deixar 
les coses clares.

verge
24/08 al 23/09

Per poder assolir 
un projecte laboral, 
et veus obligat a 
seguir formant-te, 
tot i que potser no 
disposes de massa 
temps lliure. Venus 
a la Casa V inclina a 
l’enamorament.

taure
21/04 al 21/05

Mart a Taure dona 
l’empenta necessària 
per lidiar amb els 
teus assumptes, 
sobretot pel que 
fa al sector laboral, 
però vigila perquè 
també pot inclinar a 
la precipitació.

peixos
20/02 al 20/03

Força moviment al 
teu món intern. Pos-
siblement vius una 
etapa de canvis tan 
externs com intens. 
Millores al sector 
professional i nous 
contactes entren a la 
teva vida.

lleó
24/07 al 23/08

L’aspecte del 
Sol amb Neptú, 
porta una dosi de 
sensibilitat i inclina a 
viure una experiència 
paranormal o miracu-
losa. A la feina pots 
viure un enamora-
ment correspost.

bessons
02/05 al 21/06

Mart a Casa XII in-
clina a nits agitades. 
Pots sentir-te inquiet 
pensant massa. 
Practicar esport pot 
fer-te descansar 
millor. Et proposen 
un projecte en comú 
que et satisfà.

AMPOSTA
DOÑA PILAR

641 864 890
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629 251 998

877 075 973

RELAX LATINAS

TO
R
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R
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SA

SALIDAS A HOTELES Y 
DOMICILIOS, 24 HORAS

PAOLA
TETONA
SALIDAS

611 286 345

AMPOSTA

680 239 519
JOVENCITAS

 

TORTOSA
632146386

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de 

publicitat
No t’ho pensis més!

977 
279
290

comercial@mesebre.cat

 

TORTOSA
641573407
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amb la figura, la força i lluita 
de la seua mare per seguir 
endavant? 
La mare em va motivar posi-
tivament, em va estimular la 
creativitat i em va facilitar els 
primers materials per a poder 
expressar-me plàsticament. Ella 
havia estat alumna de Ricardo 
Cerveto, li agradava molt pintar i 
dibuixar, i em va influir en aques-
tes dones fortes que, malgrat les 
adversitats, sempre tiren enda-
vant.

L’art com a mitjà d’expressió 
a través de la matèria. Diria 
que cada material té una for-
ma d’expressió diferent?
Efectivament,cada material té 
una qualitat i un resultat diferent. 
Actualment la meva finalitat és 
passar a bronze els originals, 
fets prèviament, en refractari o 
escaiola.

En el món de l’escultura, les 
dones sovint han estat rele-
gades al rang de “muses”, 
models o “dones de”. De fet, 
abans de començar aquesta 
entrevista, només em venia 
al cap, com a dona escultora, 
la Camille Claudel que mal-
grat el seu indubtable talent, 
sempre ha estat associada al 
seu mentor i amant Auguste 
Rodin...
Sí, en el passat, les dones i les 
seves activitats intel·lectuals i ar-

Cinta Sabaté (Tortosa, 1946) 
és una dona discreta, 

sensible i d’aspecte fràgil que 
esclata amb força a través 
de les seues obres fent volar 
la imaginació i despertant 
emocions..

Dona, mare, escultora, pro-
fessora... Quina vessant 
ha influït més en les seues 
obres? 
Totes les experiències que for-
men part de la vida t’influeixen. 
En primer lloc, el fet de saber-me 
escultora i sentir la necessitat 
d’interpretar la forma a través 
del volum. El fet de ser dona, et 
dóna força per a superar el rep-
te, i ser mare i professora, en el 
meu cas, ha desenvolupat i am-
pliat la capacitat creativa. 

La dona és predominant en 
el vostre treball. Per què?
Represento la vida a través de 
la dona. En paraules de la poeta 
Zoraida Burgos: “Les escultu-
res, les dones, de Cinta Sabaté 
són una sola dona i són totes 
les dones. Són una sola dona, 
forta, tendra i alhora poderosa, i 
són dones, mares, amants, soles, 
confidents...”

Sens dubte, una excel·lent 
descripció. Però, pot ser que 
també tingui a veure amb 
la mort prematura del pare 
quan només tenia dos anys, i 

tístiques, sovint havien estat si-
lenciades o ignorades. Realment 
Camille Claudel fou una artista 
de talent, l’any 2017 inauguraren 
un museu dedicat a la seua obra 
a Nogent-sur-Seine, un clar re-
coneixement a la seua vàlua.

Potser perquè també tra-
dicionalment l’escultura es 
percebia com una disciplina 
física i masculina per excel·
lència. Segueix sent així?
Ara no. Amb el temps els con-
ceptes han canviat molt.

La seua obra explora més 
els volums i menys els de-
talls? Per què?
M’agrada simplificar la forma se-
guint el ritme i cercant l’harmo-
nia de les línies que configuren 
els diferents plans. El resultat és 
la totalitat de l’obra, no els de-
talls. La meua opció és anar a 
l’essencial.

Com neix una escultura sig-
nada Cinta Sabaté?
Amb moltes hores de dedicació. 
Investigo acuradament la forma 
fins que trobo la interpretació 
més adequada. 

En les seves obres, com acon-
segueix l’equilibri entre rea-
lisme i expressivitat?
Vaig estudiar el cos humà en 
profunditat, ara quan faig una 
escultura no utilitzo cap model, 

les faig d’imaginació, interpre-
tant la forma lliurement. M’agra-
da i sento la necessitat, de donar 
una vessant positiva de la vida.
 
Si, i una vessant més realista, 
perquè a les societats clàs-
siques l’escultura era consi-
derada com l’encarnació de 
l’ideal de bellesa. 
Si, es pot veure l’evolució de les 
arts plàstiques i la seua trajectò-
ria al certamen internacional que 
se celebra cada cinc anys, des 
dels anys cinquanta a Kassel, Ale-
manya. De tota manera, jo passo 
de modes i tendències i segueixo 
un estil que es considera conti-
nuador de l’escola catalana d’es-
cultura.

Que recorda de la seua eta-
pa com ensenyant? 
Recordo el treball, l’esforç i l’in-
terès de tants i tants bons alum-
nes. Em referiré a dos moments: 
un va ser a l’inici de la meva eta-
pa docent quan vam fer un mural 
de 400 metres quadrats. El volia 
senzill, directe, integrador on hi 
poguessin col·laborar la totali-
tat dels alumnes de l’assignatu-
ra de l’institut Puig Castelar de 
Santa Coloma de Gramenet. Va 

ser als inicis dels anys setanta i, 
sense pretendre-ho, vam iniciar 
un moviment muralista que s’es-
campà per moltes escoles i insti-
tuts de tot Catalunya.
Els darrers anys, com a professo-
ra de batxillerat artístic a l’institut 
de Tortosa, recordo la màgia in-
oblidable a l’assignatura d’Imatge 
amb la càmera estenopeica i els 
fotogrames a l’estil de Man Ray.

L’il·lustrador Ignasi Blanch va 
ser alumne seu, no? 
Si, l’Ignasi Blanch va ser un alum-
ne brillant, cridava l’atenció la 
seva capacitat creativa, la sensi-
bilitat i el domini de la forma. Era 
un noi responsable i respectuós, 
actualment encara mantenim 
una bona amistat.

Els seus projectes? 
El meu estat de salut no em per-
met fer segons quines coses. Faig 
petites escultures i cada vegada 
dibuixo més. Dibuixaré mentre 
pugui moure les mans. Sempre 
em queda la il·lusió de perfecci-
onar, de millorar, i com molt bé 
diu la meu biògrafa Núria Gil, no 
sóc d’aquell tipus de persona o 
artista que es pensen que ja ho 
saben tot. Jo cada dia aprenc. 

CINTA SABATÉ
“ L’ART DE MODELAR EMOCIONS”
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“JO, CADA DIA APRENC”


