
La neu va caure amb intensitat, el cap de setmana, a gran part del territori, superant en municipis de la Terra 

Alta els 60 centímetres. A la imatge, del diumenge, es veuen cotxes colgats per la neu en un dels carrers 

d’Horta de Sant Joan. Plana 4

««NEU N’HI DO!NEU N’HI DO!»»  

Terres de l’Ebre: la situació sanitària empitjora

                    P3

El risc de rebrot es dispara altre cop, i se situa per sobre dels 850 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 23 persones (14 per covid). En total, al territori, n’hi ha 50 hospitalitzades per contagi.
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EDITORIAL
ELS PODERSEdita:

Presumim de democràcia, 
dels seus principis 

bàsics i dels tres poders 
que la validen: l‘executiu, el 
legislatiu o «deliberatiu» i el 
poder judicial. 
Aquest últim poder, el que no 
ha votat ningú, és el que al nos-
tre país exerceix d’actor polític 
omnipotent i s’atorga la potes-
tat de bloquejar i invalidar els 
altres poders, que sí que són 
democràtics. De què serveixen 
el Govern i el Parlament si es-
tan condicionats per la mirada 
vigilant del poder judicial? De 
què serveixen els vots del poble 
sobirà si un jutjat els pot igno-
rar, desautoritzar? Avui, al nos-
tre país, l’únic poder efectiu és 

el dels jutges. De veritat algú 
creu que ho tenim ben muntat 
això de la democràcia? Però, 
hi ha un quart estament sovint 
oblidat: la premsa. Una premsa 
forta, independent i lliure. Una 
democràcia forta anima i dóna 
suport a la premsa. Avui en dia, 
la premsa escrita, en particular, 
manca cruelment de finança-
ment. Bé, alguna premsa, no 
tota. La democràcia confereix 
el dret a vot als ciutadans, però 
també ha de crear un context 
favorable que permeti als seus 
ciutadans exercir les seves de-
cisions polítiques de manera 
clara. Una premsa independent 
i plural juga un paper essencial, 
el de «gatekeeper», una mena 
de “guardià” per a la transmissió 
de fets polítics, històrics i cien-
tífics. L’aparició de la revolució 
mediàtica (internet i xarxes so-
cials) ha provocat una transfor-
mació radical en la transferència 
de coneixement i informació. El 
revers de la moneda és una ex-

plosió de notícies falses, post-
veritats, mentides i teories de la 
conspiració. L’ús de les xarxes 
socials amb finalitats de desin-
formació ha trobat el seu punt 
àlgid amb Donald Trump. El 
president nord-americà ho va 
entendre bé. El continu assetja-
ment, la repetició diària d’infor-
mació falsa i populista a Twitter 
o en altres llocs, ha desconcer-
tat part de l’electorat republicà, 
obligant-los a una irreparable 
presència assaltant el Capitoli. 

La democràcia és més fràgil del 
que creiem i els Estats Units ho 
han demostrat aquest 6 de ge-
ner de 2021. El quart poder, una 
premsa forta i independent, s’ha 
de reforçar políticament i fi-
nancerament perquè és un dels 
guardians del temple. Donem 
suport als nostres diaris perquè 
és un gest i un intent no només 
de defensar la veritat, sinó una 
cosa molt més gran, fràgil, i im-
pagable que és lo que represen-
ta la democràcia.

L’Hospital de Móra 
d’Ebre renova 
l’àrea tecnològica
· L’arc quirúrgic i la nova sala de 

radiologia, principals millores 

d’un projecte que s’emmarca 

dins el compromís del pla d’in-

versions de Salut entre 2019 i 

2022. 

· Definit el nou projecte de refor-

ma i ampliació de l’àrea quirúrgi-

ca de l’Hospital de Móra.

L’Hospital Comarcal de Móra 

d’Ebre, en el pla de millora i re-

novació de les seves instal·lacions 

tecnològiques, ha implementat 

tot un seguit de millores al centre 

que permetran assumir algunes 

funcions que fins ara s’havien de 

derivar a altres hospitals. Aques-

tes millores se centren principal-

ment en les àrees quirúrgiques i 

de radiologia, però també hi ha 

previstes millores per a l’atenció a 

la ciutadania.

Així doncs, des de finals de 2020, 

l’Hospital de Móra compta amb 

un nou arc quirúrgic, un aparell de 

radiologia per a les intervencions 

quirúrgiques, sis nous desfibril·la-

dors i cinc nous electrocardio-

grames per a les diverses àrees de 

l’Hospital, tres nous respiradors 

per a Urgències o Àrea quirúrgi-

ca, una rentadora automatitzada 

d’endoscopis per a l’Àrea quirúr-

gica, dos sistemes portàtils de 

monitoratge de la pressió arterial 

per a l’Àrea de Consultes exter-

nes, tres nous sistemes de moni-

toratge de constants per al Servei 

d’Urgències, dos respiradors d’alt 

flux Airvo per al Servei d’Urgènci-

es, un monitor per a l’Àrea quirúr-

gica i una consola d’aspiració de 

fums per a la realització de cirur-

gia laparoscòpia.

Aquest pla inclou també un 

equip complet de control infor-

matitzat de les cues a consultes 

externes, de propera posada en 

funcionament, diverses millores 

en els sistemes d’informació i ja 

s’ha iniciat el procés de reforma 

integral d’una de les sales de ra-

diologia simple de l’Hospital per 

instal·lar-hi, en les pròximes set-

manes, una nova unitat de radio-

logia telecomandada que perme-

trà recuperar un bon nombre de 

proves de radiologia contrastada 

que, actualment, han de deri-

var-se fora del centre.

Joan Galbany, actual director del 

centre, s’ha mostrat “molt satisfet 

amb el procés de renovació tec-

nològica que afronta l’hospital”, 

alhora que ha volgut posar èmfasi 

en els futurs projectes de l’Hos-

pital Comarcal de Móra: “l’impor-

tantíssim projecte de reforma i 

ampliació de l’àrea quirúrgica s’ha 

tancat amb una durada prevista 

de 3 anys i està previst que co-

menci aquest estiu mateix, en una 

primera etapa que afectarà la sala 

d’endoscòpia digestiva i l’espai de 

recuperació al medi de la cirurgia 

menor ambulatòria”.

Mar Lleixà, gerent de la Regió Sa-

nitària de Terres de l’Ebre, ha po-

sat de relleu que “totes aquestes 

millores formen part del compro-

mís d’inversions a l’Hospital Co-

marcal de Móra, amb l’objectiu de 

millorar i renovar els equipaments 

tecnològics per tal de millorar la 

resolució i atenció de la ciutada-

nia”. Lleixà ha afegit que “aquests 

projectes milloraran les condici-

ons de treball dels professionals, 

la qual cosa ens ajudarà a captar 

i retenir més talent professional”.

Cribratge als professionals 
d’Educació en la represa 
del curs

Educació i Salut impulsen a par-

tir d’aquesta setmana entrant i 

durant les properes 3 setmanes 

un total de 3.727 proves PCR al 

tots els professionals d’escoles i 

instituts de l’Ebre. Els tests seran 

d’autopresa i voluntaris. 

Aquest cribratge es realitza per 

tal de fer el més segura possible 

la tornada després de les fes-

tes de Nadal. Els testos no van 

només dirigits als professionals 

docents, sinó a la totalitat de 

treballadors d’escoles i instituts. 

La previsió és que les proves es 

realitzin a un total de 160 cen-

tres. 

Aquests tests seran coordinats 

per l’equip de RECO (Referents 

Escolars Covid-19) de Terres 

de l’Ebre, i malgrat que és vo-

luntari s’espera tenir una alta 

incidència a l’hora de realitzar 

aquestes proves. Aquest és el ví-

deo https://www.youtube.com/

watch?v=JbPUAlpgeLc&featu-

re=youtu.be que Salut ha difós 

per tal de realitzar l’autopresa. 

Com és habitual, els resultats de 

les PCR es comunicaran via te-

lefònica en cas que sigui positiu 

i via SMS en cas que el resultat 

sigui negatiu. Totes aquelles 

persones que tinguin activada 

“La Meva Salut” ho podran con-

sultar via internet. 

Mar Lleixà, gerent de la Regió 

Sanitària de Terres de l’Ebre, ha 

animat a tots els professionals “a 

realitzar la PCR per tal de pro-

curar que la tornada a l’escola i 

l’institut després de festes sigui 

el més segura possible tant per 

a l’alumnat com per als profes-

sionals”, alhora que ha volgut 

“agrair la coordinació entre els 

dos departaments i els profes-

sionals tant d’educació com de 

salut, especialment a les RECO, 

per la seva tasca de planifica-

ció d’aquest cribratge, així com 

al laboratori de Joan XXIII en el 

processament dels tests”. 

Per la seva banda Montse Pere-

lló, directora territorial d’Educa-

ció a Terres de l’Ebre ha volgut 

destacar “la importància de te-

nir les centres educatius oberts 

perquè són servei essencial i de 

continuar treballant en la pre-

venció i aplicant els protocols 

establerts perquè continuïn sent 

escoles segures”. 

Salut i Educació impulsen més de 3700 PCR 
entre els professionals durant la represa

del curs escolar.



3DIARI MÉS EBRE • divendres 15 de gener / 2021en portada

Brot amb 30 afectats a primera 
planta de l’Hospital de Tortosa
El brot de covid-19 detectat 
a la primera planta de l’Hos-
pital de Tortosa Verge de la 
Cinta arriba a les 30 persones 
afectades, disset pacients i 
tretze professionals, segons 
ha informat aquest dimecres 
la Regió Sanitària de les Ter-
res de l’Ebre. 
Es tracta d’un brot que es co-
neix com a nosocomial, que 
s’ha originat dins del mateix 

Cribratge poblacional a Paüls
El cribratge poblacional que 
Salut Pública va impulsar a 
Paüls va confirmar 28 nous 
casos després de l’anàlisi de 
les 353 proves PCR que es 
van realitzar al municipi del 
Baix Ebre. 
Així doncs, el brot que hi ha 
a Paüls actualment compta 
ja amb 91 casos confirmats, 
alguns d’aquests casos en 
municipis veïns però relaci-
onats amb el brot, i més de 
100 contactes estrets que 
han de realitzar l’aïllament 

preventiu.
L’alcalde del municipi del 
Baix Ebre, Enric Adell, va rea-
litzar aquest diumenge 10 de 
gener a la tarda un comuni-
cat demanant la població 
que respectés l’aïllament en 
cas d’haver estat contacte 
d’algun positiu i anunciant 
algunes mesures comple-
mentàries que es s’havien de 
prendre al municipi, com el 
tancament dels bars i restau-
rants o l’obertura de l’escola 
amb serveis mínims.

centre, concretament, a la 
unitat de polivalència. 
El Departament de Salut ja 
ha efectuat un cribratge a 
tots els pacients i professi-
onals de la unitat polivalent 
del centre, on s’ha originat el 
brot. 
En tot el centre, més enllà 
d’aquest brot concret, un to-
tal de 53 professionals es tro-
ben en situació d’aïllament. 

HOSPITAL 
COMARCAL DE 
MÓRA D’EBRE
Un centenar de treballadors 
de l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre ja s’han vacunat 
contra la covid-19. Aquest 
dimecres ha estat el primer 
dia que s’ha subministrat la 
vacuna de Pfizer- BioNtech 
entre el personal del centre. 
Es calcula que la setmana 
vinent s’acabin de vacunar la 
resta: 350 persones en total.

PIC DE PRESSIÓ A 
LES UCI
En un informe, que el 
departament de Salut de 
la Generalitat ha remès als 
partits polítics catalans, 
es calcula que Catalunya 
arribarà al pic de pressió a 
les UCI per la Covid-19 en 
vigílies de les eleccions al 
Parlament del 14 de febrer. 
“S’arribarà al pic epidèmic 
alguns dies abans de l’inici 
de la campanya electoral, 
mentre que el pic assisten-
cial a les UCI s’assolirà pocs 
dies abans de la celebració 
dels comicis”, conclou el 
document de Salut.

LA C0VID PASSA 
FACTURA
La meitat dels sanitaris ca-
talans estan en risc de patir 
un trastorn mental a causa 
del covid, segons un estudi 
encapçalat per investigadors 
de l’Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdi-
ques (IMIM). La depressió, 
l’ansietat, els atacs de pànic 
i l’estrès posttraumàtic són 
les alteracions més comunes.

CENTRES 
EDUCATIUS
Segons dades del Departa-
ment d’Educació actualment 
a les Terres de l’Ebre hi ha 14 
grups escolars confinats (de 
8 centres educatius). 
De tots els centres ebrencs 
hi ha 433 persones en qua-
rantena.

MÉS 
NOTICIES

La situació sanitària empitjora a l’Ebre: el risc 
de rebrot se situa per sobre dels 850 punts
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
aquest dijous a 7.356 (la 
setmana passada eren 6.478).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 878 casos positius al 
territori. L’evolució de la pan-
dèmia a les Terres de l’Ebre ha 
empitjorat notablement. La ve-
locitat de propagació del virus 
se situa en 1,41 (setmana pas-
sada era 2,05) mentre que el 
risc de rebrot ha tornat a pujar 
i està en 854 (divendres passat 
era de 686). Ha tornat a dispa-
rar-se (i no hauria de passar de 
100). Aquest dimecres a l’Ebre, 

en un dia, se sumaven 184 nous 
positius de covid-19 confirmats 
per proves PCR o test antigènic 
ràpid. En dades d’ahir, el nom-
bre total de morts des que es 
va iniciar la pandèmia és de 133 
(setmana passada 130). 
Segons les dades oficials faci-
litades aquest dijous per Salut, 
hi ha 50 persones hospitalitza-
des per contagis a les Terres de 
l’Ebre (divendres passat 22). Pel 
que fa a les dades d’ingressats 
a l’UCI, ahir dijous es compta-
bilitzaven 23 persones a l’UCI 
de l’Hospital Verge de la Cinta 
(14 per covid). Setmana passa-
da eren 10 (7 covid). La situació 

segueix crítica. La taxa de con-
firmats per PCR o tests d’antí-
gens és de 364,19 pels 207 de 
la setmana anterior. L’11,26% 
de les proves que es fan donen 
positiu. A la regió sanitària de 
l’Ebre, fins ahir, s’han vacunat 
2.912 persones.

LA PANDÈMIA NO S’ATURA
El Procicat confirma la pròrroga d’una 
setmana de les darreres restriccions 
El Procicat va confirmar 

ahir la pròrroga de set dies 
de les darreres restriccions 
contra la covid-19, segons va 
explicar la consellera de Salut, 
Alba Vergés.               
Les mesures van entrar en vigor 
el 7 de gener i havien d’estar vi-
gents fins al proper diumenge 
però finalment es perllongaran 
fins al 24 de gener. D’aquesta 
manera, es mantindrà el con-
finament municipal cada dia 
de la setmana i els comerços 
no essencials hauran de tan-
car el cap de setmana. Vergés 
va explicar que es manté el 
creixement de la incidència de 

la pandèmia, que “tot i que no 
s’accelera no s’atura”. Davant 
d’aquesta situació el Govern ha 
optat per allargar la vigència de 
les mesures. 
D’altra banda, el president del 
Parlament, Roger Torrent, va 
qualificar ahir “d’irresponsabili-
tat màxima” i “escandalós” que 
el ministre de Sanitat i candi-

dat del PSC, Salvador Illa, in-
tenti imposar que les eleccions 
s’han de fer “sí o sí” el 14-F per 
“interessos electoralistes”. Illa 
diu que cal reduir la mobilitat 
per la covid i “al mateix temps 
vol mobilitzar més de 5 milions 
de persones a les eleccions”. 

Torrent va demanar “el màxim 
consens possible” en la reunió 
de la taula de partits d’avui per 
prendre una decisió definitiva i 
va defensar que s’ha de fer cas 
als experts. “Entre vots i vides 
s’ha de prioritzar la salut de les 
persones”, va manifestar. (ACN)

El Govern es decanta 
per endarrerir les 

eleccions

Hospital Verge 
de la Cinta: 

hi ha 23 persones a 
l’UCI, 14 d’elles 

per covid
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ALERTA DEL 
PROCICAT 
L’onada de fred no s’atura. 
Protecció Civil de la Gene-
ralitat va activar aquest di-
marts el pla Procicat, en fase 
d’alerta, per onada de fred 
intens fins avui divendres, 
especialment a les Terres 
de l’Ebre, un fet que podria 
agreujar les afectacions 
produïdes per la neu caiguda 
durant el cap de setmana 
passat.

TRANSPORT 
ESCOLAR
Les afectacions al transport 
escolar, dimecres passat, 
es mantenien a Arnes, la 
Fatarella i Horta de Sant 
Joan. Ahir dijous va quedar 
restablert el transport esco-
lar amb tota normalitat, tant 
en horaris com en el lloc de 
parada de l’autocar. 
A causa del temporal, diver-
ses escoles i instituts van 
romandre tancats dilluns a la 
demarcació.

NEVADA 
HISTÒRICA
La neu va caure amb inten-
sitat el cap de setmana, a 
gran part de les Terres de 
l’Ebre, on la cota es va man-
tenir baixa tota la jornada 
de diumenge. Aquest fet 
va provocar que totes les 
precipitacions  eren de neu 
pràcticament a totes les 
cotes  del territori i és per 
això que es van acumular 
gruixos de neu històrics. En 
moltes localitats de la Terra 
Alta feia anys que no veien 
una nevada  de tal magni-
tud. En el cas d’Horta, com 
en altres poblacions, van 
superar els 60 centímetres 
de neu acumulada. Dimarts 
i dimecres a la Terra Alta es 
lluitava contra el gel mentre 
encara es treien dels carrers 
cúmuls de neu. 

La sal es va acabar i el 
Consell Comarcal va haver 
de comprar 15 tones més per 
abastir els pobles.

MÉS 
NOTICIES

La neu deixa un paisatge insòlit i oliveres 
trencades a la Ribera d’Ebre
El temporal Filomena va deixar 
una estampa insòlita i alhora 
bucòlica a la Ribera d’Ebre. 
La neu es va apoderar de la 
comarca i va deixar uns pai-
satges extraordinàriament 
blancs. Però alhora aquests 
gruixos tan importants ja han 

començat a fer mal al camp. El 
riu Ebre, al pas per les Móres, 
baixava envoltat dels camps 
blancs mentre operaris de la 
brigada municipal tiraven sal 
per evitar alguna relliscada.
A la foto, el pont des de Móra 
d’Ebre, diumenge.

Colgats de neu i sense electricitat a poblacions 
de la Terra Alta: “fou inacceptable”
Els 500 habitants d’Arnes es 

van llevar diumenge sense 
subministrament elèctric.              
El rellotge de l’església par-
roquial va quedar aturat a les 
quatre de la matinada, l’ho-
ra en què va haver-hi l’avaria. 
Segons l’alcalde, Joaquim Mi-
ralles, l’incident es va produir 
en una antena del municipi. La 
gran acumulació de neu regis-
trada -fins a 65 centímetres- va 
fer que, al migdia, els operaris 
encara no havien pogut localit-
zar el punt afectat. Miralles es 
va mostrar molt molest perquè 

amb el Gloria van estar 12 hores 
sense llum i davant la Filomena 
havien demanat a la compa-
nyia que traslladés generadors 
a la zona de forma preventi-
va. “Trobar-nos sense llum fou 
inacceptable”. Per la seua part, 
una veïna arnerola lamentava 
que “com que no hi havia llum 
no anava res perquè la calefac-
ció i tot va amb llum. Tampoc 
no teníem cobertura dins de 
casa i tenia la meva mare fotu-
da de fred”. Posteriorment, van 
arribar a Arnes dos generadors 
provinents de València. Però 

encara dimarts hi havia munici-
pis subministrant llum amb ge-
neradors, com Arnes i Caseres 
(on tampoc tenien cobertura 

mòbil). A la Fatarella una avaria 
a l’estació de bombament de 
l’aigua va deixar el poble sense 
abastiment. (ACN)

TERRA ALTA/RIBERA D’EBRE
“No s’havia vist mai una nevada així, ningú al 

poble recorda res igual, fou bestial”
La nevada va començar 

la nit de divendres a 
dissabte passat  i va arribar 
pràcticament a totes les cotes.             
A les comarques ebrenques la 
cota de neu es va mantenir molt 
baixa al llarg del cap de setma-
na, al voltant d’uns 100 o 200 
metres en molts casos. 
La nevada fou molt continuada 
i sobretot a les comarques de la 
Terra Alta i la Ribera d’Ebre, on 
va caure de manera ininterrom-
puda durant gairebé 48 hores, 
acumulant gruixos de fins a 65 
centímetres. Un veí d’Arnes, 
Josep Lluís Asens, va lamentar 
que la situació, sense llum, va 
ser “un desastre. Vam haver de 
recórrer a estufes de butà”. Tot 
i això, va admetre l’excepciona-
litat de la nevada. “En 70 i pico 
d’anys no ho havia vist mai. Al 
poble no es recorda una nevada 

així. Fou bestial”. 
La Terra Alta, dimarts passat, era 
encara una autèntica glacera, a 
primera hora del matí. Els ca-
nelobres de gel penjaven de les 
teulades i els carrers dels pobles 

i algunes carreteres estaven co-
bertes per perilloses plaques de 
gel: “la neu és bonica el primer 
dia que surts a trepitjar-la i fer 
ninots, però després si queda 
fred, en pobles petits i carrers 

estrets, és complicat gestio-
nar-ho”, va dir Sisco Blanch, 
alcalde de la Fatarella. També 
calia tenir atenció a les acumu-
lacions de neu a les teulades.
(ACN)
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Taula de Consens: indignació per “la falta 
d’entesa” entre les dues administracions
El portaveu de la Taula 

de Consens, Xavier 
Curto, va assegurar que la 
trobada d’aquest dilluns 
ha servit per “traslladar 
la indignació” que senten 
quan, un any després 
del Gloria i després de 
diversos temporals més, 

la vulnerabilitat del Delta 
no es corregeix.      

        “Ens han fet canviar d’actitud 
i no podem tenir il·lusions en 
projectes sobre el trànsit de 
sediments si no passem del 
primer full del Pla Delta, un 
pla possibilista, amb mesures 

‘INACCIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS’
L’empresa que gestiona les 
salines, Infosa, espera iniciar 
de nou, pel seu compte, les 
actuacions per recuperar el 
camí durant els pròxims dies. 
El seu gerent, Joan Sucarrats, 
lamenta la manca d’inicia-
tiva de les administracions. 
“És una llàstima veure com 
les administracions es tiren 
la culpa d’uns als altres. La 
Generalitat té una partida de 
6 milions pendent d’executar 
i al final pensem que no és un 
problema que si Madrid dona 
o no l’autorització d’emer-
gència, sinó un problema 
de voluntat política, també 
del Ministeri de prendre’s 
seriosament el problema que 
té el Delta. La inacció des les 
administracions, històrica-
ment, ha estat total”.

PSC 
El PSC va acusar la Conselleria 
de Territori “de mentir i into-
xicar l’opinió pública davant 
les afirmacions del Departa-
ment que dirigeix el Conseller 
Calvet que diuen que la Gene-
ralitat vol actuar d’emergèn-
cia sobre el litoral del delta, 
tot i que l’Estat li denega 
aquesta competència”. Se-
gons el comunicat socialista, 
“la Generalitat va enviar una 
carta el 7 de desembre a la 
Dirección General de Costas 
demanant actuar amb re-
cursos propis i a l’empara del 
decret d’obres d’emergència 
pels danys causats pel Gloria. 
El dia 14, el Ministeri contesta 
a la Conselleria dient que li 
sembla bé la seva proposta, 
però que la via per actuar és 
la que li permet la normativa 
de Costes, en base la qual, el 
titular de les zones afectades, 
en aquest cas el Parc Natural, 
i per tant la Conselleria de 
Territori, titular de les compe-
tències de protecció de l’espai 
natural, pot intervenir prèvia 
presentació d’algun projecte 
concret. Aquesta proposta, 
una simple memòria valorada, 
a dia d’avui -dilluns- encara 
no s’ha fet arribar”.

MÉS 
NOTÍCIES

El Govern reclama a l’Estat acord polític per 
treballar conjuntament en la protecció del Delta
El Govern ha tornat a 

demanar a l’Estat la 
creació d’una comissió mixta 
per actuar d’urgència i a 
mitjà i llarg termini al delta.             
El vicepresident amb funcions 
de president del Govern, Pere 
Aragonès, va dir que ho faria 
amb una trucada telefònica, al 
president del govern espanyol, 
Pedro Sánchez, i el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Da-
mià Calvet, a la ministra per a 
la Transició Ecològica, Teresa 
Ribera. Aragonès va remarcar 
que les competències del Go-

vern al Delta “són les que són” 
i que està disposat “a cofinan-
çar” actuacions fora del seu 
àmbit competencial si l’Estat 
col·labora i acorda “una estra-
tègia compartida”. 
El Govern, representat per 
Pere Aragonès, el conseller 
Damià Calvet, i la conselle-
ra, Teresa Jordà, dilluns, es va 
tornar a reunir amb la Taula de 
Consens i els alcaldes del delta 
per avaluar els danys del Filo-
mena i “mostrar el suport” de 
l’executiu a la ciutadania de la 
plana deltaica. (ACN)

PLOU SOBRE MULLAT
El temporal esborra del mapa més de la 
meitat de la barra del Trabucador
No ha passat ni un any 

des que el temporal 
Gloria tornés a posa en 
evidència la fragilitat 
extrema de la barra de 
Trabucador que un nou 
episodi de mal temps 
ha acabat esborrant 
pràcticament del mapa la 
meitat de l’istme.             
El temporal Filomena, que va 
assotar també la costa del del-
ta de l’Ebre, va provocar mitja 
dotzena de trencaments, al-
guns de diversos centenars de 
metres d’amplada, on el mar 
penetra lliurement a l’interior 
de la badia dels Alfacs, des-
dibuixant totalment les obres 
d’emergència executades fa 
uns mesos. Tot i que els canals 
no són tan profunds com en 
l’anterior episodi, l’accés a la 

punta de la Banya i les salines 
de la Trinitat per terra ha estat 
gairebé impossible: únicament 
amb vehicles especials i de 
gran alçada. La seixantena de 
persones que encara treballa-
ven a les instal·lacions de les 
salines van haver d’accedir-hi 
per mar. Després d’haver patit 
tres o quatre episodis addicio-
nals d’abast més reduït durant 
la primavera i la tardor passa-
des, el trencament provocat 
per Filomena torna a ser de 
grans dimensions. Ja no queda 
pràcticament ni rastre de l’ac-
tuació d’emergència executa-
da abans de l’estiu per la Di-
recció General de Costes, que 
va invertir 700.000 euros abo-
cant-hi 120.000 metres cúbics 
de sorra per crear una franja de 
50 metres d’ample. La Taula de 

Consens, organisme impulsat 
per les comunitats de regants 
i ajuntaments del Delta, exigeix 

que la reconeguda urgència es 
faci efectiva, d’un cop per to-
tes, sobre el terreny. (ACN)

que van més enllà de l’emer-
gència i que en planteja de 
preventives”, va apuntar. 
Curto va lamentar que el 
Ministeri “treballi de forma 
molt unilateral”, com tam-
bé ha denunciat el Govern, 
i que del Pla Delta no quedi 
gairebé res a l’Estratègia de 

Protecció del Delta que el 
govern espanyol presenta-
rà en unes setmanes. 
Per acabar el portaveu de 
la Taula de Consens, Xavier 
Curto, també va lamentar 
la gran falta d’entesa” en-
tre les dues administraci-
ons.

Fotografia aèria a la Barra del Trabucador. @pinapli
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UNIÓ DE PAGESOS
Unió de Pagesos ha demanat 
al Govern que hi hagi ajuts 
directes per reparar els danys 
de la nevada als olivers, però 
també un pla de recuperació 
de la productivitat a mitjà ter-
mini que contempli facilitats i 
subvencions per replantar els 
arbres més danyats i mesu-
res per protegir les oliveres 
centenàries de la varietat 
autòctona de l’empeltre, que 
diferencia la DOP de l’Oli Ter-
ra Alta. La nevada ha afectat 
el 80% de les oliveres de la 
Terra Alta i la Ribera d’Ebre. 
D’altra banda, La Federació de 
Cooperatives Agràries de Ca-
talunya (FCAC) estima que les 
nevades provocades pel tem-
poral Filomena han afectat un 
total de 35.000 hectàrees de 
conreus d’olivera. Així mateix, 
adverteix que, si no pugen les 
temperatures en les pròximes 
hores, podrien perillar com a 
les gelades de 2001, malgrat 
que la superfície afectada pel 
temporal d’aquest cap de set-
mana ha estat menys extensa 
que aleshores. 

CARRETERES 
TALLADES 
Un total de 7 carreteres con-
tinuaven tallades ahir dijous 
per la neu acumulada després 
del temporal Filomena, a la 
província. En concret: la T-740 
a Falset, la TP-7402 Porrera, 
al TV-3021 a Rasquera, la 
TV-3111 a Tivissa, la TV-3223 
a Torre de Fontaubella, 
la TV-7232 a Vilalba dels 
Arcs-Batea i la TV-7022 a 
Morera de Montsant. A més, 
cal fer ús de cadenes a la T-311 
a Pratdip.

NEU A LA CALA  
Aquest dissabte, l’interior del 
terme municipal de l’Ametlla 
de Mar es va despertar amb 
tres centímetres de neu, 
sobretot a la zona del Mas 
Platé, al camí de Gavadà di-
recció Tivissa. El municipi feia 
gairebé onze anys que no veia 
nevar, concretament des de la 
nevada històrica de 2010.

MÉS 
NOTÍCIES

PROTECCIÓ NECESSÀRIA
Els ports ebrencs, a través de les millores 
efectuades, suporten el temporal de mar

Els ports ebrencs han 
suportat el darrer temporal.             

El director general de Ports de la 
Generalitat, Joan Pere Gómez i 
Comes, així va comunicar-ho 
aquest diumenge. “La nit passa-
da fou molt complicada a la cos-
ta catalana pel temporal de mar 
fort, en especial a les Terres de 
l’Ebre. Però el dic de la costa ca-
lera va suportar els colls de mar. 
El temporal també va afectar a 
la costa de l’Ampolla, només cal 
veure com va quedar la platja 
de l’Arenal. No obstant, la gran 
feina feta per Ports de la Gene-
ralitat després del Glòria ens ha 
permès garantir la protecció ne-
cessària al port i als seus usuaris. 

Gràcies a l’haver treballat aquest 
estiu, hem pogut tenir els ports 
preparats per la borrasca Filo-
mena. Gràcies per la paciència 
de tots, avui els ports són un re-
fugi segur”.
Ports de la Generalitat va inver-
tir en millores 3,9 milions al port 
de l’Ametlla, 3,7 al de l’Ampolla 
i 200.000 euros al de les Cases 
d’Alcanar. 

ECOLOGISTES EN ACCIÓ
Reclamen iniciar ja el trasllat de sediments 
dels embassaments per salvar el delta
Ecologistes en Acció 

reclama que s’iniciïn 
de forma immediata les 
proves pilot de transferència 
de sediments des dels 
embassaments del tram final 
de l’Ebre per salvar el Delta.             
En un comunicat, l’entitat re-
marca que el pas del tempo-
ral Filomena ha tornat a posar 
novament la vulnerabilitat d’un 
espai que és Reserva de la Bios-
fera així com la “ineficàcia d’in-
tentar solucionar la regressió i 
la subsidència del delta sense 

considerar” les tones acumu-
lades als pantans de Riba-roja, 
Mequinensa i, en molt menor 
mesura, Flix. Recorden, que ai-
xecar murs perimetrals de de-
fensa i els moviments de sorres 
són mesures “cares, ineficaces i 
de gran impacte ambiental”.
L’entitat ecologista considera 
“transcendental per a la vida del 
Delta”, i “de més de 50.000 per-
sones” que l’habiten, accelerar 
al màxim els projectes pilot de 
transferència de sediments. 
Calculen que al sistema de Me-

quinensa-Riba-roja s’acumulen 
8,8 milions de tones anuals i 

només 330.000 traspassen la 
presa.

Imatge d’arxiu del director general de Ports, Joan Pere Gómez i Comes.

Ports de la Generalitat 
va fer una important 
inversió l’estiu passat 

a ports ebrencs
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XXX CONCURS LITERARI XXX CONCURS LITERARI 
SANT JORDI VILA DE SANTA BÀRBARASANT JORDI VILA DE SANTA BÀRBARA

Regidoria de Cultura
Aquest any 2021, se celebra el XXX Concurs Literari Sant Jordi Vila 
de Santa Bàrbara. Els premis que es convoquen són els següent:

PREMI DE POESIA, dotat amb 600 € i donat per l’AJUNTAMENT, a 
un recull d’entre 10 i 25 composicions, de tema lliure; i un accèssit 
de caràcter local de 120 €, donat per l’AJUNTAMENT.

PREMI D’ASSAIG, dotat amb 600 €, a un estudi d’un mínim de 30 
pàgines sobre un tema relacionat amb qualsevol aspecte del poble 
de Santa Bàrbara (tradicions, història, biografies de personatges 
famosos o populars, costums, oficis, llegendes i contalles, cuina, 
cançoners, festes, pagesia, danses, vestuari, dialecte, flora, 
fauna...) i un accèssit de caràcter local de 120 €, donats ambdós 
per l’AJUNTAMENT.

El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 19 de 
març de 2021, a les 13 hores. 

El veredicte del jurat es farà públic el dia 9 d’abril de 2021. El 
mateix dia es donarà a conèixer la data del lliurament dels premis.

Les bases específiques d’aquest concurs es poden consultar a la web 
municipal www.santabarbara.cat. També es pot realitzar qualsevol 
consulta a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, telèfon 977 719 136.
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baix ebre

tortosa

Les tres infermeres expedientades per l’ICS van 
vacunar diversos familiars seus

PROGRAMA 
EUROPEU 
BRIDGESS
El taller de rem i de marxa 
nòrdica del programa europeu 
BRIDGES promou el treball en 
equip i la cohesió de grup a 
través de l’esport. La proposta 
s’emmarca en l’eix esportiu 
del programa inclusiu d’abast 
europeu BRIDGES que es 
desenvolupa a Tortosa.

NEU A MIG CAMÍ
Filomena va deixar neu a la 
zona de l’ermita de Mig Camí 
de Tortosa.  Dissabte van 
iniciar-se els treballs per poder 
traure la neu de la carretera 
i els camins. I van seguir 
diumenge, abocant sal davant 
la presència de plaques de gel. 
La circulació es va haver de 
tallar i no es deixava passar 
(excepte veïns) a partir de la 
rotonda de l’Hospital Verge de 
la Cinta.  

 

CONTROLS ALS 
ACCESSOS AL 
PARC NATURAL 
DELS PORTS
Agents de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Es-
quadra juntament amb el 
Cos d’Agents Rurals, Policia 
Local de Tortosa, Policia Local 
de Roquetes i Guàrdia Civil 
activaran el proper cap de set-
mana un dispositiu conjunt de 
seguretat a la zona dels Ports 
amb la finalitat de garantir el 
compliment del confinament 
municipal i alhora evitar 
situacions de risc per l’onada 
de fred.

MÉS 
NOTÍCIES

Les tres infermeres expedien-
tades per l’Institut Català de la 
Salut (ICS) a les Terres de l’Ebre 
van posar la vacuna de la co-
vid-19 a diversos familiars seus 
aprofitant que havien anat a 
administrar la primera dosi del 
vaccí a una residència de dis-
capacitats del municipi de Tor-
tosa. Segons ha pogut saber 
l’ACN, dimarts al matí les pro-

fessionals van anar avisant els 
parents per telèfon perquè acu-
dissin en cotxe a fora de l’equi-
pament -una llar residència- i, 
així, poder-los administrar la va-
cuna al marge de la planificació 
prevista. Algú vinculat al centre 
residencial es va adonar de la 
situació i ho va posar en conei-
xement de les autoritats com-
petents. Arran d’aquest episodi 

l’ICS ha obert un expedient in-
formatiu a les tres professionals.

Un cas aïllat
D’altra banda, Infermeres de 
Catalunya ha demanat aquest 
dimecres que el cas de les tres 
professionals de les Terres de 
l’Ebre investigades per haver 
convidat familiars a vacunar-se 
de la covid-19 no eclipsi la feina 

del col·lectiu. 
Infermeres de Catalunya ha 
volgut deixar clar que “són 
moltes les infermeres que, 
junt amb la resta de profes-
sionals del nostre sistema de 
salut, segueixen bolcades i 
donant el màxim de si matei-
xes per oferir la millor atenció 
possible a la població de Ca-
talunya”.

La Policia Local va detenir tres persones 
per un robatori amb força
La Policia Local de 

Tortosa va detenir la 
matinada de dimecres a tres 
persones, com a presumptes 
responsables d’un delicte de 
robatori amb força.               
Els fets van passat al voltant 
de les 5 de la matinada, quan 
els detinguts haurien accedit 
a l’interior d’un immoble de 
Ferreries i haurien forçat una 
porta a la zona del pati , que 
és interior del bloc d’habitat-
ges. De l’interior de l’immoble 
n’haurien sostret tres bicicle-
tes abans de fugir del lloc. 
Alertats pel veïnat en sentir 

els sorolls, agents de la Policia 
Local van acudir al lloc i van 
iniciat una recerca pels car-
rers del voltant fins que van 
localitzar els suposats res-
ponsables, juntament amb les 
bicicletes, al voltant del pave-
lló poliesportiu.

MOBILITAT
Campanya informativa sobre la circulació de 
bicicletes i patinets elèctrics a la ciutat
Les bicicletes i els patinets 

elèctrics, així com altres 
vehicles similars amb motor 
elèctric, han de circular 
preferentment pels carrils 
bici o, allà on això no siga 
possible, per la calçada.                
És una de les principals me-
sures que inclou l’ordenança 
de circulació de Tortosa, que 
l’Ajuntament va modificar i 
que ja ha entrat en vigor des-
prés del període d’exposició al 
públic.  
Amb la nova regulació, les bi-
cicletes i la resta de vehicles 
de mobilitat personal (entre 
els quals, els patinets elèctrics) 

tenen prohibida la circulació 
per damunt de les voreres. 
El tinent d’alcalde i regidor de 
Mobilitat, Fernando Saporta, 
reconeix que “a Tortosa no 
tenim un volum de patinets i 
VMP tan elevat com el que es 
veu a altres grans ciutats del 
país, però volíem regular l’ús 
de tots estos transports per 
garantir la seguretat de to-

tes les persones”. Així mateix, 
apunta que des del govern 
municipal se segueix compar-
tint la necessitat i potenciant 

l’ús de mitjans de transport 
alternatius al vehicle privat, 
per reforçar una mobilitat més 
sostenible.

“Han de circular pels 
carrils bici o per la 

calçada”

Els detinguts haurien 
accedit a l’interior d’un 
immoble de Ferreries
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LOCAL DE MÁS DE 200 m2

DISPONIBLE
AV. LA RÀPITA

AMPOSTA

674 35 53 49

VACUNA DE MODERNA
Inici de la vacunació a 
l’Hospital d’Amposta

Les primeres 5.800 dosis 
de la vacuna de la 

covid-19 de Moderna, que 
van arribar a Catalunya 
aquest dimecres al migdia, 
es començaran a administrar 
als hospitals d’Amposta, de 
Mataró, Althaia de Manresa 
i Sant Joan de Déu de 
Barcelona.  
Un cop Catalunya va rebre les 
primeres 5.800 dosis, de les 
35.700 que van arribar a l’es-

tat espanyol aquest dimarts, 
s’han d’esperar unes hores 
per comprovar que el procés 
d’enviament i manteniment de 
la temperatura ha estat el cor-
recte. Quan rebin el vistiplau, 
Salut les distribuirà al territo-
ri i serà entre avui divendres i 
demà dissabte quan s’adminis-
traran entre els professionals 
sanitaris dels quatre hospitals, 
segons les previsions establer-
tes.

‘TU FAS AMPOSTA!’
Projecte Val de Zafán: 
proposta guanyadora

Constituïda la comissió 
de seguiment del 

Projecte Via de Zafán, que 
va guanyar la votació dels 
pressupostos participatius Tu 
fas Amposta!. 
Dilluns, personal tècnic i càr-
recs electes de l’Ajuntament 
d’Amposta va reunir-se per 
constituir formalment aquesta 
comissió, que ha de vetllar per 
l’execució de la recuperació de 
la Val de Zafán com a via verda. 
En aquesta primera reunió, que 

va estar presidida per l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, és 
definir el projecte i el calendari 
de tasques al llarg de l’any i es 
va establir un pla de seguiment 
de la comissió. També es van 
organitzar els tres grups de 
treball (comunicació, desen-
volupament tècnic i desenvo-
lupament legal). Els membres 
de cada grup de treball es van 
emplaçar a començar a treba-
llar en la definició tècnica del 
projecte.

‘FILOMENA’ 
La tempesta del cap de 
setmana passat agreuja els 
problemes del Delta. Adam 
Tomàs, alcalde d’Amposta, 
considera que “passat un any 
del Glòria, de tots els movi-
ments que hem anat fent els 
alcaldes del Delta, ara patim 
l’impacte  del Filomena,  que 
ha tornat a posar sobre la 
taula la fragilitat del Delta. 
Portem un any d’intencions, 
reunions i plans que no s’han 
materialitzat en res.  Tant el 
Ministerio de Transición Ecoló-
gica com el Departament de 
Territori seran els responsa-
bles, per inacció, d’arribar a un 
punt de no retorn. Necessitem 
actuar ja!!”.

MÉS 
NOTÍCIES
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SUSPESA LA 
FESTA DE SANT 
ANTONI
La comissió organitzadora de 
la festivitat de Sant Antoni, 
prevista per al proper diumen-
ge, 17 de gener, ha acordat 
la seua suspensió a causa de 
la pandèmia de la COVID-19. 
L’acte estava organitzat de 
forma conjunta l’EMD de 
Jesús, l’Ajuntament de Ro-
quetes, la Secció de Festes de 
l’EMD de Jesús i el Patronat de 
Festes de Roquetes.

L’AMETLLA DE 
MAR 
Daniela Pérez Bardí, Laia 
Sans Izquierdo i Pau Vilabrú 
Llambrich han estat els gua-
nyadors del 24è Concurs de 
Postals de Nadal. Els guanya-
dors van rebre els premis de 
mans de l’alcalde i els regidors 
de Cultura i Festes. 

CAMARLES 
La penya taurina “Mai Aca-
bem” dels Lligallos entreguen 
la subvenció anual del 2020 
que l’Ajuntament els dóna, a 
la ramaderia local Germans 
Príncep. Des de la penya han 
manifestat que “som cons-
cients del mal que està fent 
la covid 19 a la nostra festa i 
tradició dels bous però sobre-
tot als nostres ramaders. Per 
això vam fer un gest solidari 
entregant la nostra subvenció 
anual del 2020, que l’Ajunta-
ment de Camarles ens atorga 
cada any per poder realitzar 
actes, al nostre ramader local 
Germans Príncep. Esperem 
que sigue un petit ajut per 
poder tirar endavant la seva 
ramaderia amb els moments 
complicats que viu el sector”.
Info: Facebook Cam Ràdio

MÉS 
NOTÍCIES

EL PERELLÓ
Enguany no hi haurà Festa Major però el 
municipi recordarà el seu patró, Sant Antoni
S’apropa el dia de Sant 

Antoni. Enguany no hi 
haurà Festa Major al Perelló, 
arran de la pandèmia.              
No obstant, “no deixarem de 
celebrar el dia del nostre Patró. 
Diumenge, començarem sa-
ludant a tota la població amb 
un repic de campanes (12h). 
Seguidament les pubilles i els 
hereus d’este 2021, encendran 
una petita mascletada a la plaça 
Jaume II, amb honor del nostre 
patró Sant Antoni Abat (12.15h). 
A continuació els membres del 
Consistori, les pubilles i he-

reus assistiran a la Missa Major 
acompanyats del carro amb la 
imatge de Sant Antoni. Després 
la imatge farà els Tres Tombs, 
recorrent diferents carrers del 
poble, per poder ser vist des 
de les cases. Us demanem a 
tots que este dia engalaneu els 
vostres balcons amb el domàs 
de Sant Antoni i la bandera del 
poble, així assenyalarem este 
dia tant especial per a naltros. 
Cal que tots continueu amb 
totes les precaucions i mesu-
res: distància, mans, mascareta 
i ventilació, pel bé tots”.

L’ALDEA
El comerç aldeà més viu que mai: “exitosa 
primera campanya de Nadal”
La regidoria d’Acció 

Comercial ha realitzat 
el sorteig dels 1000 euros, 
repartits en 10 vals de 100 
euros per bescanviar als 
comerços de la població.             
La campanya Fem Poble Viu 
l’Aldea engegada aquest Na-
dal al comerç local per la re-
gidoria d’Acció Comercial “ha 
tingut una elevadíssima ac-
ceptació”.
Berta Royo, regidora d’Acció 
Comercial, manifestava que 
“estic molt satisfeta de l’èxit 
que ha tingut aquesta primera 
Campanya de Nadal, agraeixo 
als comerços la seua implica-

ció per fer-la possible i poder 
repartir els  10 premis de 100 
euros que s’han comprat als 
nostres comerços. Ha estat 
una molt bona campanya amb 
una gran participació. Tenim 
un poble que estima al seu 
comerç i, malgrat tota la situ-
ació que estem sofrint, és un 
orgull  veure aquesta solidari-
tat vers el comerç”.

Relació de premiats:
Maite Pallarès, Noèlia Pérez,
Sara Cervellera, Pili Pino, Lo-
rena Lòpez, Trini Serrano, Li-
dia Gallego, Teresa Estorach, 
Paco Estorach i Belen Godina.

Roquetes està de dol per la mort, als 80 anys, del 
cantador de jotes i músic, Juanito Aragonés
L’ajuntament ha comunicat 
aquest dimecres la mort del ro-
quetenc Juanito Aragonés (80 
anys), reconegut cantador de 
jota ebrenca, cantant, músic 
i exmembre de la llegendària 
Orquestra “TELSTAR”. Persona 
molt coneguda i estimada al 
municipi i també al territori per 
la seua passió per la música. 

El grup Tuna Folk al seu Face-
book recordava al cantant: “ens 
ha deixat Juanito Aragonés, un 
gran músic i una gran veu de la 
ciutat de Roquetes i de les Ter-
res de l’Ebre. Vam tenir l’ocasió 
d’estar molts cops junts i apren-
dre moltes coses d’ell”. Les jotes 
de Juanito Aragonés es trobaran 
a faltar. 
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ANUL.LATS ELS 
ACTES DE SANT 
ANTONI
L’Ajuntament de la Ràpita, 
la Comissió de Sant Antoni 
i la Comissió de Festes 
anul·len els actes de Sant 
Antoni, previstos per dur-
se a terme aquest cap de 
setmana, davant l’augment 
de casos positius a la Rà-
pita i les mesures acorda-
des per la Generalitat de 
Catalunya per fer front a la 
situació epidemiològica. 

PREMI DE POÈSIA 
La Regidoria de Cultura de 
la Ràpita convoca la setena 
edició del Premi de Poesia 
Lluís de Montsià.  Les 
obres s’han de lliurar abans 
del 5 de febrer de 2021 
a les 20 h a la Biblioteca 
Municipal Sebastià Juan 
Arbó. La Ràpita.  L’obra 
guanyadora s’anunciarà el 
21 de març de 2021, coinci-
dint amb el Dia Mundial de 
la Poesia. 

LA SÉNIA 
 L’Ajuntament de la Sénia 
comunica que, per tal de 
complir amb la normativa 
establerta de prevenció de 
contagis de la COVID-19, 
demà dissabte (16 de 
gener), se suspendrà el 
mercat de la ROBA. 
El mercat ALIMENTARI 
continuarà donant servei 
normalment.

MÉS 
NOTÍCIES

ULLDECONA
Mor un home en caure-li a sobre una pedra de 
grans dimensions mentre treballava
Un veí de Vinaròs de 

62 anys i nacionalitat 
moldava ha mort aquest 
dimarts a Ulldecona en 
caure-li a sobre una pedra 
de grans dimensions 
mentre treballava, segons 
han informat els Mossos 
d’Esquadra.              
El cos policial va rebre l’avís 
de l’accident cap a dos quarts 
de dotze del migdia. L’home 
manipulava peces de marbre 
d’una cantera en el moment 
dels fets. Els Mossos indiquen 
que la pedra també va provo-

car un tall de consideració a 
la cama de la víctima. Els ser-
veis d’emergència es van des-
plaçar a l’indret i malgrat que 
els professionals del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
van fer maniobres de reanima-
ció cardiopulmonars al ferit, 
finalment va morir. La Unitat 
d’Investigació de la comissaria 
d’Amposta va obrir una investi-
gació i va posar els fets en co-
neixement del jutjat d’instruc-
ció de guàrdia d’Amposta i del 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.             (ACN)

LA RÀPITA
“El Trabucador torna a tenir molt de mal i és 
imprescindible declarar l’emergència al Delta”
El temporal Filomena 

ha deixat noves 
afectacions sobre la barra 
del Trabucador, els calaixos 
de Buda, la bassa de l’Arena, 
la finca Bombita i les platges 
de la Marquesa, Riumar i 
l’Arenal.           
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, va exposar que “el 
Trabucador torna a tenir molt 
de mal i és imprescindible que 
es declari l’emergència al Delta 
per actuar de manera imme-
diata i tirar endavant les actu-
acions necessàries per mante-
nir-lo”. Caparrós va afegir que 
“les administracions compe-

tents, el Departament de Terri-
tori de la Generalitat de Cata-
lunya i el Ministeri de Transició 
Ecològica, no es posen d’acord 
i dins de les seves disputes el 
Delta està desapareixent, el 
Trabucador s’està trencant… i 
la gent de l’Ebre volem que el 
Delta es mantingui”. Com hem 
explicat a la plana 5, la Taula de 
Consens pel Delta es va reunir 
per analitzar la situació i exigeix 
que s’actuï de manera urgent 
i coordinada entre el Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, donant compliment 
als compromisos assumits ara 

fa un any per part de les dues 
administracions, i adverteix que 
demanarà les responsabilitats 
que calgui per la manca de pre-
visió i incompetència de la seva 

inacció.
Per a la Taula de Consens, els 
“retrets” entre les dues admi-
nistracions només denoten una 
falta de voluntat real d’actuar.

Afectacions del Filomena a 
Sant Jaume i a les Cases
El temporal marítim Filomena, 
el cap de setmana passat, tam-
bé va colpejar Sant Jaume i les 
Cases. A Sant Jaume, princi-
palment, enfront dels calaixos 
de Buda. “Després d’un any del 
Glòria, només s’han fet petites 
actuacions d’urgència per part 
de Costes. Necessitem soluci-
ons immediates, que realment 
protegeixin el Delta, per part de 

les Administracions que tenen 
competències: Govern de l’Es-
tat i Govern de la Generalitat”. A 
les Cases, el passeig del Marjal i 
la carretera que va a Sòl de Riu 
van sofrir la força imparable de 
l’aigua.
La Brigada Municipal va treba-
llar intensament per recuperar la 
normalitat i garantir la seguretat 
dels veïns i veïnes.
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CONSELL 
COMARCAL
Per primera vegada el Consell 
Comarcal del Montsià té un 
mòdul de cita prèvia i de 
gestió de cues. L’actuació ha 
tingut un cost de 7.967,85 eu-
ros i ha estat subvencionada 
per la Diputació de Tarragona. 
L’objectiu és evitar que hi 
hagi aglomeracions a l’edifici 
i previndre de possibles con-
tagis de covid-19. El mòdul de 
cita prèvia es troba davant la 
recepció mentre que el moni-
tor que informa sobre l’estat 
de les cues s’ha instal•lat a la 
part posterior de la Sala Emili 
Vives de la planta baixa.

CONCURS 
LITERARI SANT 
JORDI
Aquest any 2021, se celebra 
el XXX Concurs Literari Sant 
Jordi Vila de Santa Bàrbara. 
Els premis que es convoquen 
són: PREMI DE POESIA, 
dotat amb 600 € i donat per 
l’AJUNTAMENT, a un recull 
d’entre 10 i 25 composicions, 
de tema lliure; i un accèssit de 
caràcter local de 120 €, donat 
per l’AJUNTAMENT;  PREMI 
D’ASSAIG, dotat amb 600 €, 
a un estudi d’un mínim de 30 
pàgines sobre un tema rela-
cionat amb qualsevol aspecte 
del poble de Santa Bàrbara 
(tradicions, història, biogra-
fies de personatges famosos 
o populars, costums, oficis, 
llegendes i contalles, cuina, 
cançoners, festes, pagesia, 
danses, vestuari, dialecte, 
flora, fauna…) i un accèssit de 
caràcter local de 120 €, donats 
ambdós per l’AJUNTAMENT.
El termini d’admissió dels 
originals acabarà el divendres 
19 de març, a les 13 hores. El 
veredicte del jurat es farà pú-
blic el 9 d’abril. El mateix dia 
es donarà a conèixer la data 
del lliurament dels premis.

MÉS 
NOTICIES

La Sénia vol regular el turisme a la zona dels 
Ports amb àrees d’aparcament
El Parc Natural dels Ports, 

la vall del barranc de 
la Fou, la Font del Teix, la 
Font de Sant Pere, el camí 
del riu, la zona de Pallerols, 
les Cases del Riu són entre 
d’altres alguns dels paratges 
més emblemàtics i destacats 
del terme de la Sénia.              
Durant el temps de pandèmia 
i especialment aquest darrer 
estiu, les limitacions en els 
desplaçaments, van fer que 
s’aprofitessin els paratges de 
proximitat per fer excursions 
a la natura, en molts casos 
accedint amb vehicles en zo-
nes de difícil accés. Aquest fet 

ha portat a l’ajuntament de la 
Sénia a haver de fer-ne algun 
tipus de regulació.
Segons el seu alcalde José 
Ramon Bellaubí pretenen re-
gular el turisme creant àrees 
de pàrquing, però també amb 
propostes de guiatges con-
trolats per la zona “aquest es-
tiu molta gent ha passat amb 
vehicles per zones de difícil 
accés... Hem estat en conver-
ses amb el director del Parc 
Natural dels Ports per tal de 
buscar actuacions per regu-
lar-ho. Estem d’acord en el fet 
que s’ha de poder visitar i po-
tenciar, és un actiu que tenim, 

però tenim la idea de crear 
àrees de pàrquing i de poder 
fer algun guiatge més contro-

lat”, exposava.

(Notícia de la Plana Ràdio)

LA RÀPITA
S’inicia la fase de recerca per impulsar el 
projecte ‘Escola de famílies’
L’Ajuntament de la Ràpita 

inicia la fase de recerca per 
impulsar el projecte ‘Escola 
de famílies’. Les Regidories 
d’Educació, Joventut i 
Polítiques Socials i Igualtat 
treballen per impulsar una 
escola de famílies i per això, 
en la primera fase preveuen 
estudiar els interessos i les 
necessitats informatives i/o 
formatives de les famílies amb 
infants i adolescents a càrrec 
seu.                
La regidora de Polítiques Soci-
als i Igualtat, Oona Tomàs, ex-
plica que “el nostre objectiu en 
aquesta primera part del projec-

te és conèixer què preocupa a 
les famílies i quines són les te-
màtiques que més els interessen 
per donar respostes a les seves 
necessitats”.
El canal per analitzar les preo-
cupacions i els interessos de les 
famílies és una enquesta on es 
pregunta sobre diversos factors 
de la vida familiar, l’alimentació i 
l’educació sexual i emocional. A 

banda, el formulari també inclou 
qüestions sobre la disponibilitat 
dels enquestats en referència a 
les possibles sessions informa-
tives i formatives, i la tipologia 

d’aquestes sessions. L’enquesta 
es pot emplenar entre el 14 i el 
22 de gener i està destinada a les 
famílies amb infants i/o adoles-
cents a càrrec seu.

El canal per analitzar 
les preocupacions de les 
famílies és una enquesta

Una cooperativa tèxtil de Godall 
impulsa l’economia circular
Amb poc més d’un any d’exis-
tència, la Cooperativa Recu-
peració Tèxtil Germans Ca-
llejón ja ha aconseguit arribar 
pràcticament a tot Catalunya, 
Madrid i Saragossa. I també as-
piren a ampliar la seua activitat 
cap a València. Es tracta d’una 
cooperativa familiar, formada 
pels tres fills (José David i Raül, 
els quals són socis col·labora-
dors i Daniel que hi treballa) i 
sa mare, Lluïsa Peinado, que és 

Santa Bàrbara instal·larà refugis 
per colònies de gats
A les Terres de l’Ebre municipis 
com Alcanar ja han habilitat i 
adaptat contenidors, cedits pel 
COPATE, com a refugi de les 
colònies de gats. Elen Esterlich 
regidora de Medi Ambient de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara 
explicava que “era una inicia-
tiva que em rondava pel cap, 
finalment he sol·licitat al CO-
PATE tres contenidors per ins-
tal·lar-los a diferents zones del 
poble que molestin el menys 

possible. La idea és que enti-
tats puguin pintar-los i trans-
formar-los com a refugi”. A 
Santa Bàrbara de la gestió de 
les colònies de gats actual-
ment se’n fa càrrec PROFAU-
NA i alguns joves voluntaris 
del municipi que hi col·labo-
ren. Membres de l’entitat ac-
tualment tenen gats d’acollida 
a les seves cases, però amb 
aquesta iniciativa podran tenir 
un lloc fix. (La Plana Ràdio)

presidenta i treballadora. Tam-
bé reben el suport puntual del 
pare, Antonio.  L’empresa re-
cull i recicla materials tèxtils de 
bugaderies industrials de pe-
tit o gran abast territorial. «La 
nostra activitat està dirigida a 
recuperar i transformar aquest 
material residual recollit dels 
nostres clients i transformar-lo 
en material profitós per a dife-
rents sectors laborals». 
(Joaquim Buj/Diari de Tarragona)

montsià
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ribera/terra alta

MÓRA D’EBRE 
Amb motiu de la situació 
sanitària actual no es celebra-
ran les Festes Majors de Sant 
Antoni. Tot i la suspensió dels 
actes, es recorda que el 18 de 
gener està declarat com festa 
local. Altres municipis de la 
Ribera i de la Terra Alta, com 
Arnes, també han suspés els 
actes festius de Sant Antoni.

UNIÓ DE PAGESOS 
Els pagesos alerten que si els 
fred s’intensifica, com ho ha 
fet les passades matinades, 
els danys a les oliveres que 
s’han vist afectades per les 
nevades del temporal, la Terra 
Alta i la Ribera  podrien ser 
similars als de les gelades del 
2001. Els pagesos demanen 
al Govern que es faci càrrec 
d’una situació “greu”.

TERRA ALTA 
Des de les alcaldies de la 
Terra Alta s’ha sol·licitat a la 
Diputació l’asfaltat de camins 
que recorren punts estratè-
gics (punts d’aigua, antenes 
de telefonia mòbil, etc). La 
presidenta de la Diputació, 
Noemí Llauradó, ha considerat 
la petició del tot coherent i 
pertinent i n’ha pres nota per-
què la institució que presideix 
també la comenci a treballar.

GANDESA 
Després del pas del temporal 
Filomena, poc a poc torna la 
normalitat als carrers. L’alcal-
de Carles Luz comentava ahir 
que ”els treballs continuen, i 
ara caldrà fer valoració dels 
desperfectes”.

LÍNIA R-15 
Dimecres es va restablir el 
servei de la línia R15 entre 
Riba-roja i Reus. 

MÓRA D’EBRE 
Rescaten una persona atra-
pada en un incendi en un habi-
tatge a Móra d’Ebre. L’incendi 
estava cremant un matalàs a 
la segona planta i els Bom-
bers, van haver d’efectuar un 
rescat de la persona que es 
trobava al terrat de l’immoble.

MÉS NOTÍCIES

El vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisen-
da, Pere Aragonès, van visitar 
dilluns la Terra Alta per conèi-
xer de primera mà l’afectació 
del temporal ‘Filomena’ del 
cap de setmana. Ho van fer 
en una reunió virtual amb els 
alcaldes i alcaldesses de la co-
marca des de la seu del Con-
sell Comarcal, a la qual l’han 
acompanyat la presidenta de 
la Diputació, Noemí Llauradó; 
el delegat del Govern, Xavier 
Pallarès; i la presidenta de 
l’ens comarcal, Neus Sanro-
mà. Les principals reivindica-
cions que els representants 
dels consistoris terraltins han 
traslladat al vicepresident 
Aragonès han estat, sobre-
tot, la necessitat d’evitar la 

reiteració d’incidències a ni-
vell energètic i de millorar la 
cobertura de telefonia mòbil, 
algunes de les afectacions 
importants que el temporal 
‘Filomena’ del cap de setmana 
ha deixat a la comarca. Ara-
gonès s’ha mostrat compro-
mès a treballar perquè no es 
repeteixin.  

En el transcurs de la reunió, 
des dels consistoris també 
han demanat al vicepresident 
la urgència de dur a terme 
una planif icació i execució 
més a curt termini de les ges-
tions forestals. Aragonès ha 
coincidit en la necessitat de 
començar a treballar de ma-
nera immediata per evitar 
problemes de cara a la tem-
porada d’estiu.

GANDESA

Des de l’Ajuntament de Flix 
fa temps que es treballa per 
implantar nous models d’efi-
ciència i sostenibilitat al muni-
cipi. Una de les últimes acci-
ons dutes a terme ha estat la 
implantació d’una estació de 
recàrrega de cotxes elèctrics 
situada a la plaça del Mercat. 
La principal premissa d’aques-
ta acció és que la infraes-
tructura de recàrrega per als 
vehicles elèctrics és clau per 
al seu desenvolupament i im-
plantació, i és que no hi haurà 

vehicles elèctrics circulant per 
carrers i carreteres amb nor-
malitat si no hi ha una infra-
estructura de recàrrega que 
permeti que els vehicles es 
desplacin pel territori de for-
ma similar a com actualment 
ho fan les vehicles convenci-
onals. D’aquesta manera, es 
preveu seguir instal·lant no-
ves estacions de recàrrega en 
el futur, quatre d’elles al nou 
pàrquing que s’adequarà al 
carrer Joan Maragall, davant 
l’antic sindicat.

CCOO DENUNCIA 
LA SUPRESSIÓ 
D’UNITATS DE 
TRÀNSIT DE MOSSOS

El sector de Mossos del sindi-
cat CCOO ha denunciat aquest 
dilluns “la supressió d’unitats de 
trànsit de Mossos a Sant Feliu 
de Guíxols, Olot, Igualada, Ma-
taró, Montblanc i Móra d’Ebre”. 
Lamenten que el Departament 
d’Interior “no reemplaça el per-
sonal perquè les unitats a poc a 
poc quedin extingides”. Exposen 
que “des que es van assumir 
les competències de trànsit, el 
nombre d’efectius no ha fet més 
que disminuir” i adverteixen 

MÓRA D’EBRE
SANT ANTONI 
‘INDOOR’ 
Ascó viurà un Sant Antoni 
diferent. “Després d’un any 
difícil i complicat, ple d’incer-
tesa fins l’últim moment, ens 
hem vist obligats a suspendre 
la nostra gran festa, la festa 
de Sant Antoni. Malaurada-
ment, seguint les mesures 
de les autoritats competents, 
no podem fer cap acte que 
comporti una concentració de 
persones. Per aquest motiu, 
Ascó no celebrarà cap acte 
lúdic ni cultural presencial 
perquè per sobre de tot està 
la seguretat i la salut de les 
persones. No obstant, estem 

convençuts que els asconencs 
i asconenques tenen ganes de 
festa i les Majorales i Majo-
rals us volem recompensar 
aportant-vos alegria, diversió 
i records. Per això, i gràcies a 
Video Ascó Televisió (VAT), 
totes les activitats que propo-
sem es podran gaudir des de 
casa”. Ahir ja van començar 
els actes. Avui divendres (9 
h),  Tres Tombs des de Casa, 
“puntualment començarem 
amb la tradicional processó 
adaptada a la situació actual”. 
Es podrà veure en directe per 
VAT. A més d’altres actes del 
divendres i pel dissabte, diu-
menge, dia del patró, la missa 
també es podrà seguir en 
directe per la tele asconenca.

ASCÓ

 
HORTA  
Des de l’Ajuntament “volem 
agrair i reconèixer a tots els 
veïns i veïnes que han col·la-
borat amb la neteja dels car-
rers. Als que han portat el seu 
tractor, màquines, o el remolc 
per treure neu. Als que han 
tret neu amb la pala i han fet 

camí per a que puguen sortir 
els veïns, pels diferents carrers 
del poble i als que han llençat 
sal. Cal destacar la feina dels 
treballadors municipals du-
rant aquests dies de tempo-
ral, intentant fer transitables 
el major número de carrers, 
amb mitjans propis, a vegades 
limitats”. 

BATEA 
 

L’Ajuntament ha informat que 
“davant la situació extrema en 
què ens trobem a causa del 
brot de COVID que pateix la 
comarca de la Terra Alta i amb 
nous contagis al nostre muni-
cipi, es recomana a la gent que 
no surti de casa més que per 

a l’estrictament necessari, i es 
demana se segueixin complint 
les recomanacions sanitàries i 
que no es facin festes multitu-
dinàries durant aquests dies. La 
situació segueix sent extrema”. 
D’altra banda, el municipi ter-
raltí va recuperant la normalitat 
després de les incidències del 
temporal.

PRIMERA ESTACIÓ DE RECÀRREGA 
DE COTXES ELÈCTRICS

FLIX
EL VICEPRESIDENT DEL GOVERN I LA 

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ NOEMÍ 
LLAURADÓ VISITEN LA TERRA ALTA

que aquest fet suposa un 
“risc” per vies principals com 
N-II, AP-7, N-260, A-2, AP-2, 
C12 o C-25.
Denuncien que “els temps de 
resposta als accidents es ve-
uen molt incrementats amb el 
corresponent risc que suposa 
per la seguretat dels usuaris 
que hagin patit un accident de 
trànsit o fins i tot una avaria”.  

D’altra banda, aquesta setma-
na s’ha comunitat que per fer 
una denúncia de certs delictes 
o fer una altra gestió, a part 
d’anar a la comissaria, també 
es podrà realitzar amb “Cita 
prèvia” des de l’ordinador o el 
mòbil, amb la nova aplicació 
dels Mossos.
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AJUNTAMENT DE BENISSANET - Ribera d’Ebre                EDICTE
Per aquesta alcaldia, en data 24 de novembre de 2020, s’ha resolt sotmetre a informació pública, per un termini d’un mes, el projecte de reconstrucció 
de masia existent en sòl no urbanitzable, situada al polígon 1, parcel·la 63 del TM de Benissanet, inclosa dins un projecte d’actuació específica, d’acord 
a l’establert a l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística.

Durant aquest termini les persones interessades poden examinar el projecte a les oficines de l’ajuntament en horari d’oficina, i presentar, si s’escau, les 
al·legacions que considerin pertinents.

Benissanet, 12 de gener de 2021.             L’Alcalde,
F. Xavier Arbó Cot

DELTEBRE
Els conseller Damià Calvet va 
visitar dilluns les afectacions 
que està patint la línia de 
costa de Deltebre, agreujades 
amb el Filomena. L’alcalde 
Lluís Soler va explicar que 
dilluns “ens va reunir d’urgèn-
cia amb el vicepresident de la 
Generalitat, Pere Aragonès, i 
els consellers Damià Calvet i 
Teresa Jordà per reclamar-los 
tot l’esforç per una coordina-
ció efectiva entre l’Estat i la 
Generalitat per abordar les 
actuacions urgents necessàri-
es al Delta de l’Ebre.

XERTA 
Ja s’ha publicat el número 
8 de la col·lecció fotogràfica 
“Finestres al Passat”, promo-
guda des de l’Arxiu Comarcal. 
Aquest nou llibre va dedicat 
al fotògraf xertolí Joan Cases 
que va realitzar la seva tasca 
professional bàsicament a 
Xerta i els pobles de Terra 
Alta.  

ALDOVER 
Aquest dimecres l’Ajuntament 
ha informat que “hem ingres-
sat 1.545,50 €, a la Fundació 
la Marató de TV3. Moltes 
gràcies per la 
col.laboració ens uns mo-
ments que no eren propicis,  
entre el Nadal, l’onada de fred 
i els confinaments”.

TIVENYS 
Enguany la festa de sant 
Antoni serà diferent. Des de 
l’Ajuntament han informat 
que “hem preparat un sant 
Antoni amb actes telemàtics 
per gaudir d’uns dies on 
la barraca, la publicata, els 
versos, la festa i els somriures 
entrin a totes les cases del 
poble de manera virtual”. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament de Deltebre atorga més de 500 
ajuts durant el 2020
L’Ajuntament de Deltebre 

ha fet balanç de tots 
els ajuts destinats a la 
reactivació socioeconòmica 
que s’han atorgat l’any 
anterior, així com també del 
detall de les suspensions 
tributàries que es van 
implementar, algunes de les 
quals encara són vigents, 
per reduir els tributs que 
paguen comerços, empreses i 
autònoms.              
L’alcalde, Lluís Soler, ha posat 

en valor “l’aposta que s’ha re-
alitzat des de l’Ajuntament per 
estar al costat de les famílies i 
dels sectors econòmics en un 
context d’adversitat com els 
que estem vivint”. Durant el 
darrer any s’han concedit 512 
ajuts, la majoria, un total de 248, 
s’emmarquen en les ajudes que 
l’Ajuntament ha adjudicat al tei-
xit econòmic del municipi per 
fer front a la primera i segona 
onada de la pandèmia. En glo-
bal, l’Ajuntament ha destinat al 

voltant de 200.000€ del pres-
supost per fer front a aquests 
ajuts directes, una xifra que 
s’incrementa a més de 300.000 
€ si es tenen en compte els in-

directes com són el cas de les 
supressions tributàries. Com a 
dada, ha hagut comerços, que 
entre ajuts directes i indirectes, 
han superat els 3.000€.

POLÍTICA
“Esquerra hem fixat els fonaments d’un projecte 
ambiciós de reactivació per a les Terres de l’Ebre”
Lluís Salvadó, diputat i 

candidat a les eleccions 
al Parlament, ha exposat les 
conclusions de la V Trobada 
Institucional de càrrecs 
de la Federació de l’Ebre 
d’Esquerra, en la que s’ha fet 
balanç de l’acció de govern 
dels Departaments que el 
partit ha liderat a l’Ebre.             
Salvadó ha afirmat que “des del 
Govern, Esquerra hem fixat els 
fonaments d’un projecte am-
biciós de reactivació per a les 
Terres de l’Ebre, al qual li volem 
donar continuïtat la pròxima le-
gislatura”. El primer fonament 
fa referència a l’àmbit sanitari 
amb “la creació de l’empresa 
pública Salut Terres de l’Ebre 
que ja gestiona l’Hospital de 
Móra d’Ebre desenvolupant una 
inversió de 7 M€, i l’objectiu és 
que continuï creixent.  D’altra 
banda també s’ha posat da-
munt la taula l’ampliació de 
l’Hospital Verge de la Cinta, un 
projecte potent, realista i pos-
sible”. En aquest mateix sentit 
ha afegit “el treball per reforçar 
el sistema d’atenció primària, la 
incorporació a la regió sanità-

ria d’un centenar de persones, i 
les importants inversions realit-
zades als Hospitals de la Santa 
Creu de Jesús, el Verge de la 
Cinta,  el d’Amposta i el de Móra 
d’Ebre”. El segon eix destacat és 
el “regadiu del canal  Xerta-San-
ta Bàrbara, que és on s’acaba i 
s’acabarà; després que aquesta 
legislatura s’hagi transformat en 
un projecte realista. Ara s’està 
a punt de finalitzar la redacció 
dels projectes per posar en reg 
la zona de Xerta, però també 
després la de Roquetes i la de 
Santa Bàrbara; 4.000 hectàrees 
en convenis signats amb page-

sos que tenen interès de regar. 
S’ha donat  la volta a una des-
pesa no productiva en produc-
tiva, a una inversió faraònica de 
100 M€ que ha estat una dèca-
da sense que s’hagi aprofitat en 
regadiu ni una sola hectàrea”. El 
tercer aspecte destacat ha estat 
“l’aposta en Educació per donar 
més competitivitat i compe-
tències al territori amb l’impuls 
de  la Formació Professional i el 
desplegament de 14 mòduls, 11 
dels quals de Formació Profes-
sional Dual; la qual compta amb 
el suport  i implicació d’unes 
90 empreses de les Terres de 

l’Ebre. La importància  del  Pla 
de Digitalització que amb 1 M€ 
d’inversió ha permès adaptar 
el nostre sistema d’educació a 
les noves tecnologies i la nova 
realitat”. El quart àmbit és “l’im-
portant camí que s’ha fet en la 
recuperació de la memòria his-
tòrica amb la consellera Cape-
lla i el seu Departament el qual 
ha obert 15 fosses de la Guerra 
Civil, més les 61 a l’Ebre que en 
aquests moments estan obrint 
a Móra d’Ebre. Unes actuacions 
a les quals cal afegir la retirada 
del monument franquista de 
Tortosa”. Per últim, el cinquè 
eix que han destacat de l’acció 
de Govern republicana és “el 
Pla de reactivació econòmica 
impulsat pel Departament de 
Treball, en col·laboració amb 
els quatre consells comarcals i 
la implicació de l’IDECE; i al que 
s’ha dedicat 1 M€ en una prime-
ra fase per fer diferents accions, 
i s’han facilitat dos tècnics per 
Consell; els quals ajudaran a 
gestionar la reactivació, i totes 
les actuacions dels futurs plans 
que provinguin de la Generali-
tat, la Diputació i Europa”.
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ELECCIONS
La candidata demòcrata, 
Angels Chacón ha denunciat 
“la desastrosa planificació 
del Govern, la rivalitat entre 
conselleries i la manca de 
responsabilitat a l’hora de 
prendre una clara decisió 
sobre el futur de les eleccions. 
Se’ns transmet la problemàti-
ca a la taula de partits perquè 
en el Govern no hi la suficient 
responsabilitat per prendre 
una decisió”. D’altra banda, 
Chacón reclama celeritat en 
el cobrament dels ajuts als 
autònoms i que no tributin.

FORUM 
DEMÒCRATA 
El Fòrum Demòcrata ha 
decidit que donarà suport a la 
candidatura del PDeCat a les 
eleccions del 14-F, encap-
çalada per la presidenciable 
Àngels Chacón. El col·lectiu 
considera que el seu pro-
jecte polític “destaca per la 
voluntat de representar els 
joves del país”, així com donar 
resposta a les seves “necessi-
tats”. L’organització va néixer 
fa uns mesos, impulsada 
majoritàriament per càrrecs 
electes del món municipal 
vinculats al PDeCat.  

PARTIT 
NACIONALISTA 
La papereta del Partit Nacio-
nalista de Catalunya estarà en 
els col·legis electorals en els 
propers comicis. La formació 
de Marta Pascal ha aconse-
guit els avals necessaris per 
presentar-se a les eleccions 
a les quatre circumscripcions 
catalanes. De fet, el PNC, 
que compta amb un miler de 
militants a tot Catalunya, ha 
sumat gairebé un 50% més 
de les signatures requerides 
per a això, segons ha informat 
el partit en un comunicat. En 
total compten amb 8.336 de 
les 5.656 exigides després 
d’una campanya de recollida 
de signatures en unes condi-
cions que no eren propícies,  
entre el Nadal, l’onada de fred 
i els confinaments.

MÉS 
NOTICIES

terres de l’ebre

Paladella: “el PSC  garantirem la igualtat 
d’oportunitats de tots els territoris”
Joaquin Paladella, candidat 
ebrenc pel PSC al parlament, 
ha manifestat que “si el PSC 
formem govern posarem l’ac-
cent en la igualtat d’oportu-
nitats de tots els territoris, en 
el seu progrés social i econò-
mic. El nostre és un projecte 
vertebrador, social i just amb 
una especial incidència en 
les zones rurals que implica 

promoure el progrés econò-
mic sostenible, la qualitat am-
biental i el desenvolupament 
de polítiques de benestar que 
assegurin la cohesió i reduei-
xin les desigualtats socials i els 
desequilibris territorials”. 
Paladella, alcalde de Batea, 
afegeix que “un dels principals 
problemes de les Terres de 
l’Ebre és el despoblament rural 

Marc Arza: “el PDeCAT impulsarem la 
secretaria general del món rural”
Marc Arza i Carles Luz, 

candidats del PDeCAT 
a les eleccions al parlament 
han posat sobre la taula 
la necessitat de coordinar 
millor l’acció del govern en 
relació al món rural, i per 
això han donat a conèixer 
una de les propostes del 
PDeCAT per les properes 
eleccions: la creació de la 
secretaria general del món 
rural, que depengui de la 
conselleria de Presidència i 
per tant sigui més transversal 
i compti amb més capacitat 

d’acció i pressupost.              
Carles Luz, alcalde de Gandesa 
i qui va ser president de l’as-
sociació d’iniciatives rurals de 
Catalunya ha manifestat que 
“necessitem un govern que de-
fensi el món rural, cal protegir i 
dinamitzar tot allò que aquests 
anys ha estat oblidat”. El candi-
dat, que coneix les problemàti-
ques i reivindicacions del sec-
tor, ha apostat per “dinamitzar 
el món rural i fer front a les ad-
versitats, com el despoblament 
i la desprotecció”. “Necessitem 
un govern amb la determinació 

i el pes per donar força i prote-
gir el món rural, i ningú ho farà 

millor que el PDeCAT”, ha con-
clòs Carles Luz.

GANDESA
Junts per Catalunya defensa la necessitat de
generar oportunitats a totes les comarques
El cap de llista de Junts per 

Catalunya a la demarcació 
de Tarragona, Albert Batet, 
el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet 
i la candidata ebrenca 
Mònica Sales van celebrar 
ahir diverses reunions amb 
representants del sector 
vinícola, de l’agricultura 
i empresaris de la Terra 
Alta per escoltar les seves 
demandes i recollir les seves 
necessitats.              
Al llarg del dia, van mantenir 
trobades amb el Consell Regu-
lador de la Denominació d’Ori-
gen Terra Alta, amb els Joves 
Agricultors i Ramaders de Cata-
lunya (JARC) i van visitar l’em-
presa Limplas, líder en la pro-

ducció d’envasos (a la imatge).
En una atenció als mitjans de 
comunicació, Batet va explicar 
que Junts per Catalunya tre-
balla per generar oportunitats 
arreu del país: “des del poble 
més petit fins a la ciutat més 
gran, tothom ha de poder de-
senvolupar el seu projecte vi-
tal i professional”. La Terra Alta 
demostra que “és una comarca 
amb projectes d’èxit” i va citar 
les denominacions d’origen de 
vi i oli, noves inversions del sec-
tor industrial o un turisme rural 
de qualitat. Batet va recordar la 
feina feta de Junts per Catalu-
nya, des del Govern de la Ge-
neralitat, amb la inversió de gai-
rebé 8 milions per desplegar la 
fibra òptica a les Terres de l’Ebre 

o les inversions per millorar les 
connexions viàries de la comar-
ca. En aquest sentit, el conseller 
Calvet va detallar els projectes 
d’infraestructures que perme-
tran a la comarca “ser més forta, 
resilient i preparada pel futur” i 
va mencionar el projecte de la 

C-43, l’ampliació del polígon 
industrial de Gandesa o el des-
doblament de la C-12. “Són pro-
jectes que han de posar la Terra 
Alta al dia” i unes inversions “al 
servei del país, a disposició de 
les persones, de les famílies i de 
les empreses”.

i conseqüentment un desequi-
libri dintre del mateix territori. 
Des del govern de la Gene-
ralitat el PSC impulsarem un 
estatut singular dels municipis 
de menys de 5.000 habitants. 
Un programa d’ajuts específic 
a la rehabilitació d’habitatges 
dels pobles rurals, així com 
una nova llei de barris. El dret 
a l’habitatge també s’ha de ga-

rantir. Propiciarem una dis-
criminació positiva envers els 
pobles amb una renda per cà-
pita més baixa, una bateria de 
mesures fiscals i financeres 
que facilitin l’activitat econò-
mica i la qualitat de vida de 
les persones que vivim en zo-
nes amb risc de despoblació. 
Garantirem la igualtat d’opor-
tunitats de tots els territoris”.
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NO HI HAURÀ 
FUTBOL
M’agradaria estar equivocat 
però crec que la temporada 
ja està acabada. El millor 
seria que hi haguessin 
competicions com en altres 
comunitats i més ajuts al pe-
tit comerç, a l’hosteleria, als 
autònoms i a altres sectors. 
Però aquí a Catalunya els 
que manen prenen decisions 
que el 90% dels ciutadans 
no estan d’acord. Amb una 
tercera onada de la covid a 
prop i tal com sanitat s’ha 
mostrat fins ara, les opcions 
que hi hagi futbol regional 
són mínimes. Si la decisió 
està plantejada, la Federa-
ció hauria de dir ja que les 
competicions estan acabades 
i això seria el millor ja que els 
clubs, jugadors i entrenadors 
no poden tenir més incer-
tesa. El que mai comprendré 
és que a Catalunya hi hagi 
futbol de tercera divisió i ju-
venils de divisions nacionals 
i que la resta no pugui jugar. 
Ja sé que són categories 
que depenen de la federació 
espanyola, però quan toca 
tancar l’hosteleria o comer-
ços, no hi ha distinció. Tots 
tancats. Al futbol a Catalu-
nya hi ha guapos i lletjos i 
només hauria jugar el futbol 
més professional. Una dada 
important és que des del 
mes de març els jugadors 
estan a mig gas, i si es 
jugués a partir del març, amb 
11 mesos de poca activitat 
d’entrenaments, les lesions 
poden ser moltes. Per tant, 
cal partir una altra vegada 
de zero, i ja vindran temps 
millors. Per mi el futbol està 
liquidat. Però no deixin de 
fer esport; és fonamental per 
tenir les defenses al màxim, 
més que qualsevol vacuna 
que mai sabrem la seva 
efectivitat total.

CELMA

RECTA FINAL A LA 
INCERTESA 
Portem des del 15 d’octubre 
parlant de les competicions. 
Sobre si es reprendran. 3 
mesos publicant opinions. Ara 
sembla que la recta final a la 
incertesa ja arriba. Sabem que 
les informacions, en tres me-
sos, han anat canviant. I han 
sofert canvis en un dia. Però 
ara ens acostem a la resolució 
definitiva. I és que el calendari 
ja es comprimeix i si no es pot 
començar al febrer, improba-
ble en aquests moments, cal 
començar a tenir clar que el 
compte enrere per donar per 
acabada la temporada s’ha po-
gut  iniciar. N’hi ha que diuen 
que està pràcticament decidit, 
si es mantenen les restriccions 
a partir del dia 17 de gener, 
com ja s’ha confirmat que serà. 
La decisió no pot trigar. Al País 
Basc, en canvi, autoritzen a 
jugar el futbol base i amateur 
federat a partir del 30 de ge-
ner. Però aquí, les restriccions 
són més estrictes. La situa-
ció sanitària segueix sense 
control. Per tant, avui faré de 
Celma i em pronuncio dient 
que la temporada es donarà 
per acabada. Jo pensava que es 
podria començar al març i que 
hi hauria temps de jugar les 
competicions reduïdes que es 
preveien. Les eleccions del dia 
14 de febrer es poden ajornar. 
Això vol dir que la previsió 
sanitària no contempla cap 
millora fins llavors. Al contrari. 
Per tant, els equips no poden 
plantejar iniciar els entrena-
ments de preparació per poder 
reprendre la lliga ja dins del 
mes de març.  Penso també 
que seria molt important que, 
si s’ha de prendre la decisió, 
que es comunique aviat 
oficialment. Acabem amb la 
incertesa. Quedaran igualment 
setmanes de Més Ebre i de Mi-
nut 91 a Canal TE per informar 
de com s’aclareix tot.

MICHEL ELECCIONS DEL BARÇA
Laporta, Font i 
Freixa seran els tres 
candidats 

Marià Curto, Andreu Muñoz, Hernan Subirats i Carlos Gilabert, dilluns a Minut 91. 

Les eleccions del Barça 
tindran 3 candidats: Joan 

Laporta, Víctor Font i Toni 
Freixa.     
La Junta Electoral ha validat 
el 93,7% de les signatures que 
va presentar Laporta (10.272 
presentades-9.625 vàlides), el 
94,04% de les que va entregar 

FC ASCÓ

Font (4.713-4.431) i el 93,34% 
de les de Freixa (2.822-2.634). 
Laporta, Font i Freixa van ser 
protagonistes en un programa 
Minut 91 de Michel, a Canal 
Terres de l’Ebre. Llavors eren 
precandidats, però finalment 
han estar els candidats.
Foto: Ara.cat

EL DELEGAT D’ESPORTS DE BARCELONA DIMITEIX
El representant de la Secretaria General de l’Esport a les comarques 
de Barcelona. Pere Vilà, ha dimitit del seu càrrec en un acte, segons 
ell, de “rebel·lió” personal contra la política del govern en la gestió 
de la pandèmia en l’àmbit esportiu que ha provocat un tancament 
generalitzat de totes les instal·lacions.   

CHEIKH 
FITXA AMB 
EL VALLS I 
ION PERELLÓ 
MARXA  A 
ISLÀNDIA 
El davanter de l’Ascó, Cheikh, 
ha acceptat la proposta de 
la Unió Esportiva Valls i ha 
fitxat amb aquest equip de 
la Tercera divisió, podent de-
butar en la propera jornada. 
L’aturada de les competicions 
regionals i la possibilitat que 
no es reprenguin comporta 
que jugadors de Primera 
catalana estiguin en el punt 
de mira de clubs de Tercera 
divisió, on sí s’està competint. 
L’Ascó ha facilitat la baixa al 
jugador. També li ha facilitat 
al centrecampista Ion Perelló. 
El jugador va demanar-la 
perquè tenia una oferta 
d’Islàndia. El club, davant la 
situació actual, sense previsió 
de poder tornar a competir, 
també va donar-li. Els entre-
naments, a Islàndia comencen 
al març. L’Ascó, en el cas de 
que la competició es re-
prengui, hauria de fitxar per 
compensar aquestes baixes. 
No obstant, a hores d’ara, la 
la possibilitat de represa de la 
competició es podria descar-
tar, tot i que no és oficial. 

Dilluns vinent, dia 18 
de gener, nova tertúlia 

Minut 91 a Canal Terres de 
l’Ebre (21.30h).
A la propera tertúlia ens visi-

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

taran a Canal TE: Marià Cur-
to, president del CD Tortosa, 
Hernan Subirats (president 
UE Rapitenca), Andreu Muñoz 
(president FC Ascó) i Carlos 

Gilabert (president CF Am-
posta). Analitzarem l’actualitat 
sobre la finalització de la tem-
porada 20/21 a les competici-
ons territorials. 

Tots 3, llavors com a precandidats,
 van ser protagonistes en un programa especial de 

Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre
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Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca, sobre la possibi-
litat de que la temporada es 
doni nul.la en les properes 
setmanes, opina que “ja es 
veia venir. La situació és la 
que és. Hem d’acceptar-ho i 
entre tots mirar de compor-
tar-nos bé i a veure si podem 
passar este malson el més rà-
pid possible”. Sancho afegeix 
que, si es confirma que es 
dona per nul.la la temporada, 
“potser és el més lògc perquè 
esta incertesa de si ara sí que 
jugarem ara no, és complica-
da d’aguantar-la. I més val la 
pena que diguen alguna cosa 
en clar i si es decideix això 
els clubs sabrem a que aten-
dre’ns i ja treballar per fer la 
previsió per la temporada 

vinent. També voldria dir que 
el mateix esforç i sacrifici que 
fa tot el futbol base i el fut-
bol amateur l’hauria de fer la 
societat en general. I en este 
sentit discrepo una mica amb 
determinades decisions que 
s’han pres perquè resulta que 
en un auditori poden entrar 
1000 persones i, en canvi, 
no haver futbol. Hi ha coses 
que no s’entenen. I que no 
s’aguanten. Però és el que hi 
ha i cal acceptar-ho i esperar 
que la temporada que ve es 
pugui competir i puguem tor-
nar  la normalitat“.

UE RAPITENCA

German Inglés, tècnic de l’As-
có, davant de la possibilitat 
que es doni la temporada nul.
la, diu que “la meua opinió és 
que seria una decisió equivo-
cada i que ens faria molt mal 
al futbol amateur. Pensar que 
no podrem competir fins al 
setembre, a nivell mental, és 
complicat i més sabent que 
el futbol és segur i així s’es-
tà demostrant en categories 
superiors, on s’està jugant tant 
a Catalunya com en altres Co-
munitats Autònomes. Trobo 
que no seria correcte. I així ho 
pensem tant el meu cos tècnic 
com jo. Ens feiem la idea de 
començar una mica més tard, 

al 15 de febrer o fins i tot al 
març i que després la tempo-
rada s’allargués una mica més. 
Esperem que aquesta decisió 
no es dugui a terme i que el 
treball que hem fet fins ara no 
quede en res”. 

“PASSARÀ 
EL QUE ERA 
PREVISIBLE QUE 
PASSÉS”
Des del CF Ulldecona s’in-
forma que “la valoració que 
fem, tot i que encara no és 
oficial, és que passarà el que 
era previsible i molts clubs, 
entre els que estava l’Ull-
decona, hem anat pronos-
ticant. Era inviable que en 
la temporada, començant al 
gener i disputant la meitat 
de les jornades, hi hagues-
sen ascensos i descensos. 
Pensem que si a l’abril la 
situació permet jugar, valo-
raríem fer una Copa Terres 
de l’Ebre i que hi hagi un 
al.licient amb un premi per 
a l’equip guanyador, com 
podria ser participar a la 
Copa Catalunya la campa-
nya següent. Creiem que 
estaria bé poder recuperar 
sensacions, encara que sigui 
amb un torneig amistós, 
si realment es pot. D’altra 
banda, també pensem que 
ha d’haver una rebaixa de 
les quotes per als clubs i, 
a la vegada, s’haurien de 
clarificar els calendaris de la 
propera temporada per co-
mençar a fer planificacions. 
Caldria saber si començaria 
la lliga a l’agost o al setem-
bre. Nosaltres ja hem parlat 
amb el cos tècnic per plani-
ficar la temporada vinent, 
per poder començar a parlar 
amb jugadors jugadors”. Per 
últim, des d’Ulldecona, es 
considera que “no entenem 
com poden haver-hi com 
hi criteris tan dispars entre 
Federacions Autonòmiques. 
Pensem que el correcte és 
que el que es fa a Catalunya, 
de plantejar la temporada 
nul.la. Ho veiem bé perquè 
la situació no era ni és bona. 
Però, tot i que creiem que és 
un error, en altres comu-
nitats no s’està plantejant 
la nul.litat. Pel que fa als 
entrenaments, pensem que 
amb els controls, que ja es 
feien, no s’haurien de prohi-
bir. La nostra postura sobre 
que la temporada es declare 
nul.la és un encert , sobre 
tot pel que fa ascensos i 
descensos”.  

ULLDECONA
GERMAN: 

“SERIA UNA DECISIÓ EQUIVOCADA”·

FC ASCÓ
“ES VEIA VENIR I, SI ES CONFIRMA, 

CALDRÀ ACCEPTAR QUE LA 
TEMPORADA ES DONI COM A NUL.LA”

Guillermo Camarero, tècnic del 
Tortosa, del moment actual, 
amb la possibilitat de que la 
temporada es pugui donar 
per acabada, diu que “la meua 
opinió és que, si es confirma 
perquè la dades sanitàries 
empitjoren i estem cada cop 
més malament, ho haurem 
d’acceptar. A curt termini no 
sembla que la situació no pu-
gue anar a millor i això signi-
fica que les resctriccions es 
mantindran. I, si això passa, no 
hi haurà futbol. Llavors, millor 
que ho diguin aviat i els clubs, 
en aquest cas el Tortosa, pu-
guem prendre decisions sense 
perdre mesos de pagaments 
per entrenaments”. Camare-
ro afegeix que “cal analitzar 
també perquè s’arriba a esta 
situació. S’hauria d’haver con-
siderat des del principi que el 
futbol es du a terme a l’aire 

lliure i s’han pres decisions, 
en general, que han estat de-
siguals i penso que l’esport 
amateur i base, en concret el 
futbol, han estat perjudicats 
respecte altres activitats. No 
s’ha valorat que és més segur. 
Hi ha decisions que no s’en-
tenen o que no s’han entès. 
Decisions a mitges. A Nadals 
hauríem d’haver estat tan-
cats i aprofitar aquesta època 
per fer-ho. I no s’ha fet. I ara 
surten els resultats. Però ens 
tocarà acceptar-ho i la tem-
porada vinent intentar tornar 
a competir, si tot es confirma”.

CD TORTOSA
CAMARERO: “SI PRENEN LA DECISIÓ, 

MILLOR QUE LA COMUNIQUEN AVIAT”

Carlos Gilabert, president del 
CF Amposta: “nosaltres ho 
veiem bé si es dona la tempo-
rada nul.la perquè la incertesa 
és complicada de gestionar. 
Es va començar a  entrenar, 
després es va parar. Es va tor-
nar a començar i es va tornar 
a parar. I que ara torni a suc-
ceir el mateix no és recoma-
nable. Cal considerar que s’ha 
de tornar a fer una minipre-
temporada, i tot això sense 
saber si acabaràs jugant....No 
potser tirar avant una tempo-
rada d’aquesta manera. Per 
tant, ho veiem correcte que 
es done nul.la i pensem que  
ja fa dies que s’hauria d’haver 
fet oficial. La Federació ho ha 
intentat fins al final per sobre 
de tot, però la situació actual 
és la que hi ha, i no millora, 

més bé al contrari. I som na-
tros els que ens hem d’aco-
plar a esta situació que estem 
vivint. No hi lògica fer-ho 
més llarg. És una mort anun-
ciada. Allargar-ho seria crear 
més incertesa per als clubs, 
als socis i tot això fa que sigui 
molt complicat poder-ho ges-
tionar”.

CF AMPOSTA
“HO VEIEM CORRECTE QUE ES DONE 
NUL.LA. PENSEM QUE JA FA DIES QUE 

S’HAURIA D’HAVER FET OFICIAL”

“Potser serà el més 
lògic perquè és complicat 

viure amb incertesa”

“Esperem que la decisió de donar 
la temporada com a nul.la no tire avant”

“És una mort
anunciada”
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Juanjo Serrano, tècnic de la 
Sénia, davant de la possibilitat 
ferma de que la temporada es 
doni per acabada, manifesta 
que “veient la situació sani-
tària actual i com ha actuat 
el Govern de la Generalitat, 
amb les restriccions envers el 
futbol amateur, el més lògic 
i coherent és que es done per 
finalitzada. Amb el moment 
actual, que és pitjor que el dels 
inicis de la pandèmia, i amb 
tot el que ve per davant, amb 
l’increment dels números, no 
se’m passa pel cap que al fe-
brer el Departament de Salut 
comunique a la Federació que 
s’han de reprendre les compe-
ticions. A banda de que neces-
sitaríem unes dues setmanes 
per preparar-nos bé per la re-
presa i, per tant, a hores d’ara, 

veig inviable poder jugar. I és 
que, a més, s’hauria de canvi-
ar el format de la competició, 
fent només una volta de la lli-
gueta. I això als clubs no se’n 
pot ni plantejar. Per tant, el 
millor que es podria fer es do-
nar la temporada nul.la. Això 
sí, que es pugui entrenar tant 
el primer equip com el futbol 
base”. Serrano afegia que “la 
Federació que no és la res-
ponsable d’una situació que 
per desgràcia ens hem trobat. 
Però si que penso que ha de 
respondre a nivell econòmic, 
amb les quotes, amb les devo-
lucions corresponents o anun-
ciant que la temporada vinent 
siguin gratuïtes. Si la tempora-
da vinent s’han de tornar a pa-
gar crec que no seria correcte i 
no s’hauria d’acceptar”. 

CF LA SÉNIA

Mònica Llambrich, presiden-
ta del CE Perelló: “la junta di-
rectiva del CE Perelló consi-
derem que el més lògic i ètic 
seria que la temporada es do-
nés per tancada, tal com es 
troba la situació, arran de la 
pandèmia, i tenint en compte 
que les condicions no són les 
adequades per jugar. Nosal-
tres, com a club, ens trobem 
en una posició contradictò-
ria i delicada. Contradictòria 
perquè el nostre desig seria 
competir, buscant els millors 
resultats, però a hores d’ara, 
havent aturat ja els entrena-
ments per tercera vegada, 
creiem que no és moment de 
fer perdre el temps a ningú 
veient com està avançant la 
pandèmia. Ara per ara no hi 
ha una data fiable que pugui 
preveure que els contagis es 
poden acabar i, considerant 
que queden molts partits, 

pensem que el tema s’ha de 
tancar ja. Així mateix, m’agra-
daria que l’FCF prengués una 
decisió pensant amb el futur 
dels clubs. En aquests mo-
ments, a  nivell econòmic, 
necessitaríem tenir més in-
gressos que despeses i això 
no s’està produint, al contra-
ri. Esperem que en els pro-
pers mesos tot vagi millorant 
i que puguem preparar, per 
la campanya vinent, una tor-
nada amb seguretat i amb la 
certesa que es dispute una 
lliga de principi a fi. I això ara 
no potser”.

“ESTEM D’ACORD 
EN QUÈ SIGUI  
NUL ·LA” 
Juanjo Prats, director espor-
tiu del CD la Cava: “la nostra 
valoració és que, donades les 
circumstàncies sanitàries que 
estem vivint, el millor seria 
donar la temporada com a nul.
la. És cert que hi ha moltes 
ganes de jugar, i nosaltres en 
les darreres setmanes teníem 
previst fer diverses incorpora-
cions per a intentar pujar de 
categoria i per crear una il.lusió 
a l’afició que fa anys que no 
la té. Però ens hem d’atendre 
al que està passant i per això 
considerem que és un encert 
que es doni la lliga per acabada 
i que, d’aquesta forma, ja es 
treballe per la temporada 
propera”. Prats també creu 
que “si es jugués ara s’hauria 
de fer una nova pretempo-
rada, sense saber si podries 
entrenar en condicions, i, a 
més, el probable seria que en 
una jornada jugaries i en una 
altra no. Tot plegat massa 
adversitats”. D’altra banda, 
Prats diu que “esperem també 
que la Federació es manifeste 
abans de que s’acabi el mes 
de gener per comunicar com 
es tornaran els diners perquè 
els clubs hem fet un esforç 
per inscriure les fitxes. En el 
nostre cas, 45 fitxes entre els 
dos equips i això ha comportat 
una despesa important.  Jo 
parlo pel CD la Cava. I crec que 
l’FCF s’hauria de manifestar de 
com se solucionarà això. Ha de 
pensar en els clubs i en la seua 
economia. Hem de tirar avant 
però tots sabem de les dificul-
tats que existiran igualment 
per la temporada propera”.  
Per acabar, segons fonts del 
club, informar que el central 
Santiago Lautaro està a prova 
amb la Pobla de Mafumet. Així 
mateix, Fabinho, també juga-
dor de la Cava, té propostes 
del Torrent (3a divisió), d’un 
equip de Preferent de Ronda i 
del Vinaròs. Davant de la situ-
ació actual a Catalunya, els dos 
jugadors podrien tenir sortida 
per les propostes rebudes. 

CD LA CAVA
MÒNICA: “LA CAMPANYA 20/21 S’HA 

DE DONAR PER TANCADA”

CE PERELLÓ
SERRANO: “EL MÉS LÒGIC ÉS QUE ES 
CONSIDERE LA TEMPORADA NUL·LA”

Andreu Cano, director espor-
tiu de l’Olímpic, sobre la si-
tuació actual i la possibilitat 
d’una nul.litat de la present 
temporada, diu que “crec que 
es un tema ja irremediable. 
A més, la Federació ja ens va 
anunciar en una reunió que 
la temporada havia d’acabar 
el 30 de juny. I està clar que 
passarem ja la línia vermella 
del termini per a poder re-
prendre la competició. Seria 
forçar molt les dates i també 
penso que ja no s’està amb 
ganes i moral d’afrontar una 
temporada de futbol. La si-
tuació per la pandèmia és 
complicada. La gent té el cap 
en temes més socials, labo-
rals i econòmics. Crec que ara 
mateix és una situació dolen-
ta i penso que s’ha de donar 
la temporada per anul.lada. 
La Federació ja hauria de do-

nar-la i crec que seria el mi-
llor. Nosaltres vam defensar 
al seu moment poder jugar 
perquè creiem que llavors es 
donaven unes condicions que 
ho permetien, dins de les di-
ficultats. Però la cosa ha anat 
a pitjor i ara estem en una 
situació extrema que compor-
taria forçar la màquina i no ho 
veig possible. Més endavant, 
es podrà analitzar la situació 
amb coherència i veure l’evo-
lució general, amb la vacuna i 
si a l’abril tot millora, ja farem 
amistosos. I a l’estiu tempora-
da nova. Pel que fa a l’actual, 
s’ha de donar per finiquitada 
perquè hem arribat a un punt 
sense retorn”. 

OLIMPIC 
CANO: “LA TEMPORADA S’HA DE 

DONAR PER ANUL.LADA”

Des de Santa Bàrbara, del 
moment actual, César Roig, 
secretari del club, considera 
que “si es dóna per acabada 
la temporada, penso que és 
una decisió encertada davant 
l ’actual situació Sanitària. 
Malgrat que tots voldríem 
jugar, la realitat és la que és, 
i ens hem d’adaptar a les cir-
cumstàncies”. César afegeix 
que “dir ara que la competició 
no hagués hagut de començar 
és molt fàcil, però sí que és 
cert que els científics ja avisa-
ven que a la tardor hi hauria 
una segona onada i més forta 
que la primera. Potser quan 
es va prendre la decisió de ju-
gar no es va tindre massa en 
compte aquesta opinió i van 
prevaldre uns interessos da-
vant d’uns altres. Ara esperar 
a veure quina decisió prendrè 
l’FCF. Si l’any passat en 23 

jornades es va tornar el 25% 
de la mútua, ara en 2 Jorna-
des, què passarà? Així com 
el portal del federat, fa unes 
setmanes l ’FCF va dir que 
retornaria el 50%, però pen-
sant que es podria reprendre 
la competició. En fi, pacièn-
cia i esperar que en l’ajut de 
les vacunes i amb el seny de 
la gent, això es pugui acabar 
aviat i poder al setembre co-
mençar la temporada 21-22 en 
les millors condicions sanità-
ries possibles per a la pràctica 
del futbol”.

CF SANTA BÀRBARA
“DONAR PER ACABADA LA COMPETICIÓ 

ÉS UNA DECISIÓ ENCERTADA”

Mònica, presidenta del CE Perelló.

“Estem en un punt 
sense retorn”

“La situació sanità-
ria, per desgràcia, és 
la que és i ens hem 

d’adaptar”
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LA NEU ENVADEIX CAMPS DE FUTBOL EBRENCS

Ascó.

Godall. Flix.

Gandesa. Móra d’Ebre

ESPECIAL
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MANIFESTACIÓ 
‘JA N’HI HA 
PROU’ 
El Club Handbol Amposta s’ha 
adherit a la manifestació que 
es farà demà dissabte a les 
12 hores davant del pavelló 
municipal per tal que l’esport 
en categories de base pugui 
tornar a entrenar i a competir. 
“Perquè nosaltres creiem que 
l’esport és salut!”. La manifes-
tació s’havia de fer el cap de 
setmana passat però fou ajor-
nada per les inclemèmcies me-
tereològiques. De fet, aquesta 
setmana, l’Agrupació Territori-
al de Consells Esportius de les 
Terres de l’Ebre considera, com 
la resta de consells esportius 
de Catalunya, que les mesures 
aprovades pel Govern de la 
Generalitat i el PROCICAT con-
tra l’expansió de la Covid-19, 
discriminen sistemàticament 
les seves activitats.

EL VOLEI 
ROQUETES 
VISITA EL CUER, 
EL MONJOS 
El Club Volei Roquetes, segon 
classificat del grup B de la 
primera divisió nacional, va 
acabar l’any 2020 amb una 
brillant victòria a la pista del 
Balafià (1-3). D’aquesta forma, 
està a 3 punts del líder CN Sa-
badell que encara no ha perdut 
cap partit i que en el darrer del 
2020 va superar el Cisneros 
(3-1).  La competició, després 
de 4 setmanes, torna demà 
dissabte. Els de Roquetes, amb 
il.lusió de mantenir la dinà-
mica excel.lent que han dut 
fins ara, visitaran la pista del 
CV Monjos, equip que és cuer  
amb només cinc punts. El par-
tit serà a les 18.30 h.  L’equip 
ebrenc ha treballat els darrers 
dies per afrontar el duel amb 
la motivació necessària i no 
fiar-se de la posició a la taula 
del seu proper rival. A més, cal 
considerar que la confrontació 
és la primera després de la llar-
ga aturada nadalenca i això la 
fa encara un xic més ‘trampa’. 
Aquesta propera serà la 12ena 
jornada del campionat. 

MÉS 
NOTÍCIES

HANDBOL

JUGADOR FALDUT

El CH Amposta Lagrama efectua dues 
incorporacions per a la segona volta de la lliga

L’ulldeconenc Aleix Garcia deixa el Dinamo de 
Bucarest i està en l’òrbita del Saragossa

L’equip sénior femení del 
Club Handbol Amposta 

Lagrama havia de reprendre 
la competició demà dissabte 
amb el desplaçament fins a 
Sant Vicenç per disputar la 
catorzena jornada (primera 
de la segona volta). 
Però el partit, segons va co-
municar el club ahir, ha quedat 
suspés a causa de la pandèmia.
En qualsevol cas, a partir de la 
jornada següent, el CH Am-
posta Lagrama haurà de fer els 
deures per mantenir la catego-
ria.  El conjunt dirigit per Mateu 
Castellà, amb les noves incor-
poracions de Maria De Uriarte i 
Zoe Turnes, haurà d’aconseguir 
almenys cinc victòries en tret-
ze partits per no patir al final de 
temporada. 
Zoe compta amb una dilata-
da trajectòria a l’handbol plat-
ja amb la selecció d’Argentina, 
aconseguint la medalla d’or als 
“Juegos Olímpicos de la Juven-

L’ulldeconenc Aleix García ha 
deixat de ser jugador del Di-
namo de Bucarest. Segons in-
forma Heraldo de Aragón, els 
problemes d’impagaments del 
Dinamo, amb els futbolistes es-
panyols de l’equip, han propiciat 
la seua marxa i, a la vegada, han 
posat en l’òrbita del Saragossa 
al migcampista ulldeconenc, un 
futbolista pel qual ja es va inte-
ressar el club de la Romareda 
en l’últim mercat d’estiu, enca-
ra que llavors l’operació no va 
fructificar a causa de l’oferta re-
buda des de Romania.
El faldut Aleix García, internaci-
onal en totes les categories in-
feriors de la selecció espanyola, 
ha jugat aquest any nou partits 
al Dinamo. El Girona, on és ben 
conegut, es posiciona també 
com el principal oponent del 
Saragossa per al seu fitxatge. 
També està interessat l’Albace-

te. 
Aleix es va formar en les cate-
gories inferiors del Vila-real. El 
Manchester City se’l va empor-
tar en 2015 quan militava en el 
filial groguet a canvi de quatre 
milions d’euros. No obstant això 
la seua progressió en el club 
citizen no va ser l’esperada. Va 
encadenar dues cessions al Gi-
rona on va jugar un total de 55 
partits en dues campanyes do-
nant un notable nivell. Amb el 
descens va tornar al City, però 
després va ser altre cop cedit, 
al Royal Mouscron belga. Allí va 
ser una de les figures destaca-
des en l’equip. Va jugar pràcti-
cament tots els minuts i només 
lesions o sancions li van impe-
dir jugar més. Aquest curs fins a 
l’últim dia del mercat no va fit-
xar pel Dinamo, on ha jugat nou 
vegades com a titular.
Foto: Heraldo de Aragón

tud” 2018 i campiona amb la 
selecció absoluta amb els cam-
pionats Odesur 2019. Ara arriba 
procedent del Club Mariano 
Acosta argentí per reforçar la 
primera línia de l’equip al lateral 
esquerre.  Per la seua part, Ma-
ria De Uriarte arriba procedent 
del Club Balonmano Lanzarote 

Zonzamas, del grup A de Divi-
sió d’Honor Plata Estatal. Maria,  
de vint-i-vuit anys, s’ha format 
a Argentina, país natal, on va 
aconseguir formar part de la 
selecció en categories cadet i 
juvenil. Posteriorment, va jugar 
a la lliga italiana ja en catego-
ria sénior, retornant a Argentina 

per incorporar-se a la selecció 
absoluta. La temporada 2019-
2020 va començar a jugar a Es-
panya, arribant a les illes Canà-
ries com a destí. Maria ocupa la 
posició de pivot dintre la pista.
A la imatge, el president del CH 
Amposta amb les dues incor-
poracions de l’equip sènior.

ESPECIAL
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BACALLÀ
AMB PEBROT I TOMÀQUET

PREPARACIÓ:
Compreu el bacallà i el submer-
giu en aigua en un bol i aneu 
canviant l’aigua durant dos dies, 
matí i vespre. Un cop dessalat, 
l’escorreguem bé posant-lo en 
un colador primer perquè perdi 
l’aigua i tot seguit sobre paper 
de cuina. Agafem els trossos de 
bacallà i els enfarinem. Afegim 
una espiral d’oli d’oliva a la paella 
o cassola i els rossegem (un xic 
cuits, però només fins que aga-
fin color). Els retirem de la cas-
sola. Rentem els tomàquets i els 
ratllem amb un ratllador gruixut 
o bé tenim un pot de tomàquet 
triturat ja a mà. Rentem bé els 

pebrots, 1 de verd i 1 de vermell, 
trèiem la cua i els buidem bé de 
l’interior perquè no quedin lla-
vors i els tallem a tires. Tot se-
guit a la cassola (amb tot el gust 
del bacallà) posem a coure el 
tomàquet amb les tires de pe-
brot i deixem que faci xup-xup 
uns 10-15 minuts. Hi afegim els 
trossos de bacallà que havíem 
reservat i deixem que cogui tot 
junt uns 10 minuts a foc mitjà, 
ben tapat. Anem remenant amb 
l’espàtula perquè no s’enganxin, 
i si cal, rectifiquem de sal i pe-
bre. Acompanyem el plat d’ar-
ròs o de pa per a sucar amb el 
tomàquet. Bon profit! 

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES) 

• 750-800 g de bacallà (4 mor-
ros de bacallà dessalat de 180-
190 g/unitat)
1 pebrot verd
1 pebrot vermell
1,5 kg de tomàquets o 1 kg de 
tomàquet triturat
oli d’oliva extra verge
pebre negre
farina de blat, o espelta, o ci-
grons, o blat sarraí (per enfari-
nar els trossos de bacallà)
Opcional: sal (depenent de 
com ens ha quedat de dessalat 
el bacallà, en tastar la salsa ho 
veurem).
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TORTOSA:
SE ALQUILA 
PARQUING

al lado Win Complex 
Esportiu Tortosa
Plaça 1 d’octubre

¡BUEN PRECIO!
Para más información:

639 594 527

MARIANA

642 116 300
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VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

 

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Despertes algunes 
enveges entre per-
sones del teu mateix 
sexe i pots sentir la 
seva animadversió. 
El millor serà posar 
energia en altres 
assumptes, ja se’ls hi 
passarà.

aquari
21/01 al 19/02

Vas deixant enrere 
alguns problemes 
que et llevaven la 
son. Una persona 
pot estar esti-
mant-te en silenci i, 
per ara, no et dirà 
res. T’involucres en 
un projecte social.

sagitari
23/11 al 21/12

Pots sentir-te inquiet. 
Que et costi una 
mica dormir i que 
pensis molt en el 
futur. Augmenta la 
comunicació amb els 
germans i fas nous 
amics. Posa atenció a 
la intuïció.

escorpí
24/10 al 22/11

Vius un moment una 
mica místic o et sents 
més sensible del 
que és habitual. Pots 
experimentar estran-
yes coincidències. 
T’allunyes d’algú del 
passat que et tallava 
les ales.

balança
24/09 al 23/10

Si tens fills ado-
lescents, caldrà 
una dosi extra de 
paciència i tenir-hi 
una conversa seriosa. 
Algunes persones et 
busquen pel teu bon 
ànim i per rebre un 
bon consell.

àries
21/03 al 20/04

A la feina, acaba un 
període de força es-
très i pots començar 
a respirar una mica. 
Possibles trobades 
online, amb vells 
amics. Amb Mart 
i Urà per Casa II, 
controla la Visa.

cranc
22/06 al 23/07

Amb una persona 
amiga, pots sorgir 
una inesperada 
atracció sexual. 
Valora si és bona 
idea passar a l’acció. 
Júpiter a Aquari a 
la Casa VIII inclina a 
protegir l’economia.

verge
24/08 al 23/09

La salut és un tema 
que et preocupa 
habitualment, però 
ara més. Prens les 
mesures possibles 
per estar sa. Tot i la 
situació actual, més 
desplaçaments, per 
motius laborals.

taure
21/04 al 21/05

Amb Mart i Urà 
al teu signe, pots 
veure’t fent coses 
que normalment no 
faries. Et sents més 
vigorós i enèrgic, 
però també et serà 
bo ser prudent, per 
evitar penediments.

peixos
20/02 al 20/03

Com que no vols 
patir per les coses 
que veus al teu 
voltant, optes per 
trobar el teu refugi. 
La música, el ioga, 
escriure... tot plegat 
col·laborarà en el 
teu benestar.

lleó
24/07 al 23/08

Amb tants planetes 
a la Casa VII, els 
assumptes de parella 
poden estar ben 
actius. Sigui per for-
malitzar una relació o 
per signar un divorci. 
No és un moment 
qualsevol.

bessons
02/05 al 21/06

No pots viatjar i 
et sents engabiat. 
Aprofita la teva cu-
riositat per aprendre 
coses noves. A la 
feina pot entrar algú 
nou, que tindràs la 
sensació de conèixer 
de sempre.

AMPOSTA
DOÑA PILAR

641 864 890
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629 251 998

877 075 973

RELAX LATINAS
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R
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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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pics és la fita més gran per 
qualsevol esportista, i l’impac-
te que té és molt gran perquè 
gairebé tothom segueix unes 
Olimpíades. Estic molt agraïda 
a l’empresa pública d’Amposta 
AMSERMU per la seua ajuda en 
aquest esport minoritari que és 
el rem, i també crec que és im-
portant que altres empreses del 
territori facin un pas endavant, 
perquè natros, com a esport mi-
noritari, no rebem grans ajudes, 
i d’aquesta manera tots gua-
nyaríem: les empreses en una 
major visibilitat a nivell mundial, 
i natros, com a esportistes, per 
donar el màxim.

El rem segueix sent un es-
port car tot i que tenim l’es-
sencial, lo riu, que ens evita 
els desplaçaments?
Sí, és un esport car perquè el 
material que s’utilitza costa 
molts diners. Mira, un bot en 
condicions, per una persona, 
costa uns deu mil euros, un 
vuit, que és lo bot més gran, pot 
valdre uns seixanta mil euros..., 
sempre parlant de qualitat. Per 
sort, a Amposta tenim el Cen-
tre de Tecnificació Esportiva 
que ens ajuda molt, i com no, 
el riu que atrau grans i petits en 
la pràctica d’aquest esport. Està 

L’olimpisme és una filosofia 
de vida que posa l’esport 

al servei de la humanitat 
basant-se en les interaccions 
del cos, la voluntat i la ment 
i combinant l’esport amb la 
cultura i l’educació.
A l’Aina Cid, remera ampostina, 
li brollen aquests principis i va-
lors fonamentals de l’olimpisme 
que aplica tant al rem com a 
la seua vida quotidiana, i que la 
fan més que mereixedora del di-
ploma per participar, per segona 
vegada, a unes Olimpíades. A 
més, l’Aina posseeix l’Excel·lèn-
cia, aquest valor que expressa el 
fet de donar el millor de si ma-
teix cada dia, aprofitant la força 
combinada de cos, ment i vo-
luntat.

Com i per què et comences a 
aficionar pel rem?
Vaig començar a remar als 
deu anys en un curset d’estiu, 
i a partir d’allí vaig veure que 
m’agradava i tenia traça. A l’any 
següent ja vaig començar a 
competir. 

Amb només vint-i-cinc anys 
ja portes a les teves espat-
lles diferents campionats, 
medalles i prompte dos par-
ticipacions en els Jocs Olím-
pics. Ets conscient de la teua 
trajectòria i del fet que ets 
una dona que ha fet història, 
no només en el món del rem 
sinó sent també una gran 
ambaixadora del nostre ter-
ritori?
Nooo! (riu). La veritat és que 
no n’he estat conscient perquè 
sempre he estat ofuscada en fer 
més i més, i seguir lluitant... No 
ha estat fins ara, a partir d’aquest 
Nadal, que m’he adonat de lo 
que també he aconseguit fora 
del rem i l’impacte social que ha 
ocasionat.

Els Jocs Olímpics ofereixen 
unes condicions òptimes per-
què es produeixi un conta-
gi emocional d’interès pels 
patrocinis i espònsors. L’em-
presa pública Amposta Ser-
veis Municipals (AMSERMU) 
serà un dels patrocinadors 
amb l’eslògan #AmpostaCiu-
tatEsportiva. Un moment ide-
al perquè altres empreses 
del territori s’apuntin, no? 
Per descomptat, els Jocs Olím-

clar que el material no es pot 
abaratir, però sí que es podria 
donar més visibilitat i fer que 
aquest esport sigui més cone-
gut, amb més participació, per-
què els Clubs i les Federacions 
tinguin més ingressos.
Arran d’una beca marxes 
als Estats-Units, a la Univer-
sitat Estatal d’Ohio, on com-
pagines estudis i esport. L’or-
ganització del rem als Estats 
Units és molt diferent de la 
nostra? Potser una de les di-
ferències més grans entre els 
dos països és que als Estats 
Units el rem se centra en les 
Universitats?
Veuràs, jo només et puc comen-
tar el rem a nivell universitari, 
perquè no conec massa el rem 
pel que fa a clubs o federacions 
americanes, però sí que és ve-
ritat que allí es fomenta moltís-
sim l’esport en general, i molta 
gent segueix practicant-lo quan 
acaba a l’institut, durant els anys 
universitaris, i també després. 
Per tant, jo crec que sí que hau-
ríem de fomentar-ho més. Per 
als Instituts, ja tenim el Centre 
de Tecnificació d’Amposta, que 
a mi em va ajuda moltíssim, però 
pel que fa a la Universitat noto a 
faltar una estructura on et sents 
recolzada en la part acadèmica 

respecte a la flexibilitat, per po-
der fer les dos coses a la vegada. 
Crec que si fos així molta més 
gent seguiria fent esport.

És curiós que el rem segueixi 
sent un esport majoritària-
ment masculí, quan realment 
allò que compta no és la for-
ça sinó la tècnica?
Que el rem sigui un esport ma-
joritàriament masculí només 
passa aquí (riu). Als Estats Units 
ho practiquen moltíssimes més 
dones que homes! És cert que 
es necessita més tècnica que 
força, potser és perquè al nostre 
país no tenim massa referènci-
es de dones remeres i quan no 
tens un exemple a seguir és di-
fícil obrir camí. Jo m’he trobat 
en aquesta situació i has de ser 
valenta. Recordo com a exem-
ple a la Núria Domínguez, la pri-
mera remera espanyola finalista 
en uns Jocs Olímpics, que va 
participar en tres ocasions con-
secutives: Atlanta 1996, Atenes 
2000 i Pequín 2004. Espero que 
d’aquí a uns anys hi haguin més 
noies remant. M’agradaria molt 
que així fos.

El rem és un esport que tam-
bé s’aconsella per a les do-
nes que han patit càncer, 

inclús després d’una mas-
tectomia, perquè es tracta 
d’una activitat muscular que 
utilitza el 80% dels músculs 
del cos. Potser s’hauria de 
potenciar més, no a nivell 
competitiu, però sí de lleure?
Efectivament, al rem utilitzes 
tot el teu cos, i és un esport que 
aporta molts beneficis perquè 
estàs a l’aire lliure, en contac-
te amb la natura, és desestres-
sant..., però també té els seus 
perills, i per muntar una part més 
lúdica, com sempre, es necessi-
ten molt mitjans com una bona 
estructura, una bona flota, més 
entrenadors... Al Club d’Ampos-
ta ja hi ha una secció per al lleu-
re, però no és fàcil mantenir una 
secció de competició i una altra 
lúdica.

Com t’ha afectat el corona-
virus? 
Ha estat una situació nova, molt 
complicada i que segueix. Es van 
postposar els Jocs Olímpics i 
ara, si bé es diu que els Jocs de 
Tòquio segueixen endavant, la 
situació segueix sent d’incertesa. 
Per a mi i la meua companya, 
Virgínia Díaz, va ser un cop dur 
l’anul·lació dels Jocs perquè es-
tàvem molt mentalitzades i pre-
parades, però aquesta experièn-
cia ens ha enfortit encara més. 

Al nivell on et mous, qui-
na seria la importància de 
l’equip, l’entrenador, la fa-
mília, les amistats?
És fonamental! Jo no seria ningú 
sense ells. L’entrenador i l’equip 
són el referent que et fa aixecar 
cada matí i saber que no estàs 
sol. La família i amics són lo més 
important, perquè sempre han 
estat al meu costat en los bons i 
mals moments. La meua família 
és lo meu pilar i sóc qui sóc grà-
cies a tots ells.
 
Quins consells donaries als 
futurs remers i remeres? 
Que disfruten del que fan, que 
es diverteixin remant, perquè 
el rem t’ensenya molt i s’ha de 
gaudir d’aquest procés. Guanyar 
és important, però les derrotes 
t’ensenyen i et fan madurar com 
a persona. Cal apropar-mos 
més al nostre riu i omplir-lo 
d’activitats perquè brolli de vida, 
ja que tenim qualitat i unes òpti-
mes condicions.

AINA CID CENTELLES
“ TIMÓ CAP ALS JOCS OLÍMPICS DE TÒQUIO”
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“LA MEUA FAMÍLIA ÉS LO MEU PILAR”
Aina Cid i la seua germana Victòria Cid     Foto:Iris Castell


