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EDITORIAL
Les Terres de l’Ebre es mereixen una oportunitatEdita:

Amb la covid, amb el 
teletreball, potser, ara 

sí, ha arribat l‘hora del 
reequilibri territorial. Però, 
que ens cal? A part de totes 
les manquesses de les que 
venim parlant des de fa 
anys, lo que call és, d‘una 
banda més lideratge polític i 
de l‘altra, més sensibilitat. 
A Catalunya tenim onze comar-
ques amb menys de 20.000 ha-
bitants. Algunes ni tan sols arri-
ben als 10.000 (el Priorat, l’Alta 
Ribagorça, el Pallars Sobirà). To-
tes són comarques interiors. Està 
clar que la població catalana es 
concentra a la regió metropoli-
tana barcelonina, a la costa (amb 
Tarragona-Reus, Girona-Empor-
dà i tot l’atractiu turístic), i al vol-
tant de Lleida ciutat. Naturalitzar 
la ciutat i urbanitzar els pobles, 
aquell model noucentista per 

Catalunya, s’ha quedat en pilo-
tes i el país segueix desequilibrat. 
El moment de l’autèntica des-
població de les zones rurals va 
iniciar-se en la postguerra fran-
quista amb l’inicial onada d’emi-
gració del camp cap a la ciutat 
durant la primera revolució in-
dustrial, parlem del segle XIX. Ara 
fa un segle la Mancomunitat va 
voler dotar de serveis moderns 
els pobles (carretera, telèfon, 
escola, cooperativa agrícola...), 
un projecte estroncat que la Ge-
neralitat republicana no va tenir 

temps de reprendre, i on el fran-
quisme va empobrir encara més 
el camp.
Amb la democràcia, tot i la recu-
peració de les comarques i l’im-
puls de l’autogovern i els ajunta-
ments, el reequilibri no ha arribat 
mai del tot. La Catalunya interior 
segueix molt curta de serveis bà-
sics sanitaris i educatius, també 
de connexió a internet. Les co-
municacions per carretera han 
millorat, però no el transport 
públic. Sovint, a més, carregem 
amb infraestructures que ningú 

no vol: abocadors, parcs eòlics, 
nuclears... El talent jove no té 
prou al·licients per quedar-s’hi. 
Tampoc n’hi ha per atraure nous 
veïns. El recurs al turisme rural 
no és suficient. En realitat, falta 
un pla global i transversal, lide-
rat per les administracions i amb 
participació del sector privat i 
dels agents socials i del seu se-
guiment. Hi ha hagut iniciati-
ves, però la realitat segueix sent 
la  que  és. Amb  la covid  potser 
ha arribat l’hora de repensar de 
debò el territori, amb ambició 
modernitzadora, amb sensibili-
tat pel rerepaís, sense por. L’auge 
del teletreball sens dubte és una 
oportunitat. Però cal lideratge 
polític. Cal escoltar la gent dels 
pobles. Calen recursos. Les Ter-
res de l’Ebre, la Catalunya des-
poblada, es mereixen una opor-
tunitat.

COMUNICAT DEL CONSELL DE COL·LEGIS DE METGES DE CATALUNYA DAVANT 
LA IMMINENT APROVACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA DE REGULACIÓ DE L’EUTANÀSIA
El passat dia 17 de desembre de 2020, 

el Congrés dels Diputats va aprovar, 

per 198 vots a favor, 138 en contra i 

dues abstencions, la Proposició de 

Llei Orgànica de Regulació de l’Eu-

tanàsia. Resten, per tant, pocs tràmits 

parlamentaris per a la seva aprovació 

definitiva, prevista per al proper mes 

de febrer. El contingut de l’esmen-

tada proposició de llei ha generat 

manifestacions i posicionaments di-

versos, tant de suport com de rebuig, 

per part de diferents institucions i as-

sociacions.

Davant d’aquesta situació, el Consell 

de Col·legis de Metges de Catalunya 

(CCMC) vol reafirmar-se en la línia 

del seu Document de Posició L’assis-

tència a persones en situació de final 

de vida, publicat el juny de 2018, i po-

tenciar la “mirada pal·liativa”, tot es-

peronant les actituds proactives dels 

professionals davant les situacions de 

final de vida:

1. Existeix un ampli consens a l’hora 

d’assumir que un dels objectius de la 

medicina del segle XXI, a més de pre-

venir i curar malalties, és el d’ajudar 

les persones a pal·liar el dolor i el pa-

timent, sobretot al final de vida, com 

ja va apuntar l’investigador i expert en 

ètica biomèdica Daniel Callahan al 

Hastings Center Report l’any 1996 i 

en publicacions posteriors. El metge 

ha de garantir una atenció adequa-

da a una persona en situació de final 

de vida, respectant la seva voluntat i 

consensuant i planificant les decisi-

ons anticipades en tot allò possible.

2. Hi ha prou gruix de coneixement 

per identificar precoçment la perso-

na malalta que es troba en situació 

de final de vida, així com per posar en 

marxa la planificació de decisions anti-

cipades (PDA) amb el final de vida dig-

ne, sense intervencions fútils i d’acord 

amb els seus valors i preferències.

També hi ha prou doctrina sobre les 

competències necessàries per comu-

nicar-se amb empatia amb el malalt, 

per conèixer els seus valors, temors, 

inquietuds i preferències, així com 

per atendre les seves necessitats fí-

siques, psíquiques i espirituals. Hi ha 

prou base legal i deontològica per 

evitar l’obstinació terapèutica mitjan-

çant l’adequació de l’esforç terapèutic, 

així com per alleujar el patiment, si és 

necessari mitjançant la sedació. Hi ha 

professionals experts en cures pal·liati-

ves, vocacionals i entregats a les per-

sones en situació de final de vida.

Però no totes les persones que ho ne-

cessiten tenen accés a les cures pal·li-

atives. Les autoritats sanitàries tenen 

aquí una assignatura pendent i una 

gran responsabilitat per, esmerçant 

voluntat, imaginació, formació i recur-

sos, capgirar el “com” moren moltes 

persones. Ningú no hauria de desitjar 

la mort per la manca d’accés a cures 

pal·liatives. Per això, es fa necessari, 

i així ho reivindiquem, que l’atenció 

pal·liativa en el final de vida sigui uni-

versalment accessible i, per tant, que 

es comprometin els recursos públics 

suficients per materialitzar-la adequa-

dament.

La visió integral del malalt exigeix, a 

més, contemplar també el vessant fa-

miliar, social i econòmic del seu ben-

estar, així com valorar les condicions 

que permetin viure bé una malaltia 

greu, sense mancances importants 

prèvies a la mort. Situacions de pre-

carietat poden condicionar la lliber-

tat de decisió individual. Per tant, les 

autoritats polítiques no poden eludir 

la seva responsabilitat en el complet 

desenvolupament previ de la llei de 

dependència.

3. L’accés a les cures pal·liatives pot 

rescatar la majoria dels malalts incu-

rables de la desesperació i de les ga-

nes de morir. Això no treu, però, que 

alguna persona, en funció de la seva 

greu situació clínica i del patiment 

insuportable que aquesta li provoca, 

de les seves creences, de la seva es-

cala de valors, en plena competència 

i en ple ús de la seva autonomia, de-

sitgi disposar de la seva pròpia vida i 

necessiti ajuda tècnica per fer-ho de 

manera eficaç i indolora.

4. Cal garantir la llibertat de consci-

ència del metge, en tant que dret fo-

namental, establint mecanismes que 

respectin el dret a l’objecció de ma-

nera reglada i planificada, evitant que 

pugui ser discriminat en el seu lloc de 

treball per raons de consciència.

El registre administratiu previst de 

professionals sanitaris objectors de 

consciència en l’ajut a morir pot no 

garantir la preservació d’aquest dret 

constitucional: la seva creació no 

sembla una solució ni idònia (el re-

gistre no reflectiria totes les situaci-

ons possibles i, d’altra banda, sense el 

registre es garanteix igualment l’efec-

tivitat i la qualitat de l’acte de l’ajut a 

morir), ni necessària (hi ha mesures 

menys costoses que no restringirien 

el dret a la llibertat de consciència), ni 

supera, en definitiva, un judici de pro-

porcionalitat.

Pel que fa a les situacions possibles 

–les quals abunden en la no idoneïtat 

de la creació del registre–, cal tenir 

present que l’exercici de l’objecció 

no sempre ha de ser absolut o gene-

ral, per exemple, en relació amb les 

dues modalitats previstes per a l’ajut 

a morir. El metge pot ben bé objec-

tar respecte a l’administració directa 

al pacient d’una substància, però, en 

canvi, pot acceptar participar en el 

procés

de prescripció o subministrament de 

la substància per a l’autoadministra-

ció del pacient. O a l’inrevés. Pot do-

nar-se també una objecció sobrevin-

guda per motius diversos (familiars, 

d’afinitat o d’amistat amb el pacient, 

o altres), que no pot ésser reprimida 

pel fet de no haver-se declarat objec-

tor “anticipadament i per escrit” i per 

no figurar en el projectat registre.

5. És important assenyalar, finalment, 

que el debat, situat en termes de 

despenalització de l’eutanàsia i del 

suïcidi assistit, no és un debat mèdic 

–o no exclusivament mèdic–, sinó 

social, ètic i de creences personals, 

que la societat, en darrer terme, ha 

de dirimir a través dels seus repre-

sentants parlamentaris i en el qual els 

professionals sanitaris no hi hem de 

tenir més capacitat decisòria que la 

resta de ciutadans. Altra cosa són els 

coneixements que, en tant que res-

ponsables de l’assistència als malalts i 

testimonis habituals del seu patiment, 

els professionals sanitaris puguem 

aportar en l’elaboració de la norma 

reguladora per vetllar pels interessos 

i la dignitat de la persona malalta, per 

la qualitat de les actuacions i per la 

seguretat jurídica dels professionals 

que intervinguin en cada cas.

Barcelona, 14 de gener de 2021.
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Salut preveu 1.300 crítics en les 
properes setmanes, 900 per covid, 
i alerta d’un estat de “possible 
desbordament” a Catalunya
El Departament de Salut pre-
veu arribar a 900 persones 
ingressades a les Unitats de 
Cures Intensives (UCI) per 
covid en les properes setma-
nes. Amb els malalts d’altres 
patologies s’arribaria a entre 
1.200 i 1.300 crítics. Aques-
tes previsions són en base 

La pressió als hospitals és molt alta
La consellera de Salut, Alba 
Vergés, en la roda de prem-
sa del Govern d’aquest dijous 
per informar sobre la situació 
de la pandèmia del corona-
virus. 
Vergés ha afirmat que la 
pressió és “altíssima” als hos-
pitals i a l’atenció primària i 
que la pandèmia es troba en 
un “moment molt complex” 
tant a Catalunya com en al-
tres territoris i països. La ti-
tular de Salut ha exposat que, 
si bé sembla que comença a 

frenar-se la corba epidemio-
lògica -tot i que el nombre 
de casos continua sent molt 
elevat-, la pressió assisten-
cial “continuarà creixent” en 
els propers dies. 
Aquesta setmana s’ha so-
brepassat el màxim d’ocu-
pació que es va registrar en 
la segona onada a les UCI, 
quan hi va arribar a haver in-
gressats 594 pacients amb 
coronavirus, i Salut preveu 
un “gran creixement” en les 
properes setmanes.

a la situació actual però ha 
alertat que si hi ha alguna 
alteració “la situació de des-
bordament seria una pos-
sible realitat”. Ha assegurat 
que la situació assistencial 
de la tercera onada “no tin-
drà res a veure amb la de la 
segona”.

MOMENT CRÍTIC
El Govern a les Terres de 
l’Ebre tenia previst fer una 
reunió telemàtica d’urgèn-
cia ahir dijous a la tarda. 
S’havia de reunir amb 
els ens locals i comarcals 
davant la crítica situació de 
la pandèmia a les Terres de 
l’Ebre.

SEGON CAS DE 
SOCA BRITÀNICA 
A L’EBRE
El segon cas de la variant 
britànica del coronavirus 
s’ha detectat a la Ràpi-
ta, segons va informar 
Ebredigital.cat. Es tracta 
d’una persona resident al 
municipi del Montsià que 
havia viatjat a Londres 
recentment i que hauria 
donat negatiu a la prova 
PCR feta a l’aeroport. Salut 
ha confirmat que el pacient 
es troba en aïllament 
domiciliar i no ha requerit 
hospitalització.

CONFIANÇA AMB 
LES MESURES 
ACTUALS
El ministre de Sanitat, 
Salvador Illa no avança-
rà el toc de queda per la 
covid-19 i confia que les 
mesures actuals dobleguin 
la tercera onada

El ministre admet que les 
dades no són bones però 
subratlla que ja hi ha un 
milió de vacunats i que 
l’efecte “es comença a 
notar”.

CENTRES 
EDUCATIUS
Segons dades del Depar-
tament d’Educació actual-
ment a les Terres de l’Ebre 
hi ha 70 grups escolars 
confinats (de 35 centres 
educatius). 

De tots els centres ebrencs 
hi ha més de 1750 persones 
en quarantena.

MÉS 
NOTICIES

La situació sanitària a l’Ebre és crítica: el risc 
de rebrot està per sobre dels 1.000 punts
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
aquest dijous a 8.222 (la 
setmana passada eren 7.356).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 857 casos positius més al 
territori. L’evolució de la pandè-
mia a les Terres de l’Ebre segueix 
empitjorant. La velocitat de pro-
pagació del virus se situa en 1,17 
(setmana passada era 1,41) però 
el risc de rebrot ha tornat a pujar 
i està en 1.010 (divendres passat 
era de 854). Continua disparat 
(i no hauria de passar de 100). 
Aquest dimecres a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 159 nous posi-

tius de covid-19 confirmats per 
proves PCR o test antigènic rà-
pid. En dades d’ahir, el nombre 
total de morts des que es va ini-
ciar la pandèmia és de 138 (set-
mana passada 133). 
Segons les dades oficials facilita-
des aquest dijous per Salut, hi ha 
71 persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Terres 
de l’Ebre (divendres passat 50). 
Pel que fa a les dades d’ingres-
sats a l’UCI, ahir dijous es comp-
tabilitzaven 25 persones a l’UCI 
de l’Hospital Verge de la Cinta 
(18 per covid). Setmana passa-
da eren 23 (14 covid). La taxa de 
confirmats per PCR o tests d’an-

tígens és de 466,73 pels 364,19 
de la setmana anterior. El 8,56% 
de les proves que es fan donen 
positiu. A la regió sanitària de 
l’Ebre, fins ahir dijous, s’han va-
cunat 4.390 persones. Un total 
de 136 persones han rebut ja la 
segona dosi.

COVID-19
El Govern prorroga dues setmanes més 
totes les restriccions vigents
El Procicat ha decidit 

prorrogar dues setmanes 
més les restriccions vigents 
en aquest moment.               
Així doncs, durant 14 dies més 
es mantindrà el confinament 
municipal i el tancament del 
comerç no essencial els caps 
de setmana. També quedaran 
tancats els centres comercials, 
els establiments de més de 400 
metres quadrats i els gimna-
sos. El propi secretari de Salut 
Pública, Josep Maria Argimon, 
ha indicat aquest dimecres que 
el confinament municipal se-
guiria, tot i que l’alcaldessa de 
Barcelona havia demanat que 

fos metropolità i batlles de lo-
calitats petites havien reclamat 
que fos comarcal. Els indica-
dors de la covid van a la baixa 
però no així les hospitalitzaci-
ons i els crítics.
Les noves restriccions acaba-
ven diumenge. Amb la prórroga 
es mantenen fins el diumenge 
dia 7 de febrer.

S’allarguen
fins el diumenge 7

de febrer

Hospital Verge 
de la Cinta: 

ahir hi havien  25 
persones a l’UCI, 

18 d’elles per covid
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PRESSIÓ 
HOSPITALARIA
L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, en la com-
pareixença de dimecres, va 
parlar també de la situació 
hospitalària: “està molt ten-
sionada per l’elevat nombre 
de persones ingressades per 
covid, amb una ocupació de 
llits d’UCI a l’hospital Verge 
de la Cinta molt elevat”. Roigé 
ha tornat a posar a disposició 
del departament de Salut la 
Clínica Terres de l’Ebre per 
dur-hi a terme les interven-
cions quirúrgiques que es 
puguen derivar de l’hospital 
de referència en cas que siga 
necessari. 

D’altra banda, les dades, pel 
que fa a l’activitat escolar, 
també apunten l’existència 
de deu grups confinats a les 
escoles de Tortosa després del 
retorn a les classes, una xifra 
molt superior a la que hi havia 
al final del trimestre passat.

VACUNES
Meritxell Roigé, en aquest 
sentit, informava que “les 
vacunes s’han començat a 
administrar a Tortosa i ja se 
n’han posat 1.125, segons les 
dades que comunica Salut, fet 
que representa un 3% de la 
població de la nostra ciutat”, 
assenyala. En este sentit, ha 
subratllat que es tracta, prin-
cipalment, de personal sanita-
ri dels centres hospitalaris i de 
les residències, entre les quals 
també hi ha els dos centres de 
salut de titularitat municipal: 
l’Hospital de la Santa Creu i la 
Clínica Terres de l’Ebre. 

CONTROLS ALS 
ACCESSOS AL 
PARC NATURAL 
DELS PORTS
Les policies vann posar 26 
multes en el control als 
accessos dels Ports del cap de 
setmana passat.
Més de 500 vehicles van pas-
sar pels set punts de control 
del massís.

MÉS 
NOTICIES

La temporada de teatre de Tortosa fins al juny dóna 
protagonisme a intèrprets i companyies locals
La programació d’arts es-
cèniques de gener a juny al 
teatre auditori Felip Pedrell 
combinarà la presència d’in-
tèrprets referents del país 
amb representants del món 
cultural de la ciutat i del terri-
tori. Noms com els de l’actriu 
tortosina Alexandra Palomo 
o el de l’actor i pianista David 
Anguera s’uniran als de Ma-

ria Lombarte o als integrants 
de l’Escola Municipal de Teatre 
de Tortosa, entre altres intèr-
prets locals que també pujaran 
a l’escenari del Felip Pedrell. 
Compartiran cartell amb noms 
molt coneguts del panorama 
teatral català, entre els quals, 
els de Jordi Bosch, Emma Vi-
larasau o Jordi Martínez.
Com és habitual, la progra-

tortosa

mació inclou una proposta 
pluridisciplinar que combina 
la música, el teatre, el teatre 
familiar i les projeccions audi-
ovisuals.
El regidor de Cultura, Enric 
Roig, ha destacat l’aposta per-
què la programació d’arts es-
cèniques de Tortosa reserve 
espai als autors locals. 
Una voluntat, ha remarcat, que 

forma part dels objectius 
de la Capital de la Cultura 
Catalana Tortosa 2021 de 
promoure els artistes de la 
ciutat.
Tota la informació sobre 
les obres es pot consultar a 
www.tortosacultura.cat, i les 
entrades ja són a la venda a 
www.teatreauditoritortosa.
cat.

L’Hospital Verge de la Cinta redueix 
l’activitat quirúrgica a la meitat
La regió sanitària Terres 

de l’Ebre avança en 
el Pla de contingència 
davant les desfavorables 
dades epidemiològiques i 
l’altra pressió assistencial 
a l’atenció primària i als 
hospitals.                
L’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta (HVCT) reduirà a 
la meitat l’activitat quirúrgica 
i preservarà les cirurgies ur-
gents, oncològiques i prefe-
rents. Aquesta mesura es deu 
també a l’afectació i aïllament 
de molts professionals (80) 
de l’hospital on hi ha actual-

ment 25 pacients a l’UCI, 18 
per covid, i 35 malalts més per 
contagi del virus a planta. Hi 
ha 36 ingressats més en altres 
centres hospitalaris contagiats 
per covid. L’activitat quirúrgica 
que es pugui es programarà a 
la resta d’hospitals de la regió 
sanitària. 
Altres mesures que s’imple-

menten són la reducció de les 
consultes externes presencials 
i l’increment de la visita tele-
màtica des de l’HVCT. La Clíni-
ca Terres de l’Ebre continuarà 
assumint pacients d’urgències 
de baix nivell de complexitat 
sense diagnòstic covid-19 i si 
és necessari farà ingressos per 
a alliberar pressió assistencial 
del Verge de la Cinta.
Els Hospitals Comarcals de 
Móra d’Ebre i Amposta aten-
dran persones amb diagnòstic 
covid i si cal, rebran pacients 
de l’HVCT. A Jesús, l’Hospital 
de la Santa Creu atendrà els 

pacients de perfil sociosanita-
ri, sigui covid-19 o no. Aquest 
hospital es troba afectat per 
dos brots interns i té actual-
ment 25 professionals en aïlla-
ment.

SALUT
L’alcaldessa alerta de l’increment sostingut 
de positius per covid-19 durant els últims dies
L’alcaldessa de Tortosa, 

Meritxell Roigé, ha 
comparegut aquest dimecres 
davant el constant degoteig 
diari de positius per covid-19 
que es detecten a Tortosa 
durant les últimes setmanes: 
des de l’11 fins al 19 de gener, 
el departament de Salut ha 
comunicat la detecció de 214 
casos al municipi.                
D’aquests, 85 s’han produït du-
rant els últims quatre dies, i di-
marts es va registrar un pic de 
casos, amb 34 positius al con-
junt de Tortosa. Per este motiu, 
l’alcaldessa ha llençat un mis-
satge d’alerta ja que “les dades 

no són bones. Tenim molts ca-
sos en molt pocs dies, i això fa 
que estiguem preocupats”, ha 
dit Meritxell Roigé, per la qual 
cosa ha reclamat a la ciutadania 
que respecte el confinament i 
que limite les interaccions so-
cials tant com siga possible, si 
pot ser, ha dit, a l’àmbit familiar 
de convivència. “La situació és 
greu, i cal que tothom en pren-
guem consciència”, ha remar-
cat l’alcaldessa. L’alcaldessa ha 
recordat que la Policia Local 

segueix mantenint els controls 
per detectar incompliments de 
les mesures en vigor, fruit de 
les quals s’han produït ja 1.181 
denúncies des de l’octubre. Es 
tracta, principalment, de tren-
caments de l’ordre de confi-

nament nocturn o municipal, 
de locals que no complien les 
distàncies o el nombre de per-
sones permeses en una matei-
xa taula i, en menor mesura, 
persones que no fan servir la 
mascareta.

“La situació és greu”

La pressió assistencial 
als hospitals i la 

primària fa avançar en 
el Pla de contingència
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LOCAL DE MÁS DE 200 m2

DISPONIBLE
AV. LA RÀPITA

AMPOSTA

674 35 53 49

PLE MUNICIPAL

L’alcalde Adam Tomàs lamenta l’actitud 
agressiva i amenaçant del regidor German Ciscar

El ple d’Amposta va tornar 
a viure moments de 

tensió.  
Des de la secció local d’Es-
querra Republicana a Ampos-
ta i el grup Municipal d’Es-
querra d’Amposta, en acabar 
el ple, van manifestar que “la-
mentem profundament haver 
de tornar a posar de manifest 
l’actitud del portaveu de Som 
Amposta, el senyor Ciscar, du-
rant el ple. Una vegada més el 
senyor German Ciscar ha fal-
tat a l’honorabilitat de tota la 
ciutadania d’Amposta amb les 
males formes al ple i la falta 
de respecte que en aquest cas 
era cap a l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs. Denunciem que 
no és la primera vegada, en 
altres ocasions s’han arribat 
a produir actes de violència 
verbal i intimidacions, que no 

sempre han estat dirigits cap a 
regidors o regidores del nos-
tre grup municipal. Malaura-
dament són actituds reitera-
des que no permeten el debat 
polític que s’hauria de produir 
al ple de la nostra ciutat. Un 
debat polític ric, plural, di-
vers, respectuós i amb llibertat 
d’expressió per a tothom, i so-
bretot,  centrat en la política, 
ara més necessari que mai”.

‘Segueix en la seua línia’

L’alcalde, Adam Tomàs, ha 
manifestat que “el regidor 
German Ciscar segueix en la 
seva línia. Sent Plataforma per 
Catalunya va agredir a l’exal-
calde Joan Maria Roig; com 
a SOM Amposta va insultar la 
regidora del PSC, Anna Tomàs; 
ara fa un any em va agredir a 

AFRONTA 43 
ANYS DE PRESÓ 
PER CALAR FOC 
A UN PIS AMB 
L’EXPARELLA I EL 
FILL A DINS 
Un veí d’Amposta afronta 43 
anys i 10 mesos de presó per 
presumptament haver calat 
foc al pis on hi havia el seu 
fill de catorze mesos, la seva 
exparella i el nou company 
sentimental d’aquesta, l’abril 
passat. La fiscalia acusa l’indi-
vidu de tres suposats delictes 
d’assassinat en grau de temp-
tativa, d’un delicte d’incendi 
i d’un delicte de trencament 
de mesures cautelars perquè 
tenia vigent una ordre d’allu-
nyament respecte la dona. 
L’exparella i el fill es van refu-
giar al balcó -un tercer pis- i 
en van sortir il·lesos, mentre 
que el company de la dona 
va patir una intoxicació lleu 
per inhalació de fum quan 
intentava sufocar el foc. La 
fiscalia també demana que el 
processat pagui 4.878 euros 
pels desperfectes i 12.000 per 
danys morals.

mi i en el darrer ple va tornar 
a sortir amb actitud agressiva i 
amenaçant repetint tres cops: 
‘si et poses xulet, cobres’. No-
saltres seguim convidant-lo a 
que interposi al jutjat les de-
nuncies d’allò que diu al ple, i 
si no ho fa, és perquè no pot”.

Incidència 
La incidència, en el darrer ple, 
es va poder originar quan el re-
gidor va fer acusacions sobre 
que l’Ajuntament endollava 
treballadors. L’alcalde, Adam 
Tomàs, va respondre que el 
convidava a anar junts als jut-
jats per denunciar-ho. I, se-
gons la informació publicada 
durant la setmana, el regidor 
de SOM llavors li va dir, literal-
ment, “vagi amb compte que 
no tingui un accident” i tam-
bé “si et poses xulet, cobres”. 

El regidor, per la seua part, va 
aclarir posteriorment que va 
ser un comentari “sarcàstic. 
L’alcalde, en un to xulesc, em 
va dir que vagi al jutjat i que si 
convenia em portava ell amb 
el seu cotxe. Jo, admeto que 
també amb un to xulesc, li 
vaig comentar que ‘espai no 
tinguem un accident’, si havia 
de conduir ell, en referència a 
un accident que va provocar 
l’alcalde el dissabte passat. 
Remarco que vaig dir tinguem 
en primera persona del plu-
ral. No vaig dir tingui”. Segons 
Ciscar, el comentari de “si et 
poses xulet, cobres, “és una 
expressió col.loquial” volent 
dir que et contesto. “Tot ple-
gat, fou sarcàstic i s’ha mani-
pulat. Ens volen callats i no ho 
aconseguiran, mentre conti-
nuen havent tractes de favor”.  
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AVANTPROJECTES 
FOTOVOLTAICS A 
L’AMETLLA
La Ponència d’Energia Reno-
vable ha emès dos informes 
favorables per l’emplaça-
ment de dos parcs fotovol-
taics projectats al paratge de 
Sant Jordi, a la zona nord de 
la urbanització de Les Tres 
Cales. És el primer pas per-
què, en un futur, s’implantin 
aquests projectes al territori. 
L’informe de l’òrgan tècnic 
indica que els avantprojectes 
presenten certs aspectes 
compromesos amb la com-
patibilitat ambiental, perquè 
podrien afectar algunes 
espècies de la fauna de la 
zona, com l’àguila cuabar-
rada o la cargola sanguínia. 
Per això, en la tramitació, es 
reclama un estudi d’impacte 
ambiental i d’integració 
paisatgística, i un informe 
edafològic per certificar que 
el sòl on es volen instal·lar 
les plantes no perjudiquin la 
fauna.

LA CALA 
CONTINUA 
SENT LÍDER EN 
TURISME 
L’Ametlla de Mar és un 
referent turístic a la demar-
cació de Tarragona. Així ho 
constata el lideratge que 
es manté en recaptació de 
la taxa turística d’ençà que 
va iniciar-se el cobrament 
d’aquest impost als turistes 
el 2012 per part de la Gene-
ralitat. La recaptació de la 
taxa turística, entre l’octubre 
de 2019 i el de setembre de 
2020, ha estat de 117.456 €.

SKATEPARK 
El nou skatepark del muni-
cipi s’ha obert, aquest cap 
de setmana, amb una gran 
expectació per part dels 
aficionats d’aquesta pràctica 
esportiva. Les obres van 
començar abans de festes de 
Nadal i la setmana passada, 
ja es van ultimar els últims 
detalls. (La Cala Ràdio)

MÉS 
NOTÍCIES

Els Mossos van detenir un home per robar una 
embarcació al port de  Deltebre
Els Mossos van detenir un 
home pel robatori d’una em-
barcació al port de Deltebre.              
L’arrestat té 28 anys, és de na-
cionalitat francesa però no se 
li coneix cap domicili, segons 
informa l’ACN. Se’l va acusar 
d’un delicte de furt. 
Els fets van passar divendres 
passat quan els propietaris 

d’una embarcació de pesca, 
de 12 metres d’eslora, van des-
cobrir que el seu vaixell havia 
desaparegut de l’embarcador 
del port de Deltebre. 
Després de preguntar entre els 
pescadors, la van poder localit-
zar a la zona del Mas de la Co-
mandanta, a Sant Jaume. 
Quan es disposaven a amar-

ROQUETES
L’Ajuntament ha posat en marxa el servei de 
dues agents cíviques al municipi
L’Ajuntament de Roquetes 

ha posat en marxa el 
servei de dues agents 
cíviques.              
El regidor de Gestió Ambiental, 
Ivan Garcia, ha explicat que al-
gunes de les seves tasques se-
ran vetllar perquè la gent utilit-
zi la mascareta, es mantinguin 
les distàncies de seguretat i 
l’aforament de bars i restau-
rants i també donaran suport 
a la policia local en el control 
dels accessos a les escoles de 
Roquetes i Raval de Cristo. Les 
dues agents cíviques també in-

centivaran a la gent en l’hàbit 
de reciclar. També informa-
ran els propietaris dels gossos 
de l’obligatorietat de tenir-los 
censats i amb el xip identifi-
catiu i sobretot de ser curo-
sos en recollir els excrements 
de la via pública. D’altra banda 
les agents cíviques també re-
bran suggeriments i queixes 
per part dels ciutadans sobre 
les deficiències detectades en 
els equipaments i instal·lacions 
municipals o en la via pública. 
Es repartiran l’activitat en ho-
rari de matí i tarda, actuant al 

L’AMETLLA DE MAR
L’Ajuntament calero presenta un informe 
d’oposició al parc eòlic ‘Ametlló’
L’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar ha presentat 
aquest dilluns un informe 
tècnic, realitzat per part 
d’una enginyeria i consultoria 
ambiental, a la Ponència 
d’Energia Renovable, sobre 
la instal·lació del parc eòlic 
‘Ametlló’.             
L’objectiu és reforçar els in-
formes municipals, les al·lega-
cions i els acords adoptats en 
contra d’aquest avantprojecte. 
L’informe analitza, bàsicament, 
els perjudicis que suposaria la 
instal·lació d’aquest parc eòlic 
a nivell paisatgístic i mediam-
biental. Un informe que com-

plementa les al·legacions i els 
informes municipals que ja va 
enviar, abans de finalitzar l’any, 
l’Ajuntament a la Ponència.
L’informe conclou que l’avant-

projecte del parc eòlic afecta 
ambientalment, sobretot la fau-
na i els espais protegits, afec-
tant espècies en risc d’extinció. 
També afecta sobre el paisatge, 

amb una transformació profun-
da del paisatge de proximitat de 
l’Ametlla i del Perelló, alterant 
de forma substancial la seva 
percepció. (La Cala Ràdio)

rar-la, van descobrir que hi 
havia un individu a l’interior i 
van avisar la policia, que el va 
detenir.

centre urbà de Roquetes, Raval 
de Cristo i també a la Urbanit-

zació Pilans. (Roquetes Comuni-

cació)

El detingut va passar dis-
sabte a disposició del jutjat 
d’instrucció d’Amposta on 
es va fer un judici ràpid. 
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URBANISME

La font de la plaça de l’Ajuntament de Tortosa 
serà traslladada al parc municipal

La font central de la 
plaça de l’Ajuntament 

de Tortosa es traslladarà al 
parc Teodor Gonzalez.   
El projecte d’ampliació de la 
zona de vianants al voltant de 
l’edifici consistorial ja preveia 
la retirada d’aquest element i 
la seua ubicació en un altre 
espai de la ciutat. La instal·la-
ció de la font al nou empla-
çament permetrà continuar 
els treballs de millora al parc, 
que inclouen la remodelació 
d’alguns parterres i el replan-
tament d’espècies d’arbrat, 
i que serviran per potenciar 
este espai verd de referència a 
la ciutat. Recentment ja s’han 
dut a terme altres actuacions 
de millora a l’entorn del parc 
Teodor Gonzalez, com les fe-
tes al Llac Vell o al llac situat a 
tocar del passeig de les bici-

cletes, entre d’altres.
Les obres als carrers de l’en-
torn de l’ajuntament van co-
mençar al principi del desem-
bre pels carrers Lluís Millet i la 
travessia de Santa Teresa. Des 
de fa uns dies, les màquines 
estan actuant també als car-
rers de Pescadors i Manuel 
Vilà i està previst que a con-
tinuació seguisquen ja a tot 
l’àmbit de la plaça. Això com-
portarà el desmuntatge de la 
font circular, una operació 
que començarà d’aquí a pocs 
dies.
Ara, la remodelació de la pla-
ça permetrà disposar d’un 
espai diàfan, a un sol nivell 
eliminant les barreres arqui-
tectòniques existents, que 
serà d’ús exclusiu per als vi-
anants. D’aquesta manera, 
este punt refermarà la seua 

MOVEM TORTOSA 
Movem Tortosa demanava 
aquesta setmana que “es 
conservi la font un cop el 
govern la retiri de la Plaça 
de l’Ajuntament”. El grup 
municipal vol “evitar d’aquesta 
manera la pèrdua de patrimoni 
i dignificar un altre espai de 
la ciutat”. Movem Tortosa va 
informar que havia registrat 
una instancia general a l’Ajun-
tament de Tortosa sol·licitant 
informació sobre el destí i lloc 
de col·locació. Ahir ja es va 
conèixer oficialment.
D’altra banda, Movem també 
va demanar “un posicionament 
clar al govern municipal sobre 
el nou contracte de gestió de 
la gossera a un mes del seu 
venciment, insistint en muni-
cipalitzar el servei d’acollida 
d’animals davant l’extinció del 
contracte amb el Corralet”.

MÉS 
NOTÍCIES

característica com a espai de 
trobada de la ciutadania i al 
mateix temps permetrà uti-

litzar la plaça per a tot tipus 
d’activitats amb unes condi-
cions més favorables.

baix ebre
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Tot i no poder celebrar la festa com és habitual, 
el Perelló recorda el seu patró, Sant Antoni

COPATE 
La companyia elèctrica 
Endesa ha reduït durant tres 
dies el cabal del tram final 
de l’Ebre a la meitat, de 400 
metres cúbics per segon 
a 200, per permetre l’inici 
de la campanya de tracta-
ments contra la plaga de la 
mosca negra a càrrec dels 
tècnics del Copate. Segons 
ha anunciat la companyia, 
d’acord amb la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 
i la Delegació del Govern 
a les Terres de l’Ebre, les 
centrals hidroelèctriques 
de Mequinensa, Riba-roja 
d’Ebre i Flix han adaptat el 
seu turbinat per garantir un 
cabal inferior a l’actual. La 
mesura s’efectuà entre les 
dotze de la mitjanit d’aquest 
dimecres i les dotze del mig-
dia de dijous, operació que 
es repeteix avui divendres i 
dilluns. Això ha de permetre 
els tècnics del Copate tre-
ballar entre les set del matí 
i la una del migdia: primer, 
prospectant prèviament les 
larves de mosca negra amb 
barca; aplicant el tractament 
amb helicòpter, divendres; 
i avaluar la seva efectivitat 
dilluns.

CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre contractarà 4 persones 
a través de la línia Dona del 
programa Treball i Formació 
per tasques de consergeria i 
neteja. Termini d’inscripció: 
Fins al 21 de gener (a les 
15.00 hores). Lloc d’ins-
cripció: Cal trucar al Viver 
d’Empreses Baix Ebre Innova 
977471735.

MÉS 
NOTÍCIES

Aarran de la pandèmia, 
enguany no va haver-

hi  Festa Major al Perelló.              
Com en altres municipis, la 
festa al Perelló no va poder 
celebrar-se com és habitual. 
No obstant, d’alguna mane-
ra, sí que es va commemorar 
el dia gran, el dia del Patró, 
Sant Antoni. Amb les normes 

i protocols de seguretat, diu-
menge van tenir lloc diver-
sos actes destacant la Missa 
Major i també el moment en 
què la imatge va fer els Tres 
Tombs, recorrent diferents 
carrers. Els balcons van ser 
engalanats amb el domàs de 
Sant Antoni i la bandera del 
poble. 

MEDI AMBIENT
La Ponència de Renovables desestima la 
instal·lació híbrida Xerta-Sénia
La Ponència d’Energies 

Renovables ha emès un 
informe desfavorable a la 
instal·lació de generació 
híbrida ‘Canal Xerta-Sénia’, 
un sistema constituït per 4 
plantes solars fotovoltaiques 
(amb una potència pic 
de 19.426 kW) i dos 
aerogeneradors (de 6,8 MW).               
El document assenyala que el 
parc afectaria l’àguila daurada, 
la cuabarrada o el duc, espèci-
es protegides i amenaçades, i 
que els molins de vent  alteren 
“el fons escènic del Parc Natu-

ral dels Ports de manera irre-
versible”. 
La CHE (Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre), propietària 
del canal de rec, ha denegat 
l’autorització per posar plaques 
solars. 
Així mateix, l’òrgan tècnic tam-
bé ha desestimat l’emplaça-
ment d’un parc solar a Rasque-
ra. 
La instal·lació híbrida ‘Xerta-Sé-
nia’ s’estenia pels termes muni-
cipals de Xerta, Aldover, Alfara 
de Carles, Roquetes i Tortosa, a 
la comarca del Baix Ebre. 

L’ALDEA
SERCOTUR fa públic el llistat de premiats dels 
xecs regal de la campanya del Nadal 2020
L’associació de comerç 

de l’Aldea SERCOTUR 
ha fet públic el llistat de 
premiats dels xecs regal de 
la campanya d’aquest Nadal 
2020.             
Àngels Casanova, presidenta 
de l’Associació d’Empreses de 
Serveis, Comerç i Turisme de 
l’Aldea SERCOTUR: ”us agra-
eixo a tots la participació en 
la campanya de Nadal, una 
campanya que ha estat molt 
Participativa. Enhorabona als 
premiats”. 
Berta Royo regidoria d’Acció 
Comercial: “després de l’èxit 
en la Campanya de Nadal de 

l’Ajuntament seguim amb la 
de SERCOTUR que ha tingut 
una gran participació per part 
del poble. Encantada de poder 
formar part d’aquestes dues 
campanyes; agrair a la nova 
Junta de comerç el seu esforç. 
No els ha sigut fàcil, però tot 
esforç té la seua recompensa. 
Anem pel bon camí“.

Xecs regal

Els xecs regal han estat per:
Belén Godina - 100€
Eva Castellví – 50 €
Natalia – 25 €
Alba Fonollosa – 25 €
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Un any després del Gloria: s’accelera l’agonia del 
delta davant la passivitat de les administracions

CASOS POSITIUS 
EN AUGMENT
Els casos positius de COVID-19 
segueixen augmentant a les 
Terres de l’Ebre. A la Ràpi-
ta, aquests dimarts, en van 
haver-hi 47 positius, dels 183 
de les Terres de l’Ebre aquell 
dia. Unes dades preocupants. 
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, ha manifestat que 
“és important que treballem 
tots junts per aconseguir 
sortir d’aquesta situació”. Per 
això dimecres es va anunciar 
l’acord dels grups polítics mu-
nicipals per fer una crida a la 
ciutadania davant la situació 
excepcional que estem vivint. 

PLATAFORMA 
EN DEFENSA DE 
L’EBRE 
Susanna Abella, membre de 
la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre, ha manifestat en un 
comunicat que “comencem el 
2021 amb una nova tempes-
ta, Filomena, que torna a 
malmetre les nostres costes 
i en especial el Delta. Els dies 
de tempestes, davant l’abast 
dels efectes, són dies de fotos 
i declaracions, però també de 
grans silencis, els del Ministe-
rio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITE-
CO) i de grans contradiccions, 
les de la Generalitat. Fa un any 
la tempesta Glòria va deixar 
en evidència un problema que 
cap dels dos governs assu-
meix la responsabilitat ni el 
lideratge. Tenim un futur que 
es pot evitar, però que ningú 
està disposat realment a fer 
res més enllà de grans silencis 
i grans declaracions segons 
els convingui”. “Sense sorres, 
els sediments arribaran massa 
tard i ja haurà desaparegut 
el DELTA. Així que: governs 
de la Generalitat i de l’Estat, 
cadascú en la seua proporció 
de responsabilitat que és 
molt diferent, facin el favor 
d’espavilar i deixar de perdre 
el temps en fotos electorals i 
silencis de joc brut i comenceu 
a treballar ja!”

MÉS 
NOTÍCIES

Gairebé un any després del pas 
implacable del Gloria, l’embat 
del Filomena ha vingut a recor-
dar, novament, que els tem-
porals ja assoten regularment 
la costa del delta de l’Ebre ara 
també en ple mes de gener-
Si bé el Filomena no ha deixat 
sobre el terreny ferides tan pro-

fundes com el Gloria, l’efecte 
acumulatiu ha tornat a disparar 
la indignació al territori. 
Administracions locals i sectors 
productius reclamen soluci-
ons estructurals imminents per 
mantenir el Delta davant la pas-
sivitat i el desacord entre admi-
nistracions. (ACN)

LA RÀPITA
Sectors socioeconòmics es mobilitzaran per 
reclamar solucions per al Trabucador i el Delta
El teixit econòmic i 

social de la Ràpita es 
mobilitzarà per demanar 
actuacions urgents al 
Trabucador i al delta de 
l’Ebre que en corregeixin 
la “fragilitat inacceptable” 
que ha tornat a posar 
de manifest el temporal 
Filomena.               
“No podem esperar més i ne-
cessitem que les administra-
cions actuïn immediatament i 
de manera coordinada per mi-
llorar la situació”, ha avançat 
l’alcalde de la Ràpita, Josep 

Caparrós. Després de diverses 
reunions amb les entitats so-
cioeconòmiques del municipi 
i el consistori, s’han posat a 
treballar per organitzar aquest 
esdeveniment, que encara no 
té data concreta per les res-
triccions de la pandèmia. “Im-
pulsarem aquesta reclamació 
social de la societat rapitenca i 
ebrenca”, ha dit l’alcalde.
El Trabucador “és un dels es-
pais més emblemàtics” de la 
Ràpita i l’embat del temporal 
Filomena ha tornat a evidenci-
ar la seva fragilitat. (ACN)

LA RÀPITA
Es demana a la ciutadania que només surti al 
carrer per circumstàncies justificades
Els grups polítics de la 

Ràpita han acordat, 
reunits en Junta de 
portaveus, fer una crida a la 
ciutadania davant la situació 
excepcional que s’està vivint 
al municipi per la pandèmia 
de la COVID-19.              
Els grups municipals demanen 
als rapitencs i rapitenques que 
redueixin la interacció soci-
al i només surtin al carrer per 
circumstàncies justificades i 
complint les mesures de pre-
venció. L’alcalde, Josep Capar-
rós, expressa que “els casos 
positius de COVID-19 seguei-
xen augmentant i és important 

que treballem tots junts per 
aconseguir sortir d’aquesta 
situació”. Per això, els grups 
del consistori s’han unit per 
transmetre un missatge clar: 
cal extremar les precaucions 
al màxim i seguir les mesures 
essencials. Des de la Junta de 
portaveus també han destacat 
la importància de complir les 
mesures de mobilitat i la ne-
cessitat de la conscienciació 
i la responsabilitat individual. 
La Ràpita, segons dades del 
Departament de Salut, va te-
nir dimarts 47 casos positius 
dels 183 de les Terres de l’Ebre 
d’aquell dia.
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SANTA BÀRBARA

Campanya de vacunació
per als sanitaris

Durant aquestes setmanes 
s’està procedint a la vacunació 
de tot el personal sanitari que 
està en contacte amb malalts. 
Des de la setmana passada, es 
va iniciar per als professionals 
del CAP de Santa Bàrbara que 
es desplacen a l’Hospital d’Am-
posta perquè el personal ha-
bilitat per fer-ho els apliqui la 
primera dosis de la vacuna.
Montse Martí, infermera del 
CAP Santa Bàrbara, explicava a 
l’espai “Curem-nos en salut” de 
la Plana Ràdio, que el fet de va-
cunar-se és important, ja que 
“si estem en una situació que 
no ens agrada i volem canvi-
ar, podem fer alguna cosa; en 
aquest cas, implicar-me i vacu-
nar-me”. La vacunació consis-
teix en dues injeccions perquè 
tingui el seu efecte. Segons 
Montse, “la primera dóna im-
munitat al cos. S’ha comprovat 
que si reforces en unes set-
manes aquesta cadena d’ARN, 
és més eficient. Després d’una 

setmana d’haver posat les dues 
vacunes el nostre cos encara 
no té la resposta immunitària, 
per tant, és important continu-
ar amb les mesures sanitàries 
i de seguretat actuals” afegia. 
En total al CAP planer s’hi va-
cunaran 2 metges, el pediatre, 
quatre infermeres, una auxiliar 
i les dues treballadores encar-
regades de la neteja. A la foto,  
Montse Martí 
(Notícia de la Plana Ràdio)

CASES D’ALCANAR
Estudi per a modificar el dic 

de recer del port  

Ports de la Generalitat ha en-
carregat un estudi per iden-
tificar com millorar la funci-
onalitat del port de les Cases 
d’Alcanar  i evitar els problemes 
d’ultrapassament que pateix el 
port quan hi ha forts temporals 
de llevant. Caldrà modificar el 
dic de recer, perllongant-lo, 
amb inversió prevista de 3 mi-
lions d’euros. L’estudi s’ha fet 
en una piscina d’assaig a la 
Universitat de la Corunya i es-

tarà redactat a finals de gener. 
Després es farà la redacció del 
projecte constructiu i es lici-
taran les obres, previstes per a 
l’any 2022. El port de les Cases 
és l’únic de Catalunya amb la 
bocana orientada cap al nord-
est i això el fa vulnerable als 
temporals. Joan Roig, alcalde 
d’Alcanar, celebra que “l’estudi 
avance a bon ritme, ja que són 
unes obres estructurals i ne-
cessàries”.

CONDEMNAT 
A DOS ANYS 
DE PRESÓ PER 
COMETRE UNA 
ESTREBADA 
Segons va informar el Diari 
de Tarragona, el Jutjat del 
Penal 2 de Tortosa ha impo-
sat dos anys de presó a un 
home per un delicte de roba-
tori amb violència per haver 
comès una estrebada –amb 
l’agreujant de reincidència 
i l’atenuant de drogoaddic-
ció– i multa de 90 euros per 
un delicte lleu de lesions-. 
L’acusat, que és reincident, 
va agafar la bossa a una dona 
al cèntric carrer Major. La 
víctima va patir lesions.  

S. BÀRBARA

NETEJA RIU SÉNIA 
L’Ajuntament ha informat 
que la setmana passada es va 
retirar una quantitat notable 
de residus de diferent tipus 
(mobles, reixes, bateries, 
productes fitosanitaris, ca-
nonades...) en el tram del riu 
Sénia situat entre la Font del 
Draper i el Molí la Vella (350 
metres, costat Sénia), “durant 
les obres que es realitzen per 
a l’acondicionament del nou 
tram del camí fluvial (teòrica-
ment en una zona que no es 
podia accedir des de fa molts 
d’anys). Cal conscienciar a la 
població de la problemàtica 
de llençar els residus al medi 
ambient i les conseqüències 
que pot portar”. 

LA SÉNIA

ÀREA DE 
MITJANS DE 
COMUNICACIÓ
El Consell Comarcal del 
Montsià contracta una 
jove a l’Àrea de Mitjans de 
Comunicació a través del 
programa d’Experiència 
professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya.  L’ens 
comarcal ha rebut una sub-
venció d’11.000 euros per 
dur a terme la contractació.

CONSELL 

ULLDECONA
Es precinta de nou el parc 

infantil de l’Avinguda Escoles

L’ajuntament d’Ulldecona va 
informar dimecres que “les 
aglomeracions de persones al 
parc infantil de l’Avinguda Es-
coles obliguen a precintar de 
nou el recinte. La decisió s’ha 
pres després d’avaluar que les 
mesures correctores posades 
en marxa les darreres setma-
nes no han funcionat i per tal 
de tallar possibles cadenes de 
contagi i garantir el compli-
ment de les mesures de se-
guretat contra la covid-19. El 

decret d’estat d’alarma preveu 
sancions en cas d’incompli-
ment o resistència a les or-
dres de les autoritats, com pot 
ser el trencament d’una cinta 
policial, que pot suposar una 
multa d’entre 100 i 600 euros 
si és lleu o d’entre 601 euros i 
60.000 euros si es considera 
greu”. La resta de parcs infantils 
es mantindran oberts mentre 
se’n faci un bon ús. “Es demana 
a tothom màxima prudència i 
responsabilitat”.

LA SÉNIA
Després de 15 anys, el POUM, 

aprovat per majoria

El Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) es va co-
mençar a desenvolupar l’any 
2005, i es va acabar de tancar 
el passat desembre. Ha estat 
una tasca de moltes legislatu-
res que ara arriba al seu punt 
gairebé final, només pendent 
de l’aprovació definitiva per 
part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. D’altra banda, La 
Sénia va aprovar un pressupost 
que ascendeix a 5.147.854,30€. 
L’alcalde, José Ramon Bellaubí, 
va destacar que es tracta d’un 

pressupost “basat en l’austeri-
tat i el control de la despesa 
pública, però pensant sempre 
en el benestar de totes les se-
nienques i seniencs”. L’alcalde 
també va destacar l’increment 
de 147.000 euros destinats a les
línies d’ajut a comerços, autò-
noms, empreses i serveis so-
cials. El pressupost va quedar 
aprovat amb els vots de Futur 
per la Sénia, les abstencions 
d’Alternativa i La Sénia Sí-ER i el 
vot negatiu de Candidatura de 
Progrès-PSC. (Diario Comarcal)
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MÓRA D’EBRE 
La regidora de festes Montse 
Pineda va fer entrega dels 
guardons als guanyadors dels 
concursos de Sant Antoni 
Festa Major d’hivern. En el 
concurs de dibuix els guardo-
nats han estat:

 - 3 a 5 anys, Genís Vivancos

 - 6 a 9 anys, Sergi Barrientos

 - 10 a 12, Esteban Arevalo.

El premi a la millor clotxa ha 
correspost a Carla Martínez.

FLIX 
La Junta de Govern de la 
Diputació va concedir a 
l’Ajuntament de Flix un total 
de 51.087,19 euros en subven-
cions dins la línia per restablir 
els béns i serveis municipals 
afectats per fenòmens me-
teorològics i altres situacions 
excepcionals. Desglossada, 
aquesta quantitat corres-
pon als següents conceptes: 
27.851,85 euros per a actuaci-
ons per millorar la qualitat de 
l’aigua (sobre un pressupost 
elegible de 29.317,74, el 95%), 
dins de la dotació pressupos-
tària per a programes d’ajuts 
excepcionals i 23.235,34 euros 
per la formació d’un mur i una 
escullera de pedra al camí dels 
Xofars (sobre un pressupost 
elegible de 32.132,95 euros, 
el 72,31%), dins de la dotació 
pressupostària d’ajuts excep-
cionals per a béns d’inversió.

GANDESA 
Des de Creu Roja Joventut 
“volem donar les gràcies a 
totes les persones que han fet 
una donació,  a l’ajuntament 
per haver-se oferit com a 
punt de recollida de joguines 
i a els comerços Art Moble 
Centre i Llibreria Art Moble 
per col·laborar en la campa-
nya. Gràcies a tots vosaltres 
hem pogut aconseguir totes 
les joguines, contes i articles 
necessaris per a la campanya 
que ha abastat 137 infants de 
71 famílies; 36 d’aquestes de 
la Terra Alta. Agrair també 
al voluntariat que ho ha fet 
possible”.

MÉS 
NOTÍCIES

  
RIBERA D’EBRE  
Els pagesos de l’oli de la Ribera 
d’Ebre comencen a avaluar els 
danys del temporal Filomena. 
L’acumulació de neu ha tren-
cat les branques dels arbres i 
en una primera estimació es 
calcula que en algunes finques 
es pot perdre fins al 70% de la 

collita.
L’acumulació de neu a les cotes 
més altes de Tivissa, la Palma 
d’Ebre, la Torre de l’Espanyol, 
Rasquera i Miravet, entre altres 
poblacions, ha danyat bona 
part del cultiu d’olivera. El Sin-
dicat Unió de Pagesos ha de-
manat al Govern la implemen-
tació d’ajuts directes.

BATEA: RETIRADA 
D’ARBRES EN 
CAMINS PÚBLICS 
DEL TERME 

L’ajuntament de Batea ha co-
municat “a tots els propieta-
ris de finques rústiques que 

tenen l’OBLIGACIO de retirar 
qualsevol pi o arbre que hagi 
caigut a un camí públic del 
terme municipal”. 
L’Ajuntament del municipi de 
la Terra Alta demana que es 
faci el més aviat possible per 
tal de fer possible el despla-
çament pels camins públics i 
evitar accidents.

La Cambra de Comerç de 
Reus ha fet arribar al conse-
ller d’Empresa i Coneixement, 
Ramon Tremosa, en qualitat 
també de conseller tutelant 
de les Cambres de Comerç, la 
petició per declarar les comar-
ques del Priorat i la Terra Alta 
com a Zona Afectada Greu-
ment per una Emergència de 
Protecció Civil -el que abans 
es coneixia com a zona ca-
tastròfica-. La petició s’haurà 
d’escalar al govern espanyol 
perquè la valori. La Cambra 

trasllada la seva demanda 
hores després de fer-se públic 
que el Consell de Ministres 
aprovés dimarts la declaració 
de zona catastròfica per les 
comunitats autònomes d’As-
túries, Castella i Lleó, Castella 
La Manxa, Andalusia, Aragó, 
Madrid, La Rioja i Navarra. La 
declaració es va fer a petició 
de les mateixes comunitats. 
Els arguments de la corpora-
ció es basen en l’impacte del 
temporal Filomena, a tots ni-
vells, sobre el territori.

TERRA ALTA

Un pacient va agredir la ma-
tinada de dilluns tres treba-
lladors del servei d’Urgènci-
es de l’hospital comarcal de 
Móra d’Ebre, els quals van 
acabar amb “ferides i cops 
de diferent consideració”, 
segons el comitè d’empresa. 
Els representants dels treba-
lladors han detallat que l’ho-
me va donar una empenta a 
una doctora, va clavar una 
bufetada a una infermera i va 
fer caure a terra un adminis-
tratiu, a qui també va donar 

cops i puntades. El personal 
va trucar als Mossos d’Esqua-
dra i efectius del cos policial 
van reduir i detenir l’individu. 
Arran d’aquests fets “greus”, 
el comitè d’empresa ha de-
manat a la direcció del cen-
tre, a la gerència i al consell 
d’administració de Salut Ter-
res de l’Ebre la contractació 
immediata d’un servei de se-
guretat. El comitè ha apuntat 
que anteriorment hi havia 
hagut agressions al centre 
però no de tipus físic (ACN).

MACROPROJECTE 
DE CINC PARCS 
EÒLICS

La Ponència Ambiental del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha informat 
favorablement a la construcció 
d’un macroprojecte de cinc 
parcs eòlics entre el Segrià i la 
Ribera d’Ebre. Aquest preveu 
la instal·lació de 60 molins, 
la majoria a Seròs, Almatret i 
Maials, i les seves infraestruc-
tures associades, també a Flix 
i Ascó. 

També es construirà una 
subestació de més de 6.000 
metres quadrats a Maials que 

SEGRIÀ/RIBERA D’EBRE
RESIDÈNCIA 
D’AVIS 

A les passades festes de Nadal 
els usuaris i les usuàries de la 
Residència d’Avis d’Ascó van 
disposar d’una tauleta genti-
lesa de l’Ajuntament d’Ascó 
que va permetre mantenir 
trobades en línia entre els 
residents i les famílies durant 
les vacances de Nadal, i poder 
fer-ho d’una forma àmplia. El 
lliurament d’aquest dispositiu 
mòbil no és la primera iniciati-
va d’aquest tipus que es du a 
terme al centre, ja que segons 
la regidora de Benestar Social 
i Gent Gran, Aida Roigé, “se 
suma a d’altres ja realitzades 

durant el confinament i la 
fase de represa per poder 
facilitar la interacció d’aques-
tes persones amb els seus 
familiars”. D’altra banda, el 
passat 5 de gener va iniciar-se 
la primera fase de vacunació 
contra la Covid-19 a la Resi-
dència d’Avis. Es van vacunar 
a un total de 20 persones (10 
usuaris i 10 treballadors/es) 
en aquesta primera remesa, 
mentre que la resta van ser 
vacunades el passat 12 de 
gener. Passades tres setma-
nes ja es podrà subministrar 
la segona, i última, dosi de la 
vacuna, aconseguint d’aques-
ta manera, la immunitat 
tant dels residents com del 
personal. 

ASCÓ

DENUNCIEN L’AGRESSIÓ D’UN 
PACIENT A TRES PROFESSIONALS 

DE L’HOSPITAL COMARCAL

MÓRA D’EBRE
ES DEMANA LA DECLARACIÓ 

DE ZONA CATASTRÒFICA

connectarà amb l’existent a 
Ascó. Després d’analitzar les 
al·legacions en contra de di-
verses administracions locals 
i entitats ecologistes, la Po-
nència Ambiental considera 
els emplaçaments “viables” 
atès que “no existeixen ele-
ments determinants que, ja 
d’inici, es puguin considerar 
insalvables o en desaconse-
llin la ubicació”. 

No obstant, el pronuncia-
ment favorable no garanteix 
que, en el marc del procés 
d’avaluació de l’impacte 
ambiental i de la tramitació 
del projecte, no puguin sorgir 
nous elements que puguin 
afectar la seva autorització.



12 DIARI MÉS EBRE • divendres 22 de gener / 2021 terres de l’ebre

INVERSIONS DE 
TERRITORI
Des del Departament de Ter-
ritori s’ha informat que “s’han 
invertit més de 100 milions per 
reparar els danys del Gloria i 
el Dana: 35 M€ en ports de la 
titularitat de la Generalitat, 
14,38 M€ en carreteres i ponts, 
i més de 50 M€ per part de 
l’ACA en centenars d’actu-
acions al llarg del territori i 
“moltes d’aquestes actuacions 
s’han fet a les Terres de l’Ebre”. 
Es reclama a l’Estat “que igual 
que fa la Generalitat, actuï 
en emergència, exercint les 
seves competències, i accepti 
la proposta de col·laboració del 
Govern de la Generalitat, que 
està disposat a actuar al delta 
i fer-ho amb celeritat sobre 
tot allò que calgui”. En aquests 
moments, “considerem 
prioritari que en emergència 
s’autoritzi l’aportació de sorres 
i la construcció d’aquells ele-
ments necessaris per garantir 
la defensa del front del litoral, 
i a mitjà i llarg termini la mobi-
lització dels sediments des dels 
embassaments”.

MOVEM TE
El líder de Movem Terres de 
l’Ebre i cap de llista d’En Comú 
Podem per la demarcació 
de Tarragona per les prope-
res eleccions al Parlament, 
Jordi Jordan, ha reclamat als 
governs català i estatal un 
treball conjunt i urgent que 
tingui com a principal objectiu 
salvar el conjunt del litoral de 
la demarcació i especialment 
el delta. Jordan fa aquestes 
reclamacions quan es compleix 
un any de les greus afectacions 
patides al Delta pel temporal 
Glòria, unes afectacions que 
s’han vist agreujades dar-
rerament pels efectes de la 
tempesta Filomena que, per 
exemple, ha tornat a trencar 
la barra del Trabucador. Jordan 
demana una aposta valenta 
i decidida a tots dos governs 
perquè “és necessari per poder 
mantenir viu aquest patrimoni 
natural que és un patrimoni 
de tot el país, no només de la 
gent del mateix delta”.

MÉS 
NOTICIES

Territori envia una carta a l’Estat per formalitzar 
l’oferiment per cofinançar actuacions al delta
El Departament de 

Territori ha enviat 
aquest dijous una carta al 
Ministeri per a la Transició 
Ecològica on oficialitza 
l’oferiment de col·laborar 
i aportar recursos en les 
obres d’emergència al delta 
de l’Ebre.               
El conseller Damià Calvet ha 
assegurat que l’oferiment no 
suposa una renúncia a crear 
la comissió mixta que també 
clama la Taula de Consens 
i/o convenis per compartir i 
consensuar les actuacions a 
mitjà i llarg termini. “I hem 
insistit i no ha arribat i és da-

vant aquest no arribar-hi i el 
pas del Filomena que diem de 
col·laborar en l’emergència 
que estiguin planificant ara. 
La formació de la comissió 
mixta permetrà que tot això 
sigui estructural”, ha defensat 
Calvet.
Calvet ha reiterat que el Depar-
tament està disposat a invertir 
tants recursos com el govern 
espanyol per reforçar les ac-
tuacions urgents però segueix 
exigint en participar en els ins-
truments de decisions. 
Territori també portarà a pro-
jecte, amb ajuda de la Taula de 
Consens, les actuacions que es 

puguin fer per executar la parti-
da dels 6 MEUR dins dels àmbits 

competencials de la Generalitat 
al Delta. (ACN)

DELTA DE L’EBRE
Ajuntaments i regants denunciaran a la Unió 
Europea “la inacció” al delta
En una declaració a la 

Platja del Trabucador, 
dimecres, quan es complia 
una any del Glòria, la Taula 
de Consens, que agrupa 
els ajuntaments deltaics i 
comunitats de regants, va 
anunciar que inicia gestions 
amb la Unió Europea per 
obrir un procediment 
d’infracció contra les 
administracions espanyola 
i catalana “per no adaptar 
les mesures necessàries per 
evitar el deteriorament del 
delta”.                 
El portaveu de la Taula, Xavi 
Curto, va admetre que el procés 
serà llarg, però que també ho 

serà el Pla de Protecció del del-
ta que confecciona el govern 
espanyol. Ahir dijous estaven 
previstos plens a 7 municipis 
(Amposta, Deltebre, la Ràpita, 
Sant Jaume, l’Aldea, l’Ampolla i 
Camarles) i dos comunitats de 
regants per ratificar la declara-
ció institucional de dimecres.

Ahir van tenir lloc 
plens simultanis i dos 
juntes de regants per 
ratificar la declaració 

institucional

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

L’Estat “enriquirà” el Pla de Protecció del delta amb 
les propostes i suggeriments del territori
La delegada del govern espa-
nyol, Teresa Cunillera, i el sub-
delegat a Tarragona, Joan Sa-
baté, es van reunir dilluns per 
videoconferència amb la Taula 
de Consens. Cunillera va asse-
gurar que el Ministeri enllesteix 
el Pla de Protecció del Delta 
de l’Ebre, que es començarà 
a desplegar el 2022, i que el 
document “s’enriquirà amb les 
propostes i els suggeriments” 

que els sectors afectats han fet 
arribar després que la secreta-
ria d’Estat de Medi Ambient el 
presentés al novembre. El Mi-
nisteri està avaluant els danys 
provocats pel temporal Filome-
na. Cunillera va recordar que 
les obres que es van fer després 
del Gloria, amb una inversió 2,2 
milions, “han donat estabilitat 
a la costa del Delta els darrers 
mesos”.
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Denuncien a Alcanar una agressió 
en plena llum del dia a un menor
Segons informa Imagina Rà-
dio, un jove d’Alcanar fou 
agredit per part d’un grup 
adolescents d’entre tretze i 
disset anys: “Si em denun-
cies t’ho juro que et ma-
taré“, és una de les frases 
que li van dir a un canareu 
de tretze anys, víctima de 
l’agressió. Els fets van pas-
sar dimarts passat a l’Institut 
Sòl de Riu d’Alcanar. Tot va 

començar dintre del centre 
on ja el van agredir. En sor-
tir, el grup el va estar colpe-
jant fins a arribar a l’Avinguda 
Catalunya, on per sort un veí 
que anava a tirar la brossa va 
veure els fets, es va aproximar 
per aturar la baralla i va portar 
a casa a la víctima. La família 
el va portar al CAP d’Alcanar 
i posteriorment van presentar 
la denúncia als Mossos. Des 

ILLA DEIXARÀ 
EL GOVERN DE 
SANCHEZ LA 
SETMANA VINENT
El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
s’ha donat fins al dia 8 per 
analitzar les qüestions de 
fons de l’ajornament de 
les eleccions autonòmi-
ques previstes pel proper 
14 de febrer. Mentrestant, 
el ministre de Sanitat, el 
socialista Salvador Illa, té 
previst abandonar el govern 
de Pedro Sánchez per fer 
campanya electoral, tenint 
en compte que és el cap de 
llista al PSC a la presidència 
de la Generalitat. Illa ha 
sol·licitat assistir la setma-
na vinent a la Comissió de 
Sanitat del Congrés amb 
l’objectiu d’acomiadar-se i 
explicar la situació actual 
de la pandèmia a l’Estat 
espanyol. Amb la baixa de 
Salvador Illa al govern de 
Sánchez, el primer secretari 
del PSC, Miquel Iceta, podria 
ascendir a ministre. El cap de 
l’executiu espanyol podria 
aprofitar la remodelació 
del govern per fer canvis 
ministerials..

PSC   
EBRE 

El candidat socialista al 
Parlament, Joaquim Pala-
della , ha emplaçat avui a la 
Generalitat “a què faci –ja 
mateix- la feina que li cor-
respon, és a dir, que elabori 
una relació dels danys que 
el temporal Filomena ha 
provocat a Catalunya i que 
ho lliuri al Govern de Pedro 
Sánchez a fi i efecte que 
puguem rebre les ajudes que 
s’han habilitat per als dam-
nificats d’aquest temporal. 
Repeteixo, és competència 
de la Generalitat fer-ho per 
poder ser reconeguts com a 
zona afectada greument per 
una emergència i comença a 
rebre les ajudes. Vuit comu-
nitats del conjunt de l’Estat 
ja ho han fet.”

MÉS 
NOTÍCIES

de l’Ajuntament han mostrat 
el seu suport a la família afec-
tada. “És un fet intolerable. 
El cas es troba en mans dels 
cossos de seguretat. Abo-
carem tots els recursos que 
calgui per erradicar aquestes 
agressions dels nostres car-
rers. He estat parlant amb la 
família. Els he traslladat per-
sonalment el nostre suport i 
escalf. Hi estem treballant in-

tensament”, ha afirmat l’al-
calde d’Alcanar, Joan Roig. 
Els pares asseguren que el 
seu fill actualment té por de 
tornar a l’institut i s’hauran 
de prendre mesures per tor-
nar a la normalitat. Els Mos-
sos han identificat als agres-
sors i el cas, actualment, es 
troba en mans de la Fiscalia 
de Menors.
(notícia d’IMAGINA RÀDIO)

UNIÓ DE PAGESOS
El sindicat estima que es poden arribar a 
deixar de collir vora 40.000 tones a l’Ebre
Unió de Pagesos denuncia 

la situació que estan 
vivint molts pagesos 
productors de cítrics de les 
Terres de l’Ebre, que veuen 
com les empreses amb qui 
havien subscrit contractes 
de compra-venda, i que 
normalment es fan càrrec 
de collir la fruita, estan 
incomplint els termes 
acordats.              
Aquesta situació, que afecta 
principalment productors in-
dividuals que no pertanyen a 

cooperatives o organitzacions, 
fa que o bé quedi als arbres 
una part de la producció que, 
en alguns casos, oscil·la entre 
el 40 i el 70% del total o bé els 
productors es facin càrrec dels 
costos de la recollida sense sa-
ber si podran recuperar o no la 
inversió feta i posant en perill la 
viabilitat de moltes explotaci-
ons. El comerç també està re-
duint unilateralment els preus 
que consten als contractes.
Fins al moment, l’incompliment 
de contractes s’ha donat en el 

cultiu de mandarines, el majo-
ritari a Catalunya, on les pèrdu-
es sobre els ingressos esperats 

podrien superar els 7 milions 
d’euros i deixar vora 40.000 to-
nes sense collir. 

POLÍTICA
El PDeCAT es posiciona a favor de l’IVA reduït 
a les perruqueries
El Partit demòcrata de 

Catalunya (PDeCAT) s’ha 
posicionat a favor de reduir 
l’IVA de les perruqueries i 
estètiques al 10%.             
Ho ha fet aquest dijous, quan el 
seu diputat, Ferran Bel, ha pre-
sentat la iniciativa al Congrés 
dels Diputats. L’objectiu de Bel 
és que la proposta sigui deba-
tuda tant a la Comissió d’Hi-
senda com al Ple. 
“A aquests sectors se’ls va de-
manar un  esforç amb la pujada 
de l’IVA en l’anterior crisi per 
part del govern del PP. Ara és 
imprescindible  i de justícia que 
quan més ho necessiten els 
sectors de perruqueria i  estèti-

ca puguin retornar a l’IVA reduït 
com era vigent fins el 2012”, ha 
exposat el demòcrata.

Manifestació
Aquests sectors van manifes-
tar-se dimecres, i en clau del 

territori van fer-ho davant de 
la Delegació del Govern (pla-
na 16).
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EL GOVERN 
ENTREGA LES 
AL·LEGACIONS 
AL TSJC CONTRA 
LA SUSPENSIÓ 
CAUTELAR DE 
L’AJORNAMENT 
ELECTORAL
El Govern en funcions ha en-
tregat al TSJC les al·legacions 
contra la suspensió cautelar 
de l’ajornament electoral, a 
les 9 hores d’ahir dijous. El 
document, d’unes 50 planes, 
es basa en els tres informes 
jurídic, sanitari i de processos 
electorals, que ja s’adjunta-
ven en el decret suspès pel 
tribunal. Les al·legacions, 
doncs -que han elaborat els 
lletrats de la Generalitat-, 
tornen a incloure els informes 
tècnics i jurídics. L’executiu en 
funcions no planteja elements 
nous al document, i reitera 
que el que s’ha fet és correcte. 
El vicepresident del Govern 
amb funcions de president, 
Pere Aragonès, ja va dir que 
l’executiu “batallaria fins al 
final” perquè les eleccions 
se celebressin el 30-M. I es 
mostra “convençut” de poder 
justificar l’ajornament al TSJC. 
L’executiu reclama “màxima 
celeritat” al tribunal per resol-
dre definitivament les impug-
nacions. El TSJC va suspendre 
dimarts, de forma cautelar, el 
decret del Govern que ajorna 
les eleccions al Parlament del 
14-F. Els comicis es mantenen, 
de moment, en aquesta data.

MÉS 
NOTICIES

El PDeCAT estableix com una prioritat elaborar i 
aprovar el pla de gestió i usos del Parc Natural
Aquest dimecres, el cap 

de llista del PDeCAT a la 
demarcació de Tarragona, 
Marc Arza, acompanyat 
per la número 2 de la llista 
a l’Ebre, Teresa Moya, la 
candidata dels Reguers, 
Anna Rehues i la membre de 
l’executiva comarcal, Lídia 
Saura, ha volgut posar sobre 
la taula una de les prioritats 
del PDeCAT al territori: 
elaborar i aprovar el pla 
de gestió i usos del Parc 
Natural dels Ports.               
En aquesta línia, Arza ha 
apuntat que “20 anys després 
de la creació del Parc Natural 

dels Ports s’ha avançat molt, 
el Parc Natural ha esdevingut 
referent a l’hora d’unificar els 
valors naturals amb els soci-
oeconòmics, fent-lo referent 
a nivell nacional”. No obstant 
això, el candidat ha exposat 
que “amb la Covid-19, s’ha po-
sat de manifest la importància 
i transcendència dels Parcs 
Naturals, com espais naturals 
i de lleure, però també com a 
punts d’atracció de turisme de 
proximitat”. Per això, el PDe-
CAT estableix com una de les 
prioritats al territori elaborar i 
aprovar el pla de gestió. “En-
tenem que és el document 

essencial per poder gestionar 
amb la força conjunta de tots 

els actors el Parc Natural”, ha 
dit Marc Arza.

POLÍTICA
Junts reclama que l’Estat actuï al Delta i accepti 
la col·laboració de la Generalitat i del territori
Junts per l’Ebre ha fet 

un comunicat aquesta 
setmana sobre la situació que 
viu el Delta de l’Ebre.                 
“Atenint-nos a la situació que 
s’ha generat les darreres set-
manes al Delta, a conseqüència 
de la llevantada i de les greus 
afectacions que s’ha produït en 
aquesta nostra zona del litoral 
català, el conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, Damià Calvet, 
ha informat el Govern. I d’acord 
amb aquest informe el Govern 
prepararà un Acord que refer-
marà el compromís del Govern 
de la Generalitat amb la preser-
vació del Delta”. Calvet ha aclarit 

que el Govern de la Generalitat 
no vol ser un convidat de pedra 
en la defensa del Delta, princi-
palment perquè “ens neguem a 
assumir la regressió”. Ha insistit 
que sempre hi ha hagut la vo-
luntat de col·laborar en les actu-
acions d’emergència amb l’Ad-
ministració de l’Estat, “que ens 
hi hem ofert reiteradament, tant 
per dur a terme actuacions com 
també col·laborar econòmica-
ment, i fer extensiva aquesta 
col·laboració en el disseny dels 
instruments de planificació”. El 
conseller ha exposat que s’han 
fet observacions als documents 
inicials de treball del 3r cicle 

de planificació hidrològica del 
Pla hidrològic: “sobre el cabal 
ecològic que el riu necessita, 
les aportacions de sediments al 
Delta, retinguts a les preses de 
Riba-roja i de Mequinensa, i la 
qualitat de l’aigua que es capta, 
ara afectada pels usos aigües 
amunt”. Observacions que no 

han estat acceptades per part 
de la CHE i Junts per Catalu-
nya des de les Terres de l’Ebre 
“donem suport a la reivindicació 
per part del Govern quan recla-
ma que es refaci la col·laboració 
entre administració i actors del 
territori on volem que Taula del 
Consens tingui veu pròpia”.

“El PSC ens comprometrem a desdoblar l’eix 
de l’Ebre, la C-12, des de Lleida fins Amposta”
“El PSC sempre hem consi-
derat necessari i imprescin-
dible el desdoblament de 
l’eix de l’Ebre, i  ho farem 
possible si formem govern a 
la Generalitat”. 
Aquesta és una de les prin-
cipals vies de comunicació 
de les Terres de l’Ebre, “que 
vertebra el territori ebrenc 
i que a més és la principal 
via de comunicació tant de 
gent com de mercaderies 

des de Lleida fins a Amposta. A 
més al seu pas per l’Ebre és la 
via de comunicació per la qual 
circulen vehicles de passat-
gers i mercaderies de l’Aragó 
i Euskadi cap a les Terres de 
l’Ebre, la qual cosa ha fet que 
sigui una via molt transitada”. 
Una carretera prioritària en la 
que no “s’ha fet mai cap actua-
ció remarcable, en el seu con-
junt, i que suporta molt trànsit 
tant de vehicles de passatgers 

com de mercaderies per la 
qual cosa necessita una actu-
ació global, i la millor solució 
per evitar accidents i ser una 
via ràpida com a nexe d’unió 
i de dinamització econòmica  
és que disposi de doble carril, 
com la resta de principals vies 
de circulació de Catalunya”, 
ha afirmat aquesta setmana 
Joaquin Paladella candidat 
ebrenc pel PSC al Parlament 
de Catalunya.
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‘UN ESTAT QUE 
VEN FUM’
Adam Tomàs, alcalde d’Am-
posta, en la roda de premsa 
en què Esquerra Republicana 
ha expressat el seu malestar 
amb el govern de l’Estat, ha 
denunciat que “és un Estat 
que ven fum”. Tomàs ho ha 
il·lustrat explicant que “l’únic 
que hem tingut són parau-
les, res més, i quan ha pogut 
actuar, com per exemple en 
tirar endavant l’únic projecte 
en capacitat d’executar com 
és el camí de Guarda de la 
Badia dels Alfacs, tampoc ho 
ha fet”.  
Josep Caparrós, alcalde de la 
Ràpita, ha qualificat la situa-
ció del Delta de “dramàtica” 
i ha reclamat al govern espa-
nyol que compleixi les seves 
obligacions. “Ha d’actuar de 
manera decidida, contun-
dent i eficaç en aquelles me-
sures d’emergència perquè 
quan vingui un nou temporal 
el Trabucador pugui aguan-
tar; i paral·lelament s’ha de 
treballar en el mitjà i llarg 
termini per un Pla real de 
protecció del Delta”.
Segons Caparrós “el Minis-
terio ho fia tot a l’Estratègia 
Delta, la qual no acaba 
d’arribar i del poc que conei-
xem no ens acaba d’agradar, 
perquè s’havia promès que 
s’escoltaria al territori i ben 
poc s’ha sentit. Per tant 
demanen que se’ns escolti i 
tinguin en compte les pro-
postes que se li han fet”.
L’alcalde rapitenc  ha conclòs 
que “no podem aguantar 
més, i per això des de la 
Ràpita vam fer un pas enda-
vant  convocant mobilitzaci-
ons per defensar el Trabu-
cador i el Delta, perquè si no 
ens ho defensem nosaltres 
no ens ho defensarà ningú”.

‘LA SITUACIÓ 
AL DELTA ÉS 
DRAMÀTICA. 
S’HA D’ACTUAR 
DE MANERA 
DECIDIDA’

MÉS 
NOTÍCIES

El “risc de qüestionar” el resultat sobrevola 
les eleccions si es vota el 14-F
Votar el 14-F és més arriscat 
que el 30-M pel que fa a la le-
gitimitat del resultat electoral. 
Així ho apunten a l’ACN diver-
sos experts en Dret i Ciència 
Política, sobre la incertesa de 
les eleccions al Parlament. El 
professor de Dret Constituci-
onal de la UAB Josep Pagès 
afirma que els comicis estan 
“sota el risc que el resultat 
pugui ser qüestionat”, i que el 
14-F podria comportar “afec-
tacions en la legitimitat” del 
desenllaç electoral. En aquest 

sentit apunta, com a possible 
solució i marc legal, que es 
modifiqui el reial decret d’es-
tat d’alarma per incloure una 
clàusula que permeti ajornar 
les eleccions. De la seva ban-
da, la professora de Dret de 
la UB Mar Aguilera remarca 
que la intervenció i la incisió 
del TSJC hauria de ser “mí-
nima”. En una línia semblant, 
el professor de Ciència Polí-
tica de la UOC Marc Sanjau-
me subratlla que seria “insò-
lit” que el TSJC fixés la data 

electoral, i reitera que això ha 
de ser una decisió “consensu-

ada” de la taula de partits i el 
Govern en funcions.

POLÍTICA
Esquerra reclama a l’Estat que “deixi de posar 
pegats al Delta i actuï per protegir-lo”
La Federació de l’Ebre 

d’Esquerra Republicana 
en el marc del primer 
aniversari del temporal 
Glòria ha expressat el seu 
malestar per la situació del 
Delta i ha criticat la gestió 
que n’està fent el govern 
socialista.             
El diputat i candidat al Parla-
ment, Lluís Salvadó ha mani-
festat que “fa deu dies del dar-
rer temporal i al Delta encara 
s’espera que el govern de l’Es-
tat vingui i es preocupi, plan-
tegi actuacions de caràcter 
urgent, deixi de posar pegats, 
i que porti a terme actuacions 
que resolguin els problemes 
que tenim”. Salvadó ha dit que  
“després de dos anys i mig, el 
govern socialista només ha 
tingut paraules i maniobres de 
distracció sobre matèria com-
petencial”,  per això “demanem 
que assumeixi les seves res-
ponsabilitats i competències, 
i actuï de forma urgent per a 
protegir el Delta, aprovant i 

aplicant la famosa Estratègia 
sobre el Delta”. Així a més de 
denunciar “la insuficiència de 
les actuacions portades a terme 
per part de l’Estat”, Salvadó ha 
criticat que el govern espanyol 
hagi tornat a anunciar després 
del Filomena, igual que ja va 
fer el mes de juny de 2020, que 
en sis mesos tindrem l’Estratè-
gia Delta consensuada. “Passat 
un any i un altre temporal, no 
tenim ni estratègia, ni consens 
amb el territori; l’únic que hem 
vist són paraules i promeses 
però accions molt poques”. 
Ha afirmat. Salvadó també ha 
criticat l’actitud de la Confede-

ració Hidrogràfica de l’Ebre en 
la gestió dels sediments, “con-
tinuen sense tenir cap projec-
te per fer-los baixar al lloc on 
haurien de ser”. El candidat  ha 
demanat al Govern de la Gene-
ralitat que continuï pressionant 
i defensant els interessos del 
Delta davant l’Estat a la vega-
da que ha recordat que després 
del Glòria va destinar 10 M€ en 
restaurar els danys dels ports, 
recuperar les infraestructures 
dels regants i oferir ajudes als 
sectors productius del Delta 
afectats, mentre que el govern 
de l’Estat, va destinar 2,2 M€ 
per restaurar la costa. “Totes 

aquelles actuacions han resis-
tit el Filomena excepte les del 
Trabucador a les que el Minis-
terio va destinar 700.000 € que 
s’han endut la mar. Cal revisar 
el perquè, deixar de posar pe-
gats i fer actuacions eficients 
i suficients”, ha afegit Salvadó. 
Per últim Salvadó ha adver-
tit que “si en pocs dies no hi 
ha una reacció substancial de 
l’Estat, des d’Esquerra Repu-
blicana donarem suport a les 
mobilitzacions anunciades per 
l’Ajuntament de la Ràpita, per-
què no podem deixar que es 
vagi esmicolant el Delta i no hi 
hagi una reacció contundent”.

“Després de dos anys 
i mig, el govern 
socialista només 

ha tingut paraules i 
maniobres de 

distracció”
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DELTEBRE: 
CONSELL 
MUNICIPAL DE LA 
SALUT
El Consell Municipal de la 
Salut en formaran part els i les 
representants de les entitats, 
associacions i col·lectius amb 
seu i/o àmbit d’actuació a Del-
tebre i que tinguin per objecte 
la promoció de la salut, repre-
sentants del CAP i també fins 
a sis professionals de la Salut 
amb acreditada experiència i 
valor en el sector. 

BENIFALLET
En el plenari de dilluns, l’equip 
de govern va comunicar les 
millores que Diputació té 
previst efectuar en l’avinguda 
Lluís Companys del municipi. 
Les obres s’iniciarien un cop 
s’acabin les de l’entrada a les 
coves. En principi, a finals 
d’aquest mes de gener. A 
l’avinguda Lluís Companys 
s’instal.laran diversos passos 
de vianants, un d’ells amb 
reductor de velocitat. Així 
mateix, es va informar que el 
tram de l’Avinguda que es fa 
més estret, al costat de l’ofici-
na de Turisme, es farà només 
d’una direcció per poder-hi 
construir, en aquell tram, una 
vorera per a la seguretat dels 
vianants. Això suposarà una 
senyalització adequada per 
prevenir la preferència que 
existirà en un sentit o en un 
altre. 

XERTA
L’Ampa ha comunicat que “en 
pocs dies ja arriba carnestol-
tes i com ja sabeu enguany, 
amb les restriccions de la 
COVID19, haurem de fer una 
festa diferent. Dissabte 13 de 
febrer repartirem xocolata i 
melindros per les cases. Heu 
de posar la vostra tassa i fer 
un donatiu. Aquella mateixa 
tarda rifarem un pernil. Tam-
bé farem un sorteig d’un regal 
sorpresa. Entre tots, dins del 
possible i amb les mesures de 
seguretat, intentarem fer fes-
ta”. Tots els diners recaptats 
aniran en benefici de l’Ampa. 

MÉS 
NOTICIES

terres de l’ebre

Paüls frena els contagis i redueix 
els positius de Covid-19
L’Ajuntament de Paüls va co-
municar dimecres que s’ha-
via aconseguit  estabilitzar i 
reduir els positius de covid, 
després d’estar uns dies entre 
els municipis amb un índex 
de risc més elevat del país. De 
fet, dimarts ja no va registrar 
cap positiu. I, dissabte, diu-
menge i dilluns, la Regió Sa-
nitària de les Terres de l’Ebre 
ja només en va comunicar un 
per dia. “Portem una tendèn-
cia molt positiva. Dimarts va 

La residència Natzaret, la primera 
en rebre la segona dosi
La regió sanitària Terres de 
l’Ebre ha engegat aquest di-
marts l’administració de la se-
gona dosi de la vacuna contra 
la Covid. S’ha administrat a 
55 residents i 29 treballadors 
de la residència Natzaret de 
Móra d’Ebre, la mateixa on es 
va posar per primera vegada.
Com el 27 de desembre, la 
primera usuària a rebre la se-
gona dosi del vaccí ha estat 
Antònia Sedó, de 93 anys (a 
la foto)

fer 14 dies dels primers casos 
del 2021, i va ser el dia en què 
no vam tenir-ne cap. Si ens 
ho diuen fa 10 dies, no ens ho 
creiem”, assegurava l’alcalde, 
Enric Adell. Aquest dimecres 
Paüls ja recuperava la norma-
litat. Només un 5% de la po-
blació estava confinada, per-
què o bé havia donat positiu 
o bé perquè era un contracte 
estret i encara no havien fina-
litzat els 10 dies de confina-
ment.

MANIFESTACIÓ
Les perruqueries i els centres d’estètica volen 
tornar a l’IVA reduït dels sectors essencials
El sector de la imatge 

personal ebrenca s’ha 
concentrat aquest dimecres 
davant l’edifici de les 
Delegacions del Govern a les 
Terres de l’Ebre per reclamar 
la baixada de l’IVA del 21% al 
10%.                  
Exigeixen aquesta baixada per 
tractar-se d’un sector que pres-
ta serveis essencials i asseguren 
que es troben en una situació 
límit a causa de la crisi del co-
ronavirus. «Volem que ens baixin 
l’IVA com als serveis essencials 
perquè nosaltres ho som, i a 
més s’ha demostrat». «Han pas-
sat vuit anys des de l’increment 

de l’IVA a la imatge personal, del 
8 al 21%. Aquell any, el 2012, va 
marcar un punt d’inflexió dra-
màtic en la història del sector». 
Ara, asseguren que «el sector 
de la imatge personal és un dels 
més afectats per la crisi sanitària 
i econòmica actual» i reclamen 
un «pla de xoc a les administra-
cions i la seva implicació perquè 
adoptin mesures per evitar la 
desaparició de milers de cen-
tres». Consideren que l’IVA del 
21% al qual estan sotmesos és 
«una injustícia històrica» i calcu-
len que a tot l’Estat hi haurà una 
caiguda del 31,8% en la factura-
ció d’enguany.

Deltebre vol reduir l’escletxa digital facilitant la
reutilització de telèfons mòbils, ordenadors i tablets
El plenari de l’Ajuntament 

de Deltebre ha aprovat 
la creació del banc 
d’equipaments informàtics 
reutilitzables per tal que les 
famílies amb pocs recursos i 
la gent gran pugui accedir als 
telèfons mòbils, ordenadors i 
tablets. 
Com ha remarcat l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler, aquest 
banc “neix amb l’objectiu de 
donar una segona vida a tots 
aquells aparells que es reno-
ven, o que a hores d’ara estan 
en desús, per així cedir-los a les 
famílies de Deltebre per reduir 
l’escletxa digital i facilitar que 

la ciutadania del municipi tingui 
accés a les noves tecnologies i 
a la xarxa”. Entre els altres punts 
destacats cal posar en relleu 
la proposta de reglament del 
Consell Municipal de la Salut, 
un òrgan sectorial de partici-
pació per a l’assessorament i la 
consulta en l’àmbit de la salut 
entre les entitats, les associaci-
ons, la ciutadania i l’Ajuntament 
de Deltebre.
El plenari també ha aprovat 
el cens de locals buits que es 
crearà amb la finalitat de faci-
litar l’impuls d’iniciatives em-
prenedores. Totes aquestes 
actuacions s’han aprovat per 

unanimitat de tots els grups del 
plenari i s’emmarquen en el Pla 
de Reactivació Socioeconòmica 
de l’Ajuntament de Deltebre, el 
qual contempla 50 accions que 

s’estan desenvolupant amb la 
finalitat d’impulsar el municipi 
i fer front a les conseqüències 
derivades del temporal Glòria i 
de la COVID-19.
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10 RAONS PERQUÈ 
NO HI HAGI 
FUTBOL
1) Eleccions autonòmiques a 
l’aire i les del Barça ja ajorna-
des. Dada important per veure 
que no hi haurà competicions 
amateurs i de base.
2) Alguns equips han d’estar 
amb l’aigua al coll a nivell eco-
nòmic. Impossible que ara per 
pocs mesos que juguin, puguin 
recuperar l’ordre econòmic.
3) Tenim lio cada dia amb les 
vacunes. El procés és lent i 
potser no veurem la llum fins 
al setembre.
4) Encara que els entrena-
ments es poguessin reprendre 
al febrer i les lligues al març, 
és gairebé impossible acabar 
perquè s’acabaria la lliga al 
juliol, sent molt optimistes.

5) Sanitat a Catalunya no ha 
recolzat fer esport. Ara ja no 
ho farà.
6) El 95% dels clubs ja assu-
meixen que la temporada està 
acabada i la Federació ho ha de 
tenir en compte.
7) El fallades continus de la fe-
deració al pla de competicions. 
mentre en Aragon anaven a 
començar al gener, a Catalu-
nya es va voler començar a 
l’octubre, sabent que podria 
haver-hi una segona onada 
i que sanitat podia aturar el 
futbol i molts clubs se’ls va 
obligar a jugar per no perdre la 
categoria
8) Des que va començar la 
covid he encertat en tots els 
meus pronostics que han estat 
molts, ni un error.
9) És millor deixar la tempo-
rada liquidada i preparar la 
següent.
10) La Federació ja no pot 
esperar una setmana més per 
decidir-ho per a un col·lectiu 
que porta molts mesos en 
un muntanya russa. Els clubs 
volen acabar amb la incertesa.

CELMA

LA SITUACIÓ ÉS 
GREU 
El diumenge vinent acaba 
el termini de les darreres 
restriccions pel Coronavirus a 
Catalunya. Ja s’ha avançat que 
es prorroguen dues setmanes 
més. La situació és greu. La 
veritat és que, al desembre, no 
em podia pensar que l’afecta-
ció del virus seria tan ferotge 
durant el gener, per molt que 
va avisar-se. I el que queda. 
Per tant, que la competició 
serà nul.la cada dia està 
més clar. Dimecres passat la 
junta directiva de la Federació 
Catalana s’havia de reunir. La 
reunió es va haver de suspen-
dre i cal esperar que es pugue 
fer la setmana vinent. Quan 
es faci, es pot confirmar el que 
ja s’ha vingut avançant les 
darreres setmanes. Jo entenc 
la il.lusió de molts jugadors/
res joves per tornar a jugar. 
Jo, a la seua edat, també la 
tindria. D’altra banda, entenc 
que hi hagi manifestacions en 
defensa de que l’esport és sa-
ludable. Però ara estem pitjor 
que al març de l’any passat 
quan vam estar dos mesos a 
casa. Crec que és prou evident. 
I si Sanitat no ha autoritzat 
a jugar en altres moments, 
menys greus que els actuals, 
menys ho farà ara. Els clubs 
tenen interrogants que jo crec 
que la Federació anirà aclarint 
amb el pas de les setmanes. 
Entenc també la gent que ho 
està passant malament amb 
el seu negoci tancat o obert a 
estones. És tot molt complicat 
de gestionar. Estem vivint de 
prop casos d’amics o coneguts 
que estan ingressats o ho han 
estat. A través d’ells sabem 
el que han passat o estan 
passant. Penso, per això, que 
hem de ser responsables i tot 
el que puguem fer per ajudar 
serà poc. A més, gestionar la 
incertesa és molt complicat. I 
necessitem que s’acabe. 

MICHEL FEDERACIÓ CATALANA
Ajornada la reunió de 
la junta directiva

Andreu Cano, César Roig, Josep Bertomeu i Joaquin Celma, dilluns a Minut 91. 

La junta directiva de la 
Federació Catalana de 

Futbol s’havia de reunir 
dimecres.     
Era una reunió per a debatre si 
la temporada es considera nul.
la. I per comunicar-ho oficial-
ment als clubs. Però el presi-
dent, Joan Soteras, segueix 
ingressat en un centre hospita-
lari. Es creu que en els propers 
dies rebrà l’alta. Per tant, la re-
unió de dimecres es va haver 

RAPITENCA

d’ajornar i no pot existir a hores 
d’ara cap comunicat oficial, tal 
com es preveia. Caldrà esperar 
a la setmana vinent, quan esta-
ria convocada una nova reunió 
per a poder prendre decisions. 
Si es pot dur a terme, es conei-
xerà oficialment el que es de-
cidirà. El Procicat ja ha avançat 
que les restriccions continua-
ran dos setmanes més. Un fet 
que potser decisiu per confir-
mar la nul.litat de la temporada.

HERNAN NO 
SEGUIRÀ 
Tot i que la temporada es 
considere nul.la, el president 
de la UE Rapitenca, Hernan 
Subirats, va informar dilluns 
a MINUT 91 que ell no 
seguirà en el càrrec, tal com 
va anunciar temps enrere. 
Hernan continuaria només 
si no hi hagués cap relleu i 
fins que aquest aparegués. 
En aquest sentit, cal dir que 
hi ha rumors diversos que 
diuen que podrien haver-
hi eleccions. En qualsevol 
cas, una candidatura, que 
ja tindria president, s’està 
començant a perfilar. Això és 
el que es comenta. Queden 
mesos per a confirmar esta 
possible candidatura i també 
si n’hi ha una altra i, per tant, 
hi ha eleccions. 
D’altra banda, Hernan va 
informar dilluns que els clubs 
de Primera catalana van 
transmetre un comunicat a 
l’FCF en el que sol.liciten que 
si el 25 de gener no es poden 
començar els entrenaments, 
es doni la temporada 
nul·la. Ara ja sé sap que les 
restriccions s’allarguen dues 
setmanes més. 
Per tant, ja es pot 
saber també quin és el 
plantejament dels equips de 
la primera catalana, en una 
desició presa per majoria. 

Dilluns vinent, dia 18 
de gener, nova tertúlia 

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

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

ran a Canal TE: Andreu Cano 
(director esportiu de l’Olím-
pic), César Roig (secretari del 
CF Santa Bàrbara), Josep Ber-
tomeu (Camarles) i Joaquin 

Celma (el senienc que viu a 
Madrid). Analitzarem l’actua-
litat sobre la finalització de la 
temporada 20/21 a les com-
peticions territorials. 

El president, Joan Soteras, està ingressat en un 
centre hospitalari i per aquest motiu no es va 

poder fer dimecres. La decisió oficial de donar la 
temporada com a nul·la haurà d’esperar

Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol. 
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Javi Garcia, tècnic del Gan-
desa, de la situació actual i 
la proximitat d’una possi-
ble anul.lació de la tempo-
rada, diu que “avui en dia 
tots tenim familiars, amics 
o coneguts que han passat 
o estan passant la malaltia 
i que estan o han estat in-
gressats amb certa gravetat 
per la covid. Tot això et fa 
pensar si realment les com-
petic ions són importants 
a hores d’ara. Nosaltres, a 
Gandesa,  estem complint 
el que havíem plantejat. El 
president treballa en sanitat 
i ja des de fa setmanes tenia 
molt clar que tot el tema de 
la pandèmia es complicaria 
molt ,  com aix í  està sent . 
I  enmig de tot el que està 

succeint és molt dif ícil re-
prendre la competició i per 
aquest motiu considerem 
que donar la temporada nul.
la és una decisió  raonable 
i  coherent .  Hem de tenir 
en compte que,  a més,  hi 
ha processons de Setmana 
Santa, a finals de març, que 
ja s’estan suspenent”. Javi 
afegeixi que “és inviable po-
der dur a terme la tasca es-
portiva que tant ens agrada. 
Nosaltres ho  tenim assumit 
des de fa unes setmanes i és 
que vam ser realistes i vam 
tenir–ho molt clar. Tant de 
bo d ’aquí  uns  mesos  pu-
guem treballar per preparar 
una temporada nova, quan 
ja la situació sanitària ens 
ho permeti”. 

CF GANDESA

Parra, tècnic de l’Aldeana, diu 
que “la meva opinió personal 
és que veient com està la si-
tuació crec que alimentar més 
el debat es absurd. Crec que 
la temporada s’hauria de de-
clarar nul·la i que la Federació 
hauria de començar a planifi-
car la temporada 21/22, la qual 
tampoc serà gens fácil. Però 
estem tots a temps d’aprendre 
dels errors que s’han comès. 
Per mi serà fonamental i molt 
complicat a la vegada reactivar 
l’esport en general i en aquest 
cas el futbol, a nivell anímic, 
a nivell econòmic dels clubs, 
amb possibles lesions desprès 
d’un any i mig sense competir. 

Al mateix temps a diferència 
del futbol amateur si que in-
tentaria reactivar el més aviat 
possible, i quan es pugue, el 
futbol base, o bé en format 
de torneig, o en competici-
ons territorials per acabar la 
temporada jugant. Això si que 
ho veig imprescindible per als 
nois i noies, i per als clubs en 
general”.

“A LES TERRES 
DE L’EBRE ESTEM 
PASSANT EL 
PITJOR MOMENT 
DES DE L’INICI DE 
LA PANDÈMIA”
Des del CF l’Ampolla, el presi-
dent, Llàtzer Bru, manifesta 
que “baix el meu punt de 
vista, per fer un bon anàlisi el 
més important d’entrada és 
contextualitzar la pandèmia. 
I ara, al mes de gener, a les 
Terres de l’Ebre estem en el 
pitjor moment. Aplicant la lò-
gica evidentment no s’hauria 
de jugar. Si al març de l’any 
passat es va parar de compe-
tir i va haver un confinament 
domiciliari, ara encara més. I 
parlo en clau Terres de l’Ebre. 
Un altre tema és com estan 
en altres zones de Catalunya i 
quina decisió global es pugui 
prendre. No obstant, com la 
situació ha empitjorat i les 
informacions són que és de 
forma general penso que la 
temporada s’hauria de donar 
com a nul.la, ja que ara no es 
pot jugar i es tardarà temps 
a poder fer-ho. Es tot molt 
complicat.  I, a més, no hi 
ha temps per disputar les 
jornades que falten perquè 
si es jugués, cosa que a curt 
termini és inviable, hauríem 
d’arribar a l’estiu i llavors 
no tindríem gairebé temps 
de començar a planificar la 
campanya següent”.

Llàtzer Bru creu que “la tem-
porada s’hauria de declarar 
nul.la i la temporada vinent 
tornarem amb més il.lusió. 
Cal considerar i insistir en què 
el nostre grup de competició 
està format íntegrament per 
equips de Terres de l’Ebre i a 
hores d’ara, aquí, com he dit, 
és quan vivim els pitjors mo-
ments per la pandèmia. Per 
tant, no hi ha debat sobre les 
possibilitats de poder jugar, 
i més tenint en compte que 
en altres èpoques, en les que 
estàvem millor sanitàriament 
parlant, les Autoritats no van 
deixar competir”.

L’AMPOLLA
“ALIMENTAR MÉS 

EL DEBAT ÉS ABSURD”

UE ALDEANA
“DONAR LA TEMPORADA NUL·LA

 ÉS UNA DECISIÓ RAONABLE I 
COHERENT”

Jordi Vallés, tècnic del Rem. 
Bítem, diu que “jo sempre, 
des del primer moment, he 
manifestat que tots tenim ga-
nes de jugar i competir, però 
també he comentat que per 
a competir es necessita una 
preparació en condicions òp-
times, entrenar en un horari 
decent per al futbol per poder 
fer un treball que permeti dur 
a terme la competició. Hem 
arribat a un punt que la si-
tuació ha empitjorat i, a curt 
termini, no millorarà i per 
això trigarem a poder arribar 
al moment per entrenar de 
manera òptima”. Vallés afe-
geix que “per poder preparar 
una tornada a la competició, 
necessitaríem quatre o cinc 
setmanes d’entrenaments i si 
falten 16 jornades per dispu-
tar, i potser alguna més per 
a segons quin equip, està clar 

que ja no hi ha temps. Anant 
tot molt bé ens en aniríem 
al juliol i després ens podem 
trobar amb partits ajornats 
per equips amb casos positius 
o que han de fer quarante-
na. Per tot plegat penso que 
ha arribat el moment d’aca-
bar amb la incertesa. Els que 
estem dins, si no es pren la 
decisió, sempre tenim inter-
rogants del que pot passar 
i si es tornarà o no a jugar i 
de si estarem preparats per a 
fer-ho. Cal pensar en sí a l’es-
tiu realment es pot preparar 
la temporada que ve. També 
dir que si abans de l’estiu es 
pot ja jugar, estaria molt bé 
fer tornejos i amistosos per a 
retrobar-nos. Però la compe-
tició cal aparcar-la i ja pensar 
en la temporada vinent per 
començar havent-nos pogut 
preparar d’una forma digna”.

UE REMOLINS-BÍTEM
“HA ARRIBAT EL MOMENT D’ACABAR 

AMB LA INCERTESA”

Josep Bertomeu, director es-
portiu del CF Camarles, opina 
que “per part nostra, el que 
veiem és que cada vegada la 
situació per la pandèmia s’es-
tà posant pitjor i creiem que 
no podrem reprendre la lliga. 
De moment estem encara 
amb el confinament muni-
cipal i amb el toc de queda i 
això suposa moltes dificul-
tats per a poder entrenar. I si 
no es pot entrenar, no es pot 
jugar. I tal com està la pan-
dèmia en aquests moments, 
fins que les dades no s’esta-
bilitzen, no es podrà jugar. I 
això va per a temps. Per tant, 
veiem inviable poder reiniciar 
les competicions. I el millor 
que pot fer-se és que es done 
nul.la la temporada i quan 
més aviat millor”. Bertomeu 
afegeix que “crec que seria bo 
per al futbol base, si a l’abril 

o maig es pot jugar, fer al-
gun torneig de Primavera. I 
també, per al futbol amateur, 
disputar algun torneig amis-
tós perquè l’aturada no sigue 
tan llarga i  la gent es pugue 
enganxar de cara a l’estiu. 
Això, si és possible, aniria 
força bé, per als jugadors, 
tant amateurs com sobre tot 
pels del futbol base i així po-
der recuperar sensacions”.  

CF CAMARLES
“CREIEM QUE LA COMPETICIÓ NO ES 

PODRÀ REPRENDRE”

“La temporada 
s’hauria de declarar 

nul·la”

“Estaria bé, si es pot 
jugar a l’abril o al 
maig, fer algun 
torneig amistós, 
tant en categoria 

amateur com sobre 
tot de base”

Parra, tècnic de l’Aldeana. 
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Des de la UD Jesús i Maria, 
sobre la situació actual i la 
possibilitat ferma de que la 
temporada es done com a 
nul.la aviat, comenten que 
“el club ha demostrat que de 
ganes de competir en tenim 
i de fet hem estat entrenant 
fins fa poc. Però ara per ara 
no es donen les condicions 
necessàr ies per jugar.  En 
qualsevol cas,  declarar la 
temporada nul.la depén de 
l ’òrgan competent que ha 
de decidir-ho. Si es dona la 
temporada nul.la, ho accep-
tem. Però nosaltres, a nivell 
de club, no podem plante-
jar-ho ni decidir-ho”. D’altra 
banda, el que des de Jesús i 
Maria tenen clar és que “no 
hi estaríem d’acord en què si 

hi hagués una represa de les 
competicions, a hores d’ara 
inviable per la pandèmia, 
es fes sense públic al camp. 
Això ho tenim clar que no hi 
estaríem d’acord, en el cas 
de que es decidís continuar 
més endavant, un fet que 
sembla complicat tal  com 
està tot i amb les previsions 
de que la situació sanitària 
no millore”.
Des del club de l’Aube, per 
acabar, es manifesta que si 
la temporada és nul.la “espe-
rem algun tipo de bonificació 
a nivell de mutualitat, d’ins-
cripció d’equips i del portal 
del federat, ja que s’ha pagat 
enguany i pràcticament no 
s’ha jugat, només s’han dis-
putat dues jornades”.

UD JESÚS I MARIA

Ambrós Segura, tècnic del 
Móra la Nova: “veig moltes 
adversitats quan es parla de 
poder reprendre la compe-
tició. D’entrada, com a per-
sona, observo com està la 
societat actualment. Es fa 
estrany plantejar continuar 
una competició amb el que 
està passant. Tothom està pa-
tint d’alguna manera. I estem 
enmig de restriccions diver-
ses amb les conseqüències 
que això té. Fins i tot es po-
den ajornar unes eleccions al 
país per evitar agrupacions. 
A nivell personal, per tot el 
que he esmentat, veig invi-
able competir, i més sense 
garanties de res, sense saber 
a que ens enfrontem. D’al-
tra banda, si mirem el tema 
esportiu, el dia 10 d’octubre 
vam fer el darrer partit. Vam 
seguir entrenant però a fi-
nals d’octubre vam deixar de 
fer-ho. Són tres mesos sense 
entrenar. Per tornar a jugar 

necessitaríem unes quatre 
setmanes de preparació (i son 
poques). I si la competició es 
pugés reprendre a finals de 
febrer potser encara es podria 
acabar. Però és massa temps 
sense competir i poc marge. 
En l’aspecte esportiu, valorar 
també quin sentit té esta lli-
ga de 10 equips i només dis-
putant-se una volta. A més, 
penso que també seria una 
irresponsabilitat, si es preci-
pita la tornada, fer-ho amb 
el perill que poden haver-hi 
de lesions. Com a entrena-
dor també se’m fa complicat 
visualitzar l’horitzó per tornar 
a competir”. Ambrós afegeix 
que “per últim, s’ha de valo-
rar la situació a nivell directiu 
amb tots els problemes que 
podria representar jugar en 
segons quines condicions la 
qual cosa podria portar  a una 
fallida econòmica per a clubs, 
tenint despeses i no disposant 
de gairebé ingressos”. 

“TENIM GANES 
DE REINICIAR 
L’ACTIVITAT, 
PERÒ EN LA 
SITUACIÓ 
ACTUAL 
HO VEIEM 
COMPLICAT. LA 
FEDERACIÓ HA 
DE MARCAR UNA 
DATA LÍMIT”
Des del FC Xerta fan la 
següent valoració: “en la 
situació actual es fa difícil 
pensar en temes esportius. 
Sabem per estudis i esta-
distíques que la incidència 
i propagació de la COVID 
en àmbit esportiu és molt 
baixa. Compartim les rei-
vindicacions de tot el sector 
esportiu sobre aquestes 
regulacions tan generals 
estan fent molt mal als 
esports amateur”.  En 
qualsevol cas, des del club 
xertolí continuen dient que 
“estem a favor de reiniciar 
la pràctica esportiva sempre 
que les autoritats sanitàries 
ens diguin que es pot fer, 
fins llavors ho veiem una 
irresponsabilitat. Alhora 
pensem que la federació ha 
de ser realista i marcar una 
data límit. I en el cas que 
la superem i les competici-
ons no es puguin arrancar, 
llavors donar per nul.la la 
temporada. Com sempre, 
enviar ànims a tothom qui 
estigui patint les conse-
qüències de la pandèmia”. 
Per la temporada 20/21, 
el grup ebrenc de Quarta 
compta amb 12 equips. La 
lliga, que havia de comen-
çar-se més tard, no va 
poder iniciar-se a l’octubre. 

FC XERTA
AMBRÓS: “VEIG MOLTES 

ADVERSITATS”

C AT MÓRA LA NOVA
“ARA PER ARA NO ES DONEN LES 
CONDICIONS NECESSÀRIES PER 

COMPETIR”

Chema, tècnic del Catalònia: 
“la meua valoració és que 
cada vegada queden menys 
dates per poder acabar la 
competició i la realitat és que 
tot està més complicat. Els 
contagis van a pitjor i la pre-
visió no és optimista, més bé 
al contrari. L’única possibilitat 
de millora és la vacuna. Quan 
s’hagi repartit en un percen-
tatge alt, les dades milloraran 
i també ho farà la pressió hos-
pitalària. Però això trigarà a 
arribar uns tres mesos llargs, 
fins a l’abril o al maig. Per 
tant, la disputa de la tempo-
rada és pràcticament impos-
sible”. Chema afegeix que “la 
meua opinió personal és que 
si la temporada es dona com a 
nul.la i la propera no comença 
fins al setembre, seria massa 
temps sense competir. Pen-
so que, quan les dades siguin 
òptimes per poder tornar a 

jugar s’hauria de fer i no espe-
rar al setembre. Jo plantejaria, 
si ja es pot jugar, començar la 
propera temporada al juliol o 
a l’agost. No podrem tornar 
a la normalitat fins d’aquí un 
temps, perquè ens haurem 
d’adaptar als efectes de la va-
cuna. No obstant, si aquesta 
normalitat arribés abans, no 
caldria esperar fins setembre”. 
Per acabar, Chema aclareix 
que “si la temporada actual 
és nul.la, no hem parlat en-
cara de si continuarem entre-
nant o si ho aturarem tot per 
uns mesos fins que la situació 
millore. Fins ara els jugadors 
entrenaven i estaven motivats 
davant d’una possibilitat de 
poder jugar. Però ara, encara 
que en principi seguim entre-
nant el que podem, tot serà 
diferent i caldrà  marcar unes 
pautes per veure com planifi-
quem els propers mesos”.

CF CATALÒNIA 
“ÉS PRÀCTICAMENT IMPOSSIBLE LA 

DISPUTA DE LA TEMPORADA

David Ferré, president del 
Corbera: “la valoració nostra, 
a hores d’ara, ha canviat. En 
aquests moments, tenim més 
restriccions, amb el confina-
ment municipal, i estem amb 
una situació sanitària preocu-
pant que a curt termini no es 
preveu que millore. Per tot, el 
més lògic i raonable és que la 
Federació pare d’especular i 
que se centre en la realitat que 
estem vivint i que declare la 
temporada nul.la d’una vega-
da per totes. És el més sensat 
i raonable que es pot fer ara 
mateix”. David afegeix que 
“encara que la competició es 
pugués reprendre en unes set-
manes, la qual cosa no sembla 
viable, s’hauria de fer una pre-
paració adequada per tornar 
a competir, i aquesta hauria  
de ser en condicions i amb un 

temps prudencial. Un temps 
que ja no tenim per poder fer 
aquesta preparació i poder, 
després, disputar les jornades 
que manquen.  Com he dit, el 
més lògic es donar la tempo-
rada nul.la i poder començar a 
planificar la campanya prope-
ra, amb temps i podent fer dos 
mesos de pretemporada, quan 
la situació sanitària ho perme-
ti. En un any, s’han jugat pocs 
patits i això, per tornar, re-
quereix d’una preparació molt 
més àmplia del que seria la 
pretemporada d’una campa-
nya normal”. 

CF CORBERA
“DECLARAR LA TEMPORADA NUL.LA 
ÉS EL MÉS SENSAT I RAONABLE TAL 

COM ESTÀ TOT A HORES D’ARA”

“Davant de la 
situació sanitària 
actual, no es pot 

especular”
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Albert Alberich, president 
de la JE Flix: “crec que està 
tot bastant clar. No sé a que 
espera la Federació per de-
clarar la temporada anul.la. 
Per poder jugar, anant tot 
molt millor del que es preveu, 
hauríem d’arribar al mes de 
març mínim i això ho veiem 
difícil. Cal tenir en compte 
que abans s’ha de fer una 
pretemporada. I la competició 
ens van dir que s’havia d’aca-
bar abans del 30 de juny. Per 
tot plegat, ja no hi ha dates. 
No sé el perquè la Federació 
no ho ha anunciat ja. No ho 
entenc, sincerament. La Fe-
deració ha informat que té 
treballadors i que, en part, 
depén de les competicions 
per tirar avant. Però la te-
situra actual  fa que sigui 

pràcticament impossible. A 
més, no sé si mentalment 
estem ara ja en condicions 
de reprendre la competició, 
parlo en general a nivell de 
jugadors, tècnics, directius i 
també dels aficionats. Hi ha 
jugadors que van fent esport 
pel seu compte però això no 
té res a veure en competir”. 
Alberich afegia que “nosal-
tres ja vam ser dels més reti-
cents a començar la tempora-
da i ara esperem que hi hagi 
cordura i que es doni com a 
nul.la i que, a més, es comu-
niqui el més aviat que sigui 
possible per acabar amb la 
incertesa. D’aquesta forma, 
ja podrem començar a plani-
ficar la temporada vinent que 
esperem i desitgem que sigui 
amb normalitat”. 

JE FLIX

Jose López, mister del Batea: 
“jo a l’estiu passat no tenia 
massa clar continuar entre-
nant tal com ja estava llavors 
la situació. I eren uns mo-
ments en què l’afectació per 
la pandèmia havia baixat. Els 
jugadors que venien amb mi 
de Tarragona em van animar 
i també la junta directiva. Lla-
vors vam estar entrenant un 
parell o tres de mesos, entre 
pretemporada i les dues jor-
nades que van disputar-se. He 
d’aclarir que jo vaig demanar 
de cobrar la meitat cada mes. 
Considerava que no hi havi-
en partits i que la situació era 
atípica, que no era normal. En 
aquest sentit he de destacar al 
president i a la junta directiva, 
perquè estic encantat amb 
ells”. López afegeix que “la Fe-
deració el que hauria d’haver 
fet, setmanes enrere, és un 
comunicat anul.lant la lliga, i 

exposant que la nova tempo-
rada començarà al setembre. 
D’aquesta forma, tothom es 
va adaptant i va plantejant 
amb temps les noves expec-
tatives per una nova campa-
nya que de ben segur també 
serà complicada per tema 
econòmic però que no tindrà 
la incertesa i els problemes 
d’aquesta. I a Batea n’hem tin-
gut molts.  No he criticat mai 
a la Federació però crec que 
ja hauria d’haver comunicat 
la suspensió. Que més enda-
vant es pugui fer algun tor-
neig amistós de cara al maig 
o juny, si es pot, em sembla 
perfecte.  I una altra cosa són 
els petits; per a mi el futbol 
base hauria d’esperar. La tem-
porada ha de ser també nul.
la quant a classificacions però 
és bo que es puguen acabar 
disputant unes jornades, per 
reactivar la il.lusió dels petits”.

LLÀTZER BRU, 
PRESIDENT DEL 
CF AMPOLLA AMB 
NOMÉS 22 ANYS”
Aquesta setmana, al web de 
la Federació Catalana de Fut-
bol, el president de l’Amposta, 
Llàtzer Bru és protagonista 
per ser un dels presidents més 
joves de la història del futbol 
català. 

Una notícia que l’any passat, 
encara en confinament, Més 
Ebre va avançar al seu web 
allà pel mes de maig.
També aclarir que, segons 
l’FCF, hi ha encara presidents 
que ho han estat sent més 
joves que el propi Llàtzer, 
una informació que rectifica 
la que nosaltres vam donar 
en un principi, quan deíem 
era el més jove del país. En el 
reportatge, a més de Llàtzer, 
també apareix Paco Gilabert, 
que fou jugador, entrenador 
i també president del club 
ampollero. Una institució al 
municipi costaner i que va 
decidir deixar el càrrec l’any 
passat. Així mateix, el capità 
de l’equip, Marc Perelló, 
també fa declaracions en una 
notícia que pot trobar-se al 
web de l’FCF. 
A la notícia, es destaca que 
“el cas de Llàtzer Bru és 
extraordinari. Amb només 22 
anys presideix el CF Ampo-
lla, convertint-se en un dels 
màxims mandataris més joves 
de la història del futbol català. 
El jove emprenedor agafa el 
relleu de Paco Gilabert, que 
va deixar el càrrec després 
de 12 anys de gestió. Bru va 
jugar al club tres temporades 
en categoria Aleví, una en 
Infantil i una en Juvenil. Ara 
afronta il·lusionat el projecte 
amb el repte de fer créixer 
el primer equip a Segona 
Catalana, potenciar el futbol 
base i assolir una estabilitat 
econòmica en un moment 
delicat com l’actual”.

FCF
“LA FEDERACIÓ JA HAURIA D’HAVER 

COMUNICAT LA SUSPENSIÓ”

CF BATEA
“NO ENTENEM COM NO S’HA FET 

OFICIAL ENCARA”

Jordi Garcia,  president de 
l’Ebre Escola: “jo crec que 
s’ha de donar la temporada 
com a nul.la. Arribem tard Ja. 
Com a mínim les restriccions 
actuals s’allargaran f ins a 
finals de gener (en el millor 
dels casos) i desprès si co-
mencem les fases de deses-
calada, fins fase 4 (2 mesos) 
no es podria competir per-
què significaria que, anant 
tot bé, la represa hauria de 
ser a l’abril. A partir d’aquí, 
hauríem de tornar a fer pre-
temporada que seria un mes i 
després no és viable ni poder 
disputar una volta”.

Garcia afegeix que “no dona 
temps, tenint en compte que 
estem ara mateix en una si-
tuació sanitària molt delica-
da, la pitjor des de l’inici de la 
pandèmia. Per tant, és molt 
complicat i no val la pena ar-

rencar ja. A més, per a estar 
arrancant i parant millor no 
començar, baix el meu punt 
de vista”.

El president de l’Ebre Escola 
té dubtes, si es dona la tem-
porada com a nul.la, com així 
sembla: “què faran amb les 
fitxes dels jugadors? I amb 
les inscripcions dels equips i 
tècnics?. Són qüestions que 
confiem que es vagin aclarint 
pròximament”.

EBRE ESCOLA
“NO VAL LA PENA ARRENCAR”

El CD la Cava va comunicar 
divendres passat que Juanjo 
Prats, fins ara director espor-
tiu, no seguirà al club. Des del 
Club s’informava que “aques-
ta pandèmia comporta una 
temporada esportiva com-
plicada que malauradament 
implica canvis en la junta di-
rectiva”. Es deia també que 
“portem alguns mesos sense 
competir i això fa complicat 
mantenir activa la motivació 
tant dels equips tècnics com 
de la resta de la plantilla. Es 
fa més difícil el fet de poder 
portar la dedicació que me-
reix un club com el nostre, on 
encara i que la competició es-
tigui paralitzada, la gestió del 
dia a dia no ha parat en cap 
moment. I en un època com 
aquesta, cal disposar enca-
ra més d’una dedicació si cal 
seguir mantenint una gestió 

acurada que ens porti a seguir 
amb els fonaments actuals 
i a delimitar les bases per la 
propera campanya. D’aquesta 
manera, degut a la situació 
actual, el nostre director es-
portiu, Juanjo Prats, ha decidit 
focalitzar els seus esforços 
en el desenvolupament d’un 
nou projecte professional que 
li impedirà malauradament 
continuar oferint la seva de-
dicació formant part de la 
junta directiva del CD la Cava. 
A partir d’aquí, el club refusa 
de substituir aquesta funció i 
s’opta per crear una comissió 
esportiva. Volem donar les 
gràcies a Juanjo tant per la 
seua professionalitat. Però el 
que més voldríem recalcar és 
el seu esperit cavero i les ga-
nes de guanyar, donant-li les 
gràcies per tot el que ha fet 
per nosaltres”. 

CD LA CAVA
JUANJO PRATS NO SEGUIRÀ COM A 

DIRECTOR ESPORTIU

Jordi Garcia, president de l’E. Escola.
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MANIFESTACIÓ 
‘JA N’HI HA 
PROU’ 
Dissabte passat, part dels 
components del Club Hand-
bol Amposta es van adherir 
a la manifestació en contra 
del tancament dels entre-
naments i les competicions 
dels equips base. “Perquè 
creiem que l’esport és salut i 
segur!!!”.

FEDERACIÓ 
CATALANA DE 
BÀSQUET 
Davant la prolongació co-
municada pel Govern de les 
mesures per a la contenció de 
la Covid-19,  i malgrat tenir 
els calendaris de No Promo-
ció i Promoció ja publicats, 
la Federació Catalana de 
Basquetbol (FCBQ) estableix 
unes noves dates d’inici de 
les competicions. Competici-
ons No Promoció: dies 6 i 7 
de març de 2021. Competici-
ons Promoció: dies 13 i 14 de 
març de 2021
L’objectiu bàsic en l’establi-
ment de l’inici de la tem-
porada 2020-2021 a nivell 
competitiu en el mes de març 
és que els i les esportistes 
tinguin el període de prepa-
ració suficient. Caldrà esperar 
per si les dates han de tornar 
a canviar (ebredigital.cat).

SUSPENSIÓ 
DEL PARTIT 
DEL CLUB 
HANDBOL 
AMPOSTA 
El partit de la 15a. jornada de 
Divisió d’Honor Plata feme-
nina entre el CH. AMPOSTA 
i el MISLATA, que s’havia de 
jugar dissabte, queda AJOR-
NAT a causa de la Covid-19. 

D’altra banda, la jugadora 
Paula Ripoll, que va lesio-
nar-se en el partit contra el 
Benidorm,  amb trencament 
dels lligaments creuats i el 
menisc, ha estat operada i ja 
es recupera.

MÉS 
NOTÍCIES

VOLEI

TORNA A LA PRIMERA DIVISIÓ

El Club Volei Roquetes no es deixa sorprendre i 
comença l’any amb un triomf brillant (0-3)

El faldut Aleix Garcia es decideix per l’Eibar i 
d’aquesta forma jugarà a la Liga Santander

El sènior masculí del Club 
Volei Roquetes va comen 

la segona volta amb victòria 
contra el CV Monjos, cuer a 
la classificació (0-3) (19-
25/13-25/23-25). 
L’equip roquetenc no es va 
deixar sorprendre i, gràcies a la 
seua concentració i actitud, va 
imposar-se des de l’inici.
El partit, tot i les baixes, va 
servir-li a l’equip per seguir 
en la dinàmica positiva de les 
darreres jornades després de 
l’aturada nadalenca. En aquest 
sentit cal valorar el joc tenint 
en compte que no es va acusar 
la inactivitat de les setmanes 
anteriors. Cal destacar el debut 
i la incorporació de jugadors 
joves de casa que van aportar 
molt a l’equip. Els de Roquetes 
continuen segons. En la prope-
ra jornada rebran l’Aula, que és 
penúltim, demà dissabte (18h). 
Foto: Facebook CV Roquetes

Aleix García jugarà a l’Éibar. El 
faldut ha tingut sobre la taula 
una oferta oficial de Reial Sa-
ragossa en aquest mercat d’hi-
vern, entre la d’altres clubs de 
Segona, però s’ha decantat per 
la proposta de l’Éibar, en una 
operació ràpida, anunciada en 
la nit d’aquest dilluns, després 
de desvincular-se la passada 
setmana del Dinamo de Buca-
rest causa dels problemes d’im-
pagaments. 
Aleix ha signat amb el Éibar fins 
al 30 de juny, amb opció a dues 
temporades més. 
La irrupció d’un equip de Prime-
ra Divisió va deixar al Saragossa 
en un segon pla en la licitació 
pel futbolista ulldeconenc, per a 
qui el desig era tornar a l’elit de 
el futbol espanyol. 
Aleix va néixer a Ulldecona i va 
créixer esportivament a la pe-
drera del Vila-real, sent un mi-

gcampista organitzador i amb 
estil, fins al punt de convertir-se 
en una de les seves referènci-
es del seu futbol formatiu. Va 
acabar fitxant amb poc més de 
18 anys pel Manchester City. El 
club anglès, fruit del seu conve-
ni de col·laboració, el cediria en 
2017 dues temporades al Girona 
i, el 2019, al Royal Excel Mous-
cron belga. Va ser aquí, a la Ju-
piler League, on es va produir 
el punt d’inflexió d’Aleix García, 
evolucionant a un altre perfil 
de jugador, menys posicional i 
amb mes recorregut, sacrifici i 
arribada a gol.
El passat estiu acabava contrac-
te amb el City, no renovat, i va 
desestimar continuar a Bèlgi-
ca. Va fitxar amb el Dinamo de 
Bucarest però pels problemes 
d’impagaments, tant ell com al-
tres jugadors espanyols van dei-
xar el club. 
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XAI
AMB XAMPINYONS

PREPARACIÓ:
Rentem i pelem els xampinyons 
i els tallem a làmines fines. Si te-
nim cama-secs, simplement els 
rentem. Els reservem. Salpebrem 
la carn i la rossegem amb 2-3 
cullerades d’oli d’oliva en una pa-
ella (la fem coure només un xic 
de manera que quedi rosseta per 
fora). Posem la carn en una cas-
sola i hi posem aigua freda fins 
que cobreixi just la carn. Agafem 
un got i hi posem aigua freda i hi 
desfem una cullerada de farina, 
tot remenant amb una forquilla 
perquè no es formin grumolls. 
Posem la barreja a la cassola 
quan l’aigua encara és freda. Afe-

gim a la cassola dos pessics de 
sal i un pessic de pebre. Mentre 
esperem que l’aigua comenci a 
bullir, fem una picada abundant 
d’all i julivert: dos grans d’all 
per persona! És a dir, agafem 
8 grans d’all, hi trèiem la pela i 
els piquem ben petits. Agafem 
el julivert, el rentem i agafant 
només la part de les fulles, les 
tallem ben petites. Quan l’ai-
gua comença a bullir, hi afegim 
els xampis i la picada d’all i juli-
vert. Ho deixem bullir a foc mit-
jà-fort (que es vegi bullir) 20 mi-
nuts. Es pot acompanyar d’arròs 
i combina molt bé amb un vi 
blanc sec o cava. Bon profit! 

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES) 

• 800 gr. de carn de xai amb os 
(també podem fer servir pollas-
tre o vedella, millor que sempre 
sigui un tros de carn amb os 
perquè és més tendra)
• 250-300 gr de xampinyons 
frescos
• 150 gr. de cama-secs (opcio-
nal, hi dóna més gust)
• 1 cullerada de farina
• 8 grans d’all i 4 branques de 
• Julivert
• Aigua
• Sal
• Pebre
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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

633 398 057

698 232 089

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho 
pensis 
més!

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Et fas conscient de 
que has d’imple-
mentar un pla d’es-
talvi o reestructurar 
l’economia. Amb 
Mart i Urà a Casa V 
pots conèixer algú 
amb qui es doni una 
forta atracció.

aquari
21/01 al 19/02

FELICITATS! El Sol ha 
entrat al teu signe i 
ho fas amb Júpiter i 
Saturn impulsant un 
any d’oportunitats, 
no exemptes d’es-
tructura i esforç, que 
pot ser un gran pas 
evolutiu.

sagitari
23/11 al 21/12

La Casa III tan 
plena de planetes en 
aquest moment, incli-
na a viure un moment 
de gran activitat 
mental amb molta 
curiositat i interès en 
aprendre. Dies de 
moltes converses.

escorpí
24/10 al 22/11

Assumptes relatius 
a la llar i la família 
natal, s’activen. És 
a dir, que si tenies 
pendent una reforma 
es pot iniciar. Així 
com una conversa 
en confiança amb un 
familiar.

balança
24/09 al 23/10

El Sol a la Casa V 
activa el sector sen-
timental i por portar 
un nou amor o més 
ganes de passar-ho 
bé amb els amics. 
Si et senties una 
mica baix d’energia, 
recuperes l’ànim.

àries
21/03 al 20/04

El Sol per la Casa 
XI et fa mirar cap el 
futur i comences a 
posar energia en allò 
que has dissenyat 
per tu. Podries tenir 
una nova font d’in-
gressos, d’allò més 
original.

cranc
22/06 al 23/07

Amb el Sol a Casa 
VIII, pots rebre uns 
diners pendents o 
formar part d’un 
projecte laboral amb 
la parella o un soci. 
Estàs més sensible i 
et sents proper dels 
que pateixen.

verge
24/08 al 23/09

Pots sentir l’impuls 
d’ajudar a una 
persona que ho 
necessita i fins i tot 
podries iniciar un 
voluntariat. Alguns 
canvis al sector 
laboral, t’obliguen a 
posar-te al dia.

taure
21/04 al 21/05

Ets més conscient 
de que hi ha coses 
que has de canviar, 
encara que faci certa 
mandra. Podries viu-
re un enamorament 
d’allò més sobtat 
que pot donar-se a 
l’entorn laboral.

peixos
20/02 al 20/03

Mart i Urà a Casa III, 
inclinen a que esti-
guis més despert, 
atent i creatiu. La 
intuïció és molt ac-
centuada en aquest 
moment. Recuperes 
la comunicació amb 
un vell amic.

lleó
24/07 al 23/08

La tensió amb els 
altres va in crescen-
do. Si insisteixes 
amb sortir-te amb la 
teva, com sempre, 
pots tenir alguns 
entrebancs. És hora 
d’arribar a acords o 
fer les paus.

bessons
02/05 al 21/06

Amb Mart i Urà a 
la Casa XII, et pots 
sentir ple d’energia 
i cercaràs la manera 
de cremar-la. Una 
persona t’atrau molt, 
però no ho pots ma-
nifestar i et produeix 
cert neguit.

629 251 998

877 075 973

RELAX LATINAS

TO
R
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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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de la tele li han fet sortir de 
la zona de confort. Es queda 
amb això, de la tele? 
Em quedo amb la meravella que 
són les segones oportunitats. És 
a dir, em quedo amb què sem-
pre, a la vida, ens pensem que 
ens tanquen portes, i és veritat 
que es tanquen però després la 
vida et sorprèn, i em quedo amb 
aquesta sorpresa. Jo per exem-
ple mai no havia fet tanta televi-
sió com he fet en aquest temps. 
És més, sempre deia que no vo-
lia fer televisió, i en canvi ara es-
tic tant amb Els meus fills a TV3 
com a La 2 amb un programa 
informatiu.

En temps de polarització po-
lítica, especialment a Catalu-
nya, com es porta presentar 
un programa a la televisió 
pública catalana i un altre a 
l’estatal? És una declaració 
d’intencions com a periodis-
ta?
No… Més enllà d’aquesta pola-
rització, més enllà de mitjans de 
comunicació com TV3 o RTVE, 
hi ha equips de persones: hi ha 
equips de periodistes, de pro-
ductors, de realitzadors, que 
són bons professionals i que 
te’ls trobes a tots els mitjans, 
que transcendeixen aquests 
mitjans. Per tant, jo no incidiria 

És juliol del 2017 i la 
periodista Gemma Nierga 

(Girona, 1965) empassa 
saliva mentre, en antena, la 
seva companya Pepa Bueno 
l’acomiada de la Cadena SER 
després de tres dècades.
La distància entre aquell simbò-
lic adéu i l’ara queda mesurada 
en un sentir de la Gemma Nierga 
d’avui: “Em quedo amb la mera-
vella que són les segones opor-
tunitats”. Aquest curs, segones 
oportunitats tant a RTVE Cata-
lunya -Cafè d’idees- com a TV3 
-Els meus fills-, on la comuni-
cadora s’endinsa definitivament 
en l’ecosistema televisiu a través 
de l’actualitat i les relacions en-
tre pares i fills, respectivament, 
àmbit aquest darrer en el qual ja 
s’havia especialitzat en Els meus 
pares (TV3), la primera tempora-
da de, reconeix, un espai que té 
molt d’autobiogràfic: “Bona part 
de la meva maternitat, del tipus 
de filla que he sigut, està en el 
programa”.

Quant d’autobiogràfic de 
Gemma Nierga hi ha a  Els 
meus fills (TV3)?
Anava a dir “res” però en canvi 
et diré que molt. És impossible 
fer entrevistes tan personals, tan 
humanes, sense que part de la 
teva persona estigui a cada pre-
gunta. Bona part de com m’han 
educat, com jo educo els meus 
fills, com jo entenc la materni-
tat, el tipus de filla que he sigut… 
Tot això en el fons està en el 
programa. 

Darrerament el programa 
ha tractat la mort dels pares, 
situació que vostè ha viscut 
personalment. Està entenent 
millor els seus fills o a vostè 
mateixa?
A través d’aquest programa en-
tenc millor la vida, perquè ens 
col·loquem davant de situacions 
extraordinàries on les persones 
han de treure els millors recur-
sos que tenen, i a mi em fa en-
tendre millor la dificultat que hi 
ha a les relacions de pares i fills. 
Dit això, també em fa analitzar 
millor la meva relació amb els 
meus pares i la manera d’educar 
els meus fills.

El passat abril deia que, des-
prés de tants anys a la ràdio, 
les ofertes que li han arribat 

tant en treballar a dues teles… 
Són dues teles que existeixen 
al nostre país, a Catalunya, que 
emeten en català i que et donen 
la possibilitat de treballar. He 
treballat molt a gust a TV3, molt, 
i ara començo aquesta etapa a 
TVE Catalunya, i estic molt con-
fortable.

Si és així, per què costa que 
aquesta idea arribi a la ciu-
tadania?
Perquè és evident que la soci-
etat està molt polaritzada i als 
polítics a vegades els interessa 
subratllar aquesta marca ideo-
lògica d’alguns mitjans. No ens 
deixem arrossegar per això i ob-
servem els mitjans amb interés, 
amb ulls oberts i amb ganes de 
veure què ens ofereixen. Fujo 
molt del sectarisme; fujo molt 
del “aquesta tele és de les meves 
i aquesta és del bàndol contrari”. 
Totes les teles ofereixen bons 
programes i mals programes, i 
totes tenen bons professionals i 
mals professionals.

De tots els mitjans en els 
quals ha treballat, en quin 
s’ha sentit més lliure com a 
periodista?
M’he sentit molt lliure a tots els 
mitjans en els que he treballat. 
He treballat a un mitjà privat 

com La Ser, he treballat a un 
mitjà públic com TV3, com ara 
TVE, o com 8tv o com Catalu-
nya Ràdio… És a dir, he tocat di-
ferents pals de diferents mitjans 
i a tots m’he sentit lliure, només 
et marca el teu sentit comú per 
no anar més enllà d’on creus 
que pots arribar. Però de veritat, 
no, no, no: jo, personalment, no 
he patit ni la censura ni que t’ar-
ribi al matí una nota al teu mòbil 
dient “d’això no en parlis”.

L’únic cop que ha plorat en 
antena va ser amb l’assas-
sinat d’Ernest Lluch. A quina 
reflexió la porta que segons 
l’estudi ‘La memoria de un 
país’ (GAD3) 8 de cada 10 
joves no saben qui va ser Er-
nest Lluch?
Uau. És una dada que no conei-
xia. És molt trist i diu molt de la 
poca cultura del nostre país; de 
la poca cultura en majúscules, 
no només política sinó artística 
i de molts àmbits. A mi em sap 
greu, però forma part també 
d’aquesta frivolitat amb la que 
passem per sobre de tot en la 
societat en la que vivim. És tot 
tan volàtil. Aprofundim tan poc 
en les coses… Jo vinc d’una 
època que penso que s’aprofun-
dia més. Anàvem molt més enllà 
dels 140 caràcters. Anàvem molt 

més enllà del tuit ràpid, que és 
amb el que ara es mouen els 
meus fills. Això ens porta a no 
saber qui era Ernest Lluch.

Parlant de Twitter, segueix 
tenint un compte anònim, 
ara a més de l’oficial? 
Si segueixo? Sí! (riu). Durant 
molts anys he estat amb un 
compte anònim i des del passat 
setembre també estic a Twitter 
amb el meu nom, i ara tinc els 
dos: continuo amb el que se-
gueixo a molta gent, i amb el 
meu vaig fent petites passes… 
Perquè no estic familiaritzada ni 
amb el llenguatge de Twitter ni 
amb el comportament de Twit-
ter, i em fa una por… Em fa una 
por ficar la pota…I vaig molt amb 
compte, soc molt curosa, i sen-
zillament intento que sigui alta-
veu de la feina que jo faig, mai 
de la meva vida privada ni molt 
menys de les meves opinions. 

Un pronòstic per acabar: 
què li queda fer a Gemma 
Nierga en el periodisme?
Em queda consolidar el nou 
espai d’actualitat, el Cafè d’ide-
es,  on acabo de començar. El 
meu cap ara és impossible que 
pensi en alguna altra cosa, i con-
fio que em quedin moltes coses: 
estic més oberta ara a visualitzar 
un futur molt diversificat pro-
fessionalment, que fa uns anys 
potser estava molt acostumada 
a treballar a la mateixa empresa 
i no veia més enllà. M’encanta-
ria consolidar aquest format i 
que em sortissin projectes que 
m’obliguin a… no et diré a rein-
ventar-me, però sí que m’obli-
guin a sortir d’aquesta zona de 
confort que tens quan ja tens un 
producte molt treballat. Ara tinc 
ganes de provar coses noves.
 

GEMMA NIERGA
“FUJO MOLT DEL SECTARISME; FUJO MOLT DEL ‘AQUESTA TELE ÉS 
DE LES MEVES I AQUESTA ÉS DEL BÀNDOL CONTRARI’”

 Text: Manuel Arenas / Clack - AMIC

“TOTES LES TELES 
OFEREIXEN BONS 
PROGRAMES I MALS 
PROGRAMES, I 
TOTES TENEN BONS 
PROFESSIONALS 
I MALS 
PROFESSIONALS”


