
Els drets a la salut i a la participació són “fonamentals”. Però, a manca de la decisió final del TSJC, de moment, s’imposen les 

eleccions i qui vol fer-les el 14-F. Aquesta passada mitjanit ha estat el tret de sortida de la campanya, enmig d’una situació 

sanitària preocupant. En el cas de dur-se a terme les eleccions, entre les 19 i les 20 hores del dia 14 de febrer, quan es preveu que votin 

els contagiats i en quarantena, els membres de les meses s’hauran de posar un EPI complet...  Plana 3 i 16
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Terres de l’Ebre: la pressió assistencial continua sent crítica

                    P3

A nivell epidemiològic, la corba de contagis va baixant, per la qual cosa sembla que ja hem superat 

el pic, però la situació no és molt estable. La pressió assistencial seguirà sent 

crítica durant algunes setmanes.
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EDITORIAL
Que cobren els expresidents, 
exministres i exalts càrrecs?

Edita:

És una pregunta que la majoria 

ens fem, sobretot perquè tots 

aquests alts càrrecs tenen el prefix 

EX, que en aquest cas fa referència 

a un càrrec que han deixat 

d‘exercir. 

Arran del programa “Todo es mentira” 

que presenta Risto  Mejide  a  Cuatro, 

i durant l’entrevista que feia a  Car-

men Calvo, vicepresidenta de Govern, 

sobre si Joan Carles I segueix rebent 

diners públics, la  seua  resposta va 

ser contundent: “Té personal d’assis-

tència que paguem tots”, i va afegir 

“Com els expresidents de Govern, 

Joan Carles I té un petit staff d’ajuda 

i seguretat per a la resta de la seva 

vida”... Aquestes declaracions van 

sorgir després que surtis a la llum que 

Patrimoni Nacional segueix pagant al 

personal que acompanya a l’emèrit a 

Abu Dhabi, i la vicepresidenta va cor-

roborar aquesta informació. Segons 

va explicar, igual que els expresidents 

de Govern segueixen tenint “un petit 

staff d’ajuda i seguretat per a la resta 

de la seva vida”, lo mateix passa amb 

l’excap de l’estat. No hi ha assignació 

de diners públics com a tal, però sí 

aquesta assistència que “la paguem 

tots”, va afirmar Carmen Calvo. Com 

és això? Pegant una ullada a diferents 

fonts: Reials decrets llei 2/2020, de 

21 de gener de 2020, on s’aproven 

mesures urgents en matèria de retri-

bucions en l’àmbit del sector públic, 

Portal de Transparència de l’Admi-

nistració General de l’Estat... Segons 

sembla, quan un ministre abandona el 

càrrec té dret a cobrar una indemnit-

zació durant “un temps limitat”, i qui 

hagi estat president de Govern rep 

una dotació per a “despeses d’oficina” 

i dos funcionaris, despesa que surt 

dels Pressupostos Generals de l’Estat 

(PGE) i de la qual no s’especifica si té o 

no data de caducitat. Però, ni expresi-

dents ni exministres de Govern poden 

cobrar una pensió vitalícia de l’Estat, 

encara que tots dos càrrecs tenen 

dret a percebre una indemnització de 

forma temporal per un màxim de dos 

anys, segons recullen Transparència i 

l’Estatut dels expresidents de Govern.

Llavors, quant cobren els exministres 

com a indemnització temporal? Quan 

un ministre és destituït o dimiteix del 

seu càrrec, té dret a cobrar una in-

demnització. Però no són els únics, 

a més dels membres de Govern, al-

tres alts càrrecs també gaudeixen 

d’aquest tipus d’indemnització, com a 

secretaris d’Estat, el fiscal general de 

l’Estat, els màxims responsables dels 

organismes reguladors i el Cap i se-

cretari general de la casa Reial.

La indemnització que poden cobrar 

en deixar aquests càrrecs equival al 

80% del seu sou per un període igual 

a la durada del seu mandat i fins a un 

màxim de dos anys, com recull la llei 

de pressupostos generals de l’Estat de 

1981 (art. 10, número 5, norma prime-

ra). Fins a 1980 aquesta paga sí que 

era vitalícia com dictava l’article 41 de 

Decret 1120/1966, de 21 d’abril sobre 

drets passius.

El sou actual d’un ministre és de 

74.858 euros bruts anuals, segons el 

Reial decret llei 2/2020. Per tant, el 

màxim a percebre pel responsable 

d’una cartera governamental (80%) 

seria de 59.886,5 euros a l’any en 

mensualitats de 4.278 euros bruts en 

14 pagues durant dos anys.

Des de l’any 2012, aquesta compen-

sació és incompatible amb qualse-

vol altra retribució que provingui de 

l’activitat pública o privada, segons 

recull l’article primer del Reial decret 

llei 20/2012, de 13 de juliol. També és 

incompatible amb la percepció de la 

pensió de jubilació. Tot i que l’exfun-

cionari pot renunciar a percebre la 

indemnització, segons s’indica al Por-

tal de Transparència. Això fa gràcia! 

A més, ni diputats ni senadors tenen 

dret a cobrar una “pensió vitalícia” no-

més pel fet d’haver exercit a les Corts. 

Aquesta partida existia fins a 2011, any 

en què es va derogar, encara que sen-

se caràcter retroactiu, quedant vigent 

només per als que gaudien de la ma-

teixa abans d’aquest any, és a dir que 

la pensió “vitalícia”, una indemnització 

ja extinta, però que segueixen co-

brant uns 163 exparlamentaris.  Avui 

en dia  els parlamentaris que cessin 

l’activitat tenen una mena “d’atur” de 

Congrés i del Senat, segons la seva 

condició. Per tenir dret a aquest ajut, 

l’exparlamentari ha d’haver estat en el 

càrrec durant un temps mínim de dos 

anys.

La quantia equival a un mes del sou 

assignat fins a un màxim de 24 men-

sualitats. De la mateixa manera que 

en el cas dels exministres, l’abona-

ment d’aquesta indemnització és in-

compatible amb qualsevol altre tipus 

de retribució pública o privada. Però, 

quant cobren els expresidents en 

dotació addicional per a “despeses 

d’oficina”? L’actual Estatut dels expre-

sidents de Govern va ser aprovat per 

Reial Decret l’abril de 1992. Consta de 

quatre articles i disposa que els que 

hagin ostentat el càrrec de caps de 

l’executiu (inclou també a presidents/

es autonòmics), “podran disposar dels 

mitjans i prerrogatives” següents:

Dos funcionaris, un nivell 30 

(+/-  970 €) i un altre del 18 (+/-

400 €), designats a la seva proposta.

Una dotació per a despeses d’oficina, 

atencions de caràcter social i, si s’es-

cau, lloguers d’immobles, en la quan-

tia que es consigni en els Pressupos-

tos Generals de l’Estat, i un automòbil 

de representació amb conductors de 

l’Administració de l’Estat. A més te-

nen lliure passi en les Companyies de 

transports terrestres, marítims i aeris 

regulars de l’Estat, i els serveis de se-

guretat que les autoritats del Ministeri 

de l’Interior considerin necessaris... 

Un altre dels privilegis als quals pot 

optar un expresident és pertànyer al 

Consell d’Estat. Per entrar en aques-

ta institució només ha de mostrar la 

seva voluntat d’incorporar-s’hi, i així 

es converteix en conseller vitalici. 

Aquest càrrec té assignat un sou brut 

de 103.204,32 euros a l’any.

El dilluns 18 de gener es 

va detectar un brot de 

coronavirus a la Residència 

L’Onada La Ràpita. A hores d’ara, 

aquest dilluns, el brot afectava 

17 residents i 3 professionals, 

tots estables i sense derivacions 

hospitalàries. De les 17 persones 

usuàries positives, 10 no 

presentaven símptomes i 7, 

presentaven símptomes lleus. 

Els 3 professionals positius es 

trobaven bé, aïllats a les seves 

cases.

L’Onada va destinar tots els recur-

sos possibles per controlar el brot 

i els professionals del centre van 

rebre ajuda de l’equip expert en 

COVID de L’Onada, que al llarg dels 

últims mesos han tingut experièn-

cia i han rebut formació específi-

ca. A més, L’Onada treballa colze a 

colze amb el Departament de Salut. 

Cinta Pascual, Directora General de 

L’Onada, creu que des del primer 

moment en què es va detectar el 

brot “vam fer el que tocava, vam 

sectoritzar el centre i ara el brot es 

troba localitzat a la primera plan-

ta, mentre que la segona, tercera i 

quarta estan lliures de COVID”.

El brot, especialment virulent a 

causa de la situació del municipi i 

per l’aparició de la soca britànica 

del virus, va arribar després que 

tots els residents rebessin la prime-

ra dosi de la vacuna el passat di-

vendres 8 de gener i ara havien de 

rebre’n la segona avui divendres 29. 

Cinta Pascual “que la vacuna hagi 

fet efecte i que totes les persones 

usuàries puguin superar la COVID”.

SITUACIÓ ESTABLE A L’ONADA LA RÀPITA
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L’hospital de Jesús deixa de rebre 
nous ingressos a causa d’un brot 
que afecta 50 pacients
Un brot que afecta 50 paci-
ents de l’hospital de la Santa 
Creu de Jesús i també la uni-
tat d’hemodiàlisi, ha obligat 
a tancar el centre a nous in-
gressos fins que la situació no 
estigui controlada. Segons ha 
informat aquest dimecres a la 
tarda el Departament de Salut, 
la situació epidemiològica i de 

Clúster Sud-Tarragona
Dimecres es van anunciar els 
diferents clústers territorials 
per tal de donar resposta a la 
pressió assistencial de forma 
territorial. Al clúster Sud-Tar-
ragona el centre coordinador 
és l’Hospital Universitari de 
Bellvitge. Dins aquest clúster, 
la Regió Sanitària de l’Ebre es 
troba en l’Eix Tarragona-Ebre, 
on l’Hospital Joan XXIII n’és 
el coordinador. Mar Lleixà, 
gerent de la Regió Sanitària, 
ha destacat que “malgrat la 

pressió assistencial eleva-
da, dins l’aplicació del Pla de 
Contingència donarem res-
posta com a territori”. A més 
a més, ha destacat el paper 
dels clústers “com a eina que 
ens permet establir xarxes de 
comunicació diària amb tot el 
territori per tal de donar una 
resposta unitària i tan coordi-
nada com sigui possible entre 
les diferents regions sanitàries 
a les necessitats que sorgei-
xen d’aquesta pandèmia”.

pressió assistencial a la regió 
sanitària de l’Ebre es troba en 
una situació “difícil”, per la 
qual cosa s’han adoptat noves 
mesures dins el pla de con-
tingència. Una d’elles és que 
l’antiga residència d’Ampos-
ta s’habilita com a espai per 
atendre persones amb neces-
sitats de cures intermèdies.

PLA DE 
CONTINGÈNCIA
Pel que fa a desprograma-
ció d’activitat, a l’Hospital 
de Tortosa Verge de la 
Cinta se seguirà atenent la 
cirurgia urgent, oncològica 
i no demorable. La resta 
d’intervencions es procu-
raran atendre, sempre que 
sigui possible, a la resta de 
centres del territori. Les 
consultes externes només 
atendran primeres visi-
tes preferents de forma 
presencial. La resta de 
consultes (segones visites, 
controls, etc.) es realitzaran 
via telemàtica. Per la seua 
part, a l’Hospital Comarcal 
d’Amposta s’ha despro-
gramat la cirurgia amb 
ingrés, s’han suspès algunes 
proves especials, s’ha reduït 
les consultes i visites i es 
desprogramarà part de la 
cirurgia sense ingrés.

BESTRETA 
PER ALS 
AJUNTAMENTS
Davant la “preocupació” 
d’alguns municipis pels 
costos addicionals de 
celebrar les eleccions en 
plena pandèmia, el Govern 
augmentarà la bestreta per 
als ajuntaments en 360.000 
euros. Fins ara, tenien 
disponibles 4,1 MEUR. 
D’aquesta manera, segons 
el conseller, els ajuntaments 
podran implementar totes 
les mesures de seguretat 
i garantir que els col·legis 
electorals són segurs. 

CENTRES 
EDUCATIUS
Segons dades del Departa-
ment d’Educació actualment 
a les Terres de l’Ebre ha un 
centre educatiu tancant, 
concretament a la Terra 
Alta. A més hi ha 55 grups 
escolars confinats (de 32 
centres educatius). 
De tots els centres ebrencs 
hi ha més de 1400 persones 
en quarantena.

MÉS 
NOTICIES

La pressió assistencial a l’Ebre és molt 
elevada i la situació no és estable
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
aquest dijous a 8.965 (la 
setmana passada eren 8.222).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 743 casos positius més al 
territori. L’evolució de la pan-
dèmia a les Terres de l’Ebre se-
gueix no sent estable. La velo-
citat de propagació del virus se 
situa en 0,92 (setmana passada 
era 1,17) i el risc de rebrot està 
en 930 (divendres passat era 
de 1.010). Baixa però encara és 
molt alt (no hauria de passar de 
100). Aquest dimecres a l’Ebre, 
en un dia, se sumaven 129 nous 
positius de covid-19 confirmats 

per proves PCR o test antigènic 
ràpid. En dades d’ahir, el nom-
bre total de morts des que es 
va iniciar la pandèmia és de 144 
(setmana passada 138). 
Segons les dades oficials facili-
tades aquest dijous per Salut, hi 
ha 97 persones hospitalitzades 
per contagis a centres de les 
Terres de l’Ebre (divendres pas-
sat 71). Pel que fa a les dades 
d’ingressats a l’UCI, ahir dijous 
es comptabilitzaven 29 perso-
nes a l’UCI de l’Hospital Verge 
de la Cinta (23 per covid). Set-
mana passada eren 25 (18 co-
vid). Ahir es va comunicar que 
només quedaven 3 llits UCI. La 
taxa de confirmats per PCR o 

tests d’antígens és de 453,28 
pels 364,19 de la setmana an-
terior. El 9,50% de les proves 
que es fan donen positiu. A la 
regió sanitària de l’Ebre, fins 
ahir dijous, s’han vacunat 4.511 
persones. Un total de 532 per-
sones han rebut ja la segona 
dosi.

SALUT
Els partits acorden prioritzar els actes telemàtics 
i no trencar el confinament municipal
El conseller d’Acció 

Exterior, Relacions 
Institucionals i 
Transparència, Bernat Solé, 
ha explicat que tots els 
partits s’han compromès 
a prioritzar els actes 
telemàtics i a organitzar 
esdeveniments que no 
trenquin el confinament 
municipal, tenint en compte 
les restriccions actuals.                
Solé ha deixat en mans dels 
partits la decisió sobre com 
adequar la campanya. En 
aquest sentit, ha recordat que 
el protocol aprovat pel Proci-
cat ja preveu que s’hagin de re-
gistrar els assistents a un acte. 

Segons Solé, no es donarà la 
situació en què una persona 
surti del seu municipi per anar 
a un míting perquè els partits 
s’han conjurat a organitzar 
una campanya perquè això no 
passi. Solé no ha volgut entrar 
a valorar sobre si els actes de 
campanya poden tenir públic 
presencial o no i s’ha limitat a 

Es demana que 
el TSJC prengui la 
decisió final sobre 

les eleccions, el “més 
aviat millor”

Hospital Verge 
de la Cinta: 

ahir hi havien  29 
persones a l’UCI, 

23 d’elles per covid

dir que el compromís unànime 
que han pres aquest dijous tots 
els partits és adaptar la campa-
nya a les mesures vigents. 
El conseller ha assenyalat la si-
tuació “d’incertesa” provocada 
pel Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) que ha 

mantingut les eleccions el 14 
de febrer com a mesura cau-
telar però encara no ha pres 
una decisió final. En aquest 
sentit, ha demanat al tribunal 
que prengui una resolució com 
més aviat millor, una vegada ja 
s’ha iniciat la campanya. 
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SUCCESSOS
Agents dels Mossos i la 
Policia Local de Tortosa han 
detingut 3 homes, dos de 23 i 
un de 18 anys, veïns de Torto-
sa, de nacionalitats espanyo-
la, gambiana i equatoriana, 
com a presumptes autors 
de 19 robatoris en interior 
de vehicle, danys, estafes i 
pertànyer a grup criminal. Es 
van comptabilitzar un total 
de 19 vehicles violentats als 
barris de Remolins i el Rastre. 
D’altra banda, els Mossos han 
detingut un veí de Tortosa 
de 37 anys que diumenge a 
la nit va entrar a robar a un 
establiment d’alimentació de 
la plaça Ramon Cabrera de la 
capital del Baix Ebre. Dilluns 
el propietari va comprovar 
que li havien trencat el vidre 
de la porta d’entrada i que li 
havien sostret diferents peces 
d’alimentació i 490 euros en 
efectiu. Gràcies a les càmeres 
de seguretat, els agents van 
obtenir una descripció acura-
da del lladre i dilluns al matí 
van trobar-lo a la plaça de 
Montserrat. L’home duia una 
bossa de diners en metàl·lic 
que no va poder justificar i va 
quedar detingut pel robatori 
amb força. Dimarts el jutjat 
de guàrdia el va deixar en 
llibertat amb càrrecs. 

ERC-TORTOSA SÍ
Esquerra Republicana-Tortosa 
Sí presentarà una moció al 
pròxim ple  per canviar el 
nom de la plaça d’Espanya, la 
plaça d’Alfons XII i els Jardins 
del Príncep. “Un Estat que 
menysté el poble català, no 
mereix tenir una plaça”, ha 
dit el portaveu Xavier Faura. 
També les irregularitats finan-
ceres de membres de la famí-
lia borbònica fan que el grup 
republicà demani el canvi del 
nom dels Jardins del Príncep i 
de la plaça Alfons XII.

MÉS 
NOTICIES

Es destinaran 60.000 euros en subvencions per a la 
rehabilitació d’edificis del centre històric
L’Ajuntament de Tortosa ha 
previst una partida de 60.000 
per a ajudes a la rehabilitació 
d’edificis del centre històric. 
Les subvencions van destina-
des a actuacions en façanes, 
cobertes, la instal·lació o mi-
llora d’equipaments que mi-
lloren l’habitabilitat o bé obres 
per facilitar l’accessibilitat i 
mobilitat a l’immoble. S’hi po-

den acollir tant particulars com 
comunitats de veïns. Els 60.000 
euros són una dotació inicial 
que el consistori té previst que 
s’incrementi en les properes 
setmanes. Els ajuts van desti-
nats a cobrir un 50% del pro-
jecte de rehabilitació, amb un 
màxim de 4.000 euros de sub-
venció. El termini de peticions 
finalitza el 30 de setembre.

tortosa

La logística de les eleccions comporta quatre 
punts de votació al conjunt del municipi
La convocatòria electoral 

prevista pel 14 de febrer, 
que definirà la composició 
del Parlament de Catalunya 
durant la pròxima legislatura, 
comportarà un seguit de 
mesures.                
Aquestes mesures faran que 
fins a quatre col·legis electo-
rals del municipi de Tortosa 
canvien la seua ubicació du-
rant la jornada: es tracta del 
punt de votació situat al Cen-
tre Cívic de Ferreries, que es 
traslladarà al pavelló polies-
portiu de Ferreries; el punt del 
centre multiusos de Remolins 

també es reubicarà, al pave-
lló firal; a Jesús, el col·legi si-
tuat a l’institut escola Daniel 
Mangrané se situarà al pavelló 
poliesportiu; mentre que les 
urnes de Campredó canviaran 
l’edifici de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada pel nou Espai 
Cultural La C. A més, en altres 
punts de votació se senyalitza-

ran accessos diferenciats per a 
les taules per reduir el flux de 
votants. Juntament amb això, 
l’Ajuntament de Tortosa també 
ha proveït un nombre major de 
taules i de tanques: les normes 
establides des del govern de la 

Generalitat a l’hora de dur les 
eleccions fixen que la distància 
entre els membres de les me-
ses ha de ser de com a mínim 
1,5 metres i que la distància 
entre taules siga d’almenys 2 
metres.

SALUT
S’ajornen activitats culturals i firals 
davant l’elevat risc de rebrot
Fins dilluns dia 25, a 

Tortosa s’han diagnosticat 
480 casos positius per 
covid-19.                
D’aquests, 228 s’han detectat 
en el decurs de l’última setma-
na (del 18 al 25). L’incessant de-
goteig de casos positius, amb 
una mitjana diària de 30 casos, 
i l’elevat risc de rebrot, de (972 
punts dilluns), han portat el go-
vern municipal a definir mesu-
res afegides a les restriccions 
decretades pel Procicat. 
Per este motiu, les activitats 
culturals presencials progra-
mades per als pròxims dies han 
quedat ajornades i recol·loca-

des en noves dates: això afec-
ta, per exemple, a l’espectacle 
musical de Buhos al teatre au-
ditori Felip Pedrell, que havia 
de tindre lloc este divendres 29 
de gener. El concert es traslla-
da al 24 d’abril, i les entrades 
ja venudes seguiran tenint va-
lidesa per a la nova data. Així 
mateix, la projecció del cicle 

Gaudí, amb el film ‘Uno para 
todos’, passa del dijous 28 de 
gener a l’11 de febrer.L’ajorna-
ment també afecta altres actes 
inclosos dins de la Capital de la 
Cultura Catalana, com el lliura-
ment de reconeixements als 7 

Tresors del Patrimoni Cultural 
de Tortosa, o l’acte inaugural, 
que es reprogramaran durant 
el febrer. L’alcaldessa Meritxell 
Roigé també ha avançat que 
dos activitats firals es veuran 
afectades: Festast i Expoebre.

Les fires Festast i 
Expoebre no es podran 

dur a terme

Els col·legis electorals 
canvien la seua 

ubicació
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PLENARI
El ple de l’Ajuntament va por-
tar a debat i aprovació inicial 
el reglament del cementeri, 
“una eina específica, que fins 
ara ha estat inexistent”, en 
paraules de l’alcalde, Adam 
Tomàs, “i que ha de regular els 
usos i manteniment d’aquest 
equipament. “Per què portem 
a aprovació aquest reglament 
ara? Perquè estem en un pro-
cés de regulació del cementeri, 
derivat de l’aplicació de la 
nova taxa, inexistent durant 
més de 40 anys”. També pel 
ple es va passar l’avaluació del 
control de qualitat del con-
tracte dels serveis de neteja 
viària i jardineria correspo-
nents als mesos de maig, juny 
i juliol. Quant a neteja viària, 
amb el mostreig del 10% apli-
cat, s’assoleix una puntuació 
de 7,7, per tant no satisfactòria 
i amb una sanció econòmica 
de 1.772 euros. Al ple també es 
van debatre dues mocions de 
Junts, un per a la implantació 
del mètode KiVA a les escoles i 
una altra sobre la digitalització 
de les masies i zones rurals del 
municipi.
D’altra banda, l’alcalde i la 
resta de grups municipals 
aposten per ser més estrictes 
en l’aplicació del reglament 
dels plenaris i en insistir al 
grup de SOM un canvi d’ac-
titud. “Esperem que el grup 
municipal de Som Amposta 
se’n done compte que si vol 
treballar per la ciutat pot fer-
ho sense necessitat de d’insul-
tar i convertir cada ple en una 
batalla campal”. Adam Tomàs 
també li recorda a Ciscar 
que “el ple és per a parlar de 
temes polítics, no temes per-
sonals”. Finalment, informar 
que el comitè d’empresa que 
representa als treballadors 
de l’Ajuntament ha presentat 
un recurs contra l’acord de 
modificar les retribucions 
al personal en situació de 
baixa. Una mesura que es va 
aprovar al novembre a causa 
de l’augment exponencial de 
permisos retribuïts sol·licitats 
pels treballadors durant els 
últims dos anys. El consistori 
té clar el seu posicionament 
i mantindrà aquesta mesura 
durant un any per tal d’ex-
treure conclusions i arribar a 
un acord conjunt.

MÉS NOTÍCIES

L’antiga residència d’avis atendrà persones 
amb necessitats de cures intermèdies
A partir d’aquest 

dijous 28 de gener, 
l’antiga residència d’avis 
d’Amposta s’habilitarà 
com a centre per atendre 
pacients de les Terres de 
l’Ebre amb necessitats de 
cures intermèdies amb la 
voluntat de traure pressió 
assistencial dels centres 
hospitalaris del Territori.              
Aquesta és una de les accions 
previstes dins el Pla de Con-
tingència de la Regió Sanitària 
Terres de l’Ebre per alleugerir 
la pressió assistencial que vi-

uen actualment els centres 
sanitaris i l’Atenció Primària 
per la situació epidemiològi-
ca. Pel mateix motiu també 
s’ha desprogramat activitat 
ordinària de l’Hospital Co-
marcal.  Així, s’han reduït les 
visites i consultes, s’han sus-
pès algunes proves especials, 
s’ha desprogramat la cirugià 
amb ingrés i es desprogra-
marà part de la cirurgia sense 
ingrés.
Es recorda que al mes de 
març, la brigada municipal, el 
personal de manteniment de 

l’Hospital Comarcal i profes-
sionals autònoms van habili-
tar l’antiga residència com a  

hospital en cas de necessitar 
incrementar la capacitat hos-
pitalària de les Terres de l’Ebre.

ES PREVEUEN UNS 100 LLOCS DE TREBALL
Compren les naus d’Antaix per instal·lar-hi un 
centre logístic per distribuir roba infantil
Un empresari del País 

Valencià ha adquirit les 
naus de l’empresa Coenia, 
SA -Antaix- al polígon de 
l’Oriola d’Amposta.               
Situades en una parcel·la de 
52.000 metres quadrats de 
superfície i 25.000 metres 
quadrats d’instal·lacions in-
dustrials dividides en dos naus 
de 12.500 metres quadrats 
cadascuna, la nova propietat 
té previst arrendar aquestes 
instal·lacions a l’empresa am-
postina Nath, que recentment 
s’ha fet càrrec de marques de 
roba infantil com TUC TUC, 
TCN, Ory o Canada House. La 

societat vol ampliar l’activitat i 
les instal·lacions que té actual-
ment creant una base logística 
del sector tèxtil. L’operació, de 
la qual no ha transcendit l’im-
port, permetrà a l’Ajuntament 
d’Amposta recuperar 378.000 
euros de deute pels impostos 
pendents. Segons ha expli-
cat l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, l’activitat anunciada 
es posarà en marxa immedia-
tament i les previsions són de 
generar a mig termini uns 100 
llocs de treball i una inversió 
de diversos milions d’euros. 
Segons ha apuntat, l’operació 
ha estat llarga i complexa i ha 

comptat amb la col·laboració 
dels Departaments d’Economia 

i d’Empresa de la Generalitat.
(ACN)

La Defensora de la Ciutadania d’Amposta reclama al 
TSJC que mantingui la suspensió de les eleccions
La Defensora de la Ciutada-
nia d’Amposta, Amadea Fer-
reres, ha traslladat aquest 
dijous al matí una carta als 
magistrats i magistrades del 
Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya per dema-
nar-los que “en les properes 
decisions que han d’adoptar 
en resoldre els recursos in-
terposats contra el Decret 
que deixa sense efecte la 

celebració de les eleccions al 
Parlaament de Catalunya el 14 
de febrer de 2021 a causa de 
la crisi sanitària de la Covid-19, 
es tinguin en compte tots els 
drets fonamentals a protegir, 
però sense que allò suposo el 
menyspreu de cap d’ells”. Així, 
la Defensora demana que es 
segueixi “ordre d’importància” 
d’aquests drets, “en el qual, si 
la meva opinió serveix de refe-

rència, els drets a la vida i a la 
salut ocupen el primer lloc”.
Així, Ferreres sol·licita al Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya que mantingui la 
suspensió de les eleccions 
al Parlament de 14 de febrer, 
mantenint la validesa del De-
cret de la Generalitat pel qual 
es deixava sense efectes la ce-
lebració de les eleccions aquell 
dia”.
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LES FESTES DE 
LA CANDELERA, 
AJORNADES
La Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar va convocar dilluns 
i aquest, diverses reuni-
ons telemàtiques amb les 
pubilles, quintos i hereus de 
la Festa Major de la Cande-
lera d’aquest any. L’objectiu 
fou intercanviar opinions 
respecte a la situació actual, 
la qual ha portat a ajornar 
les festes. L’Ajuntament ja 
va anunciar el passat mes de 
desembre l’ajornament de 
la Festa Major. La situació 
de la pandèmia no permet 
l’organització d’actes amb 
aglomeracions de gent i per 
aquest motiu i la delicada 
situació sanitària que estem 
vivint, així ho recomanava.

CAT 
El Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT) ha reduït 
el consum d’aigua un 13,6% 
durant l’any passat. La prin-
cipal raó ha estat la covid-19 
i els efectes econòmics que 
ha tingut, especialment 
pel que fa a la caiguda 
del turisme i de l’activitat 
empresarial. Així, el consum 
de les indústries ha baixat 
un 20,9%, fins als 21,68 
hectòmetres cúbics (Hm3); 
mentre que el descens dels 
ajuntaments ha estat d’un 
9,2%, amb un consum de 
42,09 Hm3.

GRUP BALFEGÓ 
Balfegó, empresa especialit-
zada en pesca, aqüicultura i 
comercialització de tonyina 
roja de l’Atlàntic i el Medi-
terrani, ha estat guardonada 
per l’International Taste 
& Quality Institute (iTQi), 
líder mundial en certificació 
d’aliments i begudes. La 
institució ha reconegut als 
dos productes presentats 
per Balfegó, el llom i la ven-
tresca de tonyina roja, amb 
la màxima puntuació (tres 
estrelles) del seu guardó 
Superior Taste Award.

MÉS 
NOTÍCIES

Estació de recàrrega de vehicles elèctrics a Xerta
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha instal·lat una estació de 
recàrrega de vehicles elèctrics 
a Xerta, a la vora de l’estació de 
la Via Verda. Es tracta d’una es-
tació de recàrrega semiràpida, 
que permet carregar dos vehi-
cles elèctrics simultàniament 
en un temps comprès entre 
dues i quatre hores. Poden ac-
cedir-hi vehicles elèctrics de 
qualsevol marca i tipologia, ja 

siguen cotxes, furgonetes, mo-
tocicletes o bicicletes. Aques-
ta actuació ha estat finançada 
per l’Institut per al Desenvolu-
pament de les Comarques de 
l’Ebre (IDECE). Per tal de fer ús 
d’aquesta estació de recàrrega, 
els propietaris poden sol·licitar 
al Consell Comarcal l’emissió 
d’una targeta de mobilitat elèc-
trica que els donarà accés gra-
tuït al subministrament.

CONSELL COMARCAL
La Via Verda de la Val de Zafán va registrar un 
total de 339.985 usuaris durant el 2.020
El Camí Natural Via 

Verda de la Val de Zafán 
ha registrat un total de 
339.985 usuaris al tram del 
Baix Ebre durant el 2020, 
segons les dades recollides 
pels comptadors instal·lats 
pel Consell Comarcal del 
Baix Ebre en tres punts de 
l’itinerari.              
Un 52,3% del total d’usuaris 
han estat ciclistes, mentre 
que un 47,7% han estat via-
nants. Pel que fa als mesos 
amb major afluència d’usuaris 
han estat juliol i agost, amb 

prop de 80.000 persones, se-
guits de setembre i octubre. 
Les dades constaten que la 
Via Verda de la Val de Zafán 
és un dels actius turístics més 
potents de la comarca, tant 
pel que fa al turisme de pro-
ximitat com per a l’internaci-
onal. En aquest sentit, el diari 
britànic ‘The Guardian’ l’ha 
inclòs entre una vintena de 
descobriments turístics del 
2020. 
El Consell Comarcal va instal-
lar els comptadors a final del 
2019. 

DELTA DE L’EBRE
El Govern demana la declaració d’emergència 
per reparar els danys causats pel Filomena
El Govern ha demanat 

a l’Estat la declaració 
d’emergència per poder 
reparar els danys que el 
temporal Filomena va causar 
al delta de l’Ebre.              
L’executiu ha aprovat aquest 
dimarts un acord amb el qual 
reitera la seva disposició a cofi-
nançar aquestes actuacions en 
el marc d’un conveni de col·la-
boració. Unes tasques que pas-
sarien per la mobilització de 
500.000 metres cúbics de sor-
ra i el reforçament de la façana 
litoral davant els embats dels 
temporals. 
El Govern, en aquest sentit, ha 

reiterat el seu compromís a 
treballar per mantenir la mor-
fologia deltaica, “en la mesura 
del possible”, lluitant contra la 

regressió i posant sobre la taula 
solucions estructurals, “a mig 
termini”, basades en la mobilit-
zació dels sediments retinguts 

als pantans. L’acord de Govern 
insta l’Estat a executar a partir 
d’ara un seguit d’accions. (més 
info a la plana 14)
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baix ebre

baix ebre
JESÚS

Llum verda a l’accelerador lineal, que s’ubicarà 
temporalment a l’Hospital de la Santa Creu
El nou accelerador lineal 

va rebre el passat dia 
20 de gener el vistiplau 
del Consejo de Seguridad 
Nuclear per iniciar la seva 
instal·lació provisional a 
l’Hospital de la Santa Creu, 
malgrat que la seva ubicació 
final està previst que sigui 
al nou edifici oncològic de 
l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta.  
Comença, doncs, a partir del 
pròxim 1 de febrer el procés 
de desmuntatge de l’anterior 
accelerador, situat a l’Hospital 
de la Santa Creu, i el poste-
rior muntatge del nou equi-
pament. Aquest procés té una 
durada aproximada de 2 me-
sos i és realitzat per empreses 
especialitzades, tant en trac-
tament de material radioactiu 
pel desmuntatge com per la 

instal·lació del nou, a càrrec 
de VARIAN Medical System. 
Posteriorment, l’aparell s’ha 
de calibrar amb la màxima 
minuciositat, que sol suposar 
un procés de 4 mesos, per 
tal d’adequar-lo a les normes 
internacionals de funciona-
ment. Un cop instal·lat l’acce-
lerador a Tortosa se’n muntarà 
un de les mateixes caracte-
rístiques a l’Hospital de Reus, 
que permetrà en el futur un 
intercanvi de tecnologia i de 
pacients entre els dos aparells 
“bessons”. 
Els pacients que actualment 
estiguin rebent aquest tipus 
de tractament se seguiran 
atenent a l’Hospital Sant Joan 
de Reus, centre de referència 
de la província, mentre duri el 
procés d’instal·lació del nou 
accelerador, que servirà com 

PROJECTE 
PIONER 
El conveni entre la Fundació 
Amancio Ortega i Salut es va 
signar el 7 de juny de 2018, i 
contempla la instal·lació de 18 
acceleradors lineals per tot el 
territori. El de Tortosa es va 
programar cap al final, ja que 
l’accelerador de l’Hospital de la 
Santa Creu era dels més joves 
entre els candidats a canviar-se 
de Catalunya. Tot i això es 
disposarà de la darrera plata-
forma que hi ha al mercat, amb 
tecnologia d’última generació. 
L’accelerador lineal a la Unitat 
de Radioteràpia de Terres de 
l’Ebre (URTE) va començar 
a tractar pacients el juny de 
2008. Va ser una iniciativa de la 
Lliga contra el Càncer de les Co-
marques de Tarragona i l’Ebre 
amb la col·laboració operativa 
de l’Hospital de Sant Joan, que 
entenia que dels 4 acceleradors 
que corresponien al territori, 
un havia d’estar a Tortosa. Això 
va suposar la primera vegada 
que a Europa s’organitzava una 
Unitat Satèl·lit de Radioteràpia, 
convertint-se així en un projec-
te pioner.

a satèl·lit de l’Hospital de Reus 
amb l’objectiu d’acostar la 

tecnologia al pacient i no al 
revés. Foto: Canal Salut

806 m2

SOLAR URBÀ
SANT JAUME 

D’ENVEJA

674 35 53 49
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BENIFALLET
L‘Ajuntament ha infor-
mat que aquest dilluns es 
van iniciar les obres per 
millorar la seguretat de 
l’avinguda Lluís Companys 
amb la col.locació d’un pas 
de vianants (ubicació defi-
nitiva que estan valorant), 
dos reductors de velocitat 
i l’habilitació d’un carril 
de vianants entre el carrer 
Doctor Sastre i el carrer 
Ramos. L’actuació, a càrrec 
de la Diputació, es realitza 
entre el Casal, on s’ha col.
locat la caseta de l’obra, i 
el carrer Ramos.

TIVENYS
Demà dissabte dia 30 de 
gener i en el marc del dia 
internacional en memòria 
de les víctimes de l’holo-
caust, a Tivenys tindrà lloc 
una jornada commemora-
tiva que estarà dividida en 
dos actes que es podran 
seguir de manera telemà-
tica per les xarxes socials 
de l’Ajuntament. 
A les 12h es farà un reco-
neixement institucional 
al fill de Tivenys, Josep 
Esmel,  deportat al camp 
de concentració de GU-
SEN i mort al mateix lloc. 
L’acte es podrà seguir en 
directe per la pàgina de 
Facebook de l’Ajuntament. 
D’altra banda, a les 19h i 
de manera telemàtica, xar-
rada amb el títol “ebrencs 
deportats” a càrrec de 
Joan B. Beltran Reverter, 
estudiós d’història local i 
historiador, per parlar so-
bre els ebrencs i ebrenques 
deportats als diferents 
camps de concentració i 
extermini. 
L’acte es podrà seguir per 
la pàgina de YouTube. 

ALDOVER
L’Ajuntament va celebrar  
ahir dijous el ple ordinari 
i que va poder ser seguit 
pel canal de youtube de 
l’Ajuntament d’Aldover.

MÉS 
NOTÍCIES

baix ebre

L’Ajuntament de l’Ampolla arranja diversos 
camins i carreteres municipals
L’Ajuntament de l’Ampolla 

ha arranjat diversos 
camins i carreteres 
municipals que es trobaven 
en mal estat degut al trànsit 
rodat, al tipus de ferm 
asfàltic existent i, sobretot, 
als aiguats del darrer any.              
Les millores s’han efectuat als 
camins de la Bóveda, de la Bas-
sa de les Clotes, del Lligallo del 
Cementeri i de la Descàrrega 
i a les carreteres de l’Estació 
de les Olles i del Mas de Mas, 
i han consistit, principalment, 
en l’eliminació de tots els sots 
que hi havia en aquests trams i 
en l’arranjament del ferm asfàl-
tic existent. L’import d’aquestes 
millores ha estat de 29.582,86 

euros. El 95 % del total ha estat 
subvencionat per la Diputació 
i la resta de la inversió ha anat 
a càrrec de l’Ajuntament de 
l’Ampolla. Les altres actuaci-
ons que s’han dut a terme i que 
han estat subvencionades ínte-
grament per l’Ajuntament han 
estat l’arranjament del ferm 
asfàltic de tota la urbanització 
de Meligó, el qual es trobava en 
mal estat, així com la pavimen-
tació amb doble reg asfàltic des
de Meligó fins a l’N-340, dotant 
d’aquesta manera la urbanit-
zació d’un nou punt d’accés i 
de sortida. Aquestes accions 
han suposat una inversió de 
18.851,80 euros. A més, s’ha 
condicionat el camí del Ra-

L’ALDEA
A partir del proper dilluns entra en 
funcionament el servei de transport social
El 15 de gener de 2021 es 

van aprovar les regles de 
funcionament del servei de 
transport social, comptant 
amb una ajuda econòmica de 
la Fundació “La Caixa”.               
L’Ajuntament de L’Aldea té la 
voluntat de garantir l’autono-
mia i facilitar el desplaçament 
de les persones majors de 65 
anys, al centre de la població, 
on s’ubiquen el Centre d’Aten-
ció Primària i els Serveis Socials 
de la localitat, així com també el 
propi Ajuntament.  Amb aquest 
servei de transport social es 
pretén donar cobertura de les 
necessitats bàsiques en matèria 

d’assistència sanitària i social. 
El servei es prestarà únicament 
en dies laborables i, per fer-ne 
ús, els usuaris ho hauran de sol-
licitar a l’Ajuntament amb una 
antelació mínima de 24 hores. 
Aquesta sol·licitud es realitzarà 
mitjançant trucada telefònica, 
indicant: nom i cognoms, di-
recció, telèfon de contacte i 
lloc del desplaçament.

El servei facilitarà 
el desplaçament a 
persones majors 

de 65 anys

tonero, que també es trobava 
en un estat força precari amb 
la presència de diversos sots 

al llarg de tot el tram. L’import 
d’aquesta actuació ha estat de 
12.708,63 euros.

El Perelló: Mel Muria se suma 
al Projecte Emma
L’empresa de producció ar-
tesanal de mel del Perelló Mel 
Muria llança una línia de ca-
ramels solidaris per sumar-se 
al Projecte Emma. Des de la 
seva vessant més solidària, 
Mel Muria se suma a aquest 
projecte de recerca del càn-
cer de mama que està duent 
a terme la Fundació Doctor 
Ferran a l’ICS Terres de l’Ebre.
L’empresa del Perelló desti-

Roquetes: actuacions d’adequació 
de la llera del Barranc de Matamoros
L‘Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha enllestit l’actuació 
d’adequació de la llera del 
Barranc de Matamoros a Ro-
quetes arran dels danys pro-
vocats fa un any pel temporal 
Glòria. 
Amb aquesta actuació s’han 
tancat els treballs, consis-
tents en la protecció i estabi-
lització de talussos per a mi-
nimitzar el risc d’inundacions.

S’ha estabilitzat la llera amb 
malles transversals i els ta-
lussos amb escollera, i s’hi ha 
retirat sediments, en una ac-
tuació que ha costat 197.400 
euros. 
També s’han efectuat actua-
cions a Benissanet i a la riera 
de Riudecols, on s’ha dut a 
terme la retirada d’acumula-
cions de canya i la redistribu-
ció de la grava acumulada.

narà una part  del benefici de 
la venda dels seus caramels 
a recaptar fons per a aquest 
projecte d’investigació, de sa-
lut, de vida i d’esperança, re-
fermant així el seu compromís 
social al territori. 
L’empresa destinarà 0’50€  
de cada un dels caramels, de 
100g cada un i dissenyats amb 
el logotip del Projecte Emma, 
a la recaptació de fons. 
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El Consell Comarcal ha atorgat més de 830.000 
euros en ajuts individuals de menjador escolar 
El Consell Comarcal del 

Montsià ha atorgat 
831.951,88 euros en ajuts 
individuals de menjador 
escolar entre 1.056 infants 
de la comarca des de l’inici 
de curs 2020-2021.
Aquestes subvencions les 
concedeix Educació. Gene-

ralitat de Catalunya.
Els ajuts en cap cas s’entre-
guen a les famílies sinó que 
és el cost que té el servei de 
menjador i que en aquest cas 
les persones beneficiàries cada 
cop que assisteixen el tenen 
bonificat d’acord al tipus d’ajut 
que se’ls ha concedit.

EL GOVERN 
AVALA L’APOSTA 
DE LA REGIÓ DE 
TARRAGONA PER 
L’HIDROGEN VERD
El vicepresident del Govern en 
funcions, Pere Aragonès, ha 
explicitat aquest dimecres el 
suport de l’executiu a l’aposta 
del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre per impulsar 
l’hidrogen verd com a ele-
ment clau de la transició ener-
gètica. Després de reunir-se 
amb membres de la Platafor-
ma Hidrogen Verd Catalunya 
Sud, que lidera la URV i que 
aglutina els principals agents 
institucionals i empresarials 
del territori, Aragonès ha 
manifestat que la demarcació 
reuneix “tots els requisits per 
poder ser la vall de l’hidrogen 
verd del sud d’Europa”. .

EBREJOBS
La captació i retenció de 
talent al territori és un dels 
principals reptes que s’ha 
marcat el campus Terres de 
l’Ebre de la URV i recentment 
ha donat un pas important 
per assolir-lo: l’impuls d’Ebre-
Jobs, una borsa de treball 
qualificat en línia, ideada per 
posar en contacte les empre-
ses del territori amb aquelles 
persones formades que estan 
buscant feina. “Fa anys que 
veiem com es queden sense 
cobrir ofertes de treball qua-
lificat al territori i paradoxal-
ment els joves d’aquí acaben 
marxant fora i no tornen. Això 
ens demostra que alguna cosa 
falla i creiem que a través 
d’EbreJobs aquesta situació 
es pot revertir”, assenyala 
Xavier Farré, sotsdirector del 
Campus Terres de l’Ebre de 
la URV.

CONTROLS 
POLICIALS
Els Mossos i la Policia Local 
de la Ràpita realitzaren un 
dispositiu intensiu de control 
de la normativa de prevenció 
sanitària, durant el cap de 
setmana passat.

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
Accions per denunciar la fragilitat del 
Trabucador per la retenció dels sediments
Els activistes de l’Associació 

Sediments van desplegar 
aquest dissabte una creu roja 
a la barra del Trabucador 
per denunciar la fragilitat de 
l’istme, després dels estralls 
causats pel temporal Gloria 
fa un any i, més recentment, 
pel Filomena.                
Des de fa dècades, la situació 
és d’extrema vulnerabilitat al 
delta per la retenció dels sedi-
ments i la reducció d’aportaci-
ons d’aigua. “Exigim que d’una 
vegada per totes es posi el fil a 
l’agulla en la gestió responsable 
dels sediments de la conca”, va 
reclamar el portaveu de l’enti-

tat Josep Juan. També va exigir 
al govern espanyol que vetlli 
compliment del contracte de 
concessió de les hidroelèctri-
ques.
En l’acció, els activistes es van 
endinsar amb la creu roja uns 
metres dins l’aigua per fer visi-
ble el mal estat de la barra del 
Trabucador. Ho van fer a pocs 
metres de les màquines i trac-
tors que treballen per recupe-
rar la zona, després del tren-
cament de l’istme a causa de 
la borrasca Filomena. Durant la 
protesta, també van cridar di-
verses vegades la consigna ‘Lo 
riu és vida’.(ACN)

LA RÀPITA
Transformació digital per a empreses del 
sector turístic, hostaleria i comerços 
Arrenca el programa de 

transformació digital 
de la Ràpita organitzat per 
l’Estació Nàutica, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de la Ràpita i l’Escola Pons.              
El curs pretén oferir a les em-
preses del sector turístic, hos-
taleria i comerços tots els 
instruments necessaris per di-
gitalitzar el seu model de ne-
goci i així, augmentar la seva 
competitivitat digital. El pro-
jecte està subvencionat pel 
Consorci de Formació Contí-

nua de Catalunya. l’alcalde de 
la Ràpita, Josep Caparrós, es 
mostra agraït amb “l’esforç de 
l’empresariat per aprofitar el 
curs de transformació digital” 
i apunta que “és un àmbit im-
prescindible per a l’actualitza-
ció de les petites i mitjanes em-
preses”. A causa de la situació 
de la pandèmia de la covid-19, 
el curs s’imparteix en modalitat 
d’aula virtual i per tant, no hi 
ha limitació d’alumnes. Aquest 
canvi permet que les inscripci-
ons romanguin obertes i es pu-

guin inscriure més alumnes un 
cop iniciat el curs. Les inscrip-
cions s’han de fer mitjançant el 

correu electrònic: formació@
escolapons.cat. El curs finalit-
zarà el 14 d’abril. 
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Des de principis de gener, 
l’Ajuntament ha reactivat el 
servei de suport a la ciutada-
nia dirigit a les famílies que 
es troben en aïllament domi-
ciliari i que estan pendents 
o ja han rebut les indicacions 
del Departament de Salut. El 
servei implica la gestió a do-
micili de la compra d’aliments, 
medicaments i productes de 
primera necessitat per un 
equip de voluntariat, així com 
l’atenció psicològica telefònica 

per part de professionals, sota 
la coordinació de la Regidoria 
d’Afers Socials i Famílies Les 
persones que tinguen aques-
tes necessitats han de trucar 
al telèfon 627338980, entre 
les 9 i les 13 h de dilluns a di-
vendres. 

Maribel  Ramon,  regidora 
d’Afers Socials i Famílies, ex-
plica que “continuem al costat 
dels veïns i veïnes i no deixem 
de vetllar pel seu benestar”.

ALCANAR

Segons notícia de La Plana Rà-
dio d’aquest dimarts, el regidor 
de promoció econòmica de 
l’Ajuntament es disculpava per 
la tardança amb la qual arriba 
la primera tanda d’ajuts, amb 
motiu de la Covid-19 destinats 
al comerç local: “sí que és veri-
tat que s’han endarrerit i dema-
no disculpes; a mi m’agradaria 
haver donat les ajudes el primer 
dia, però hi ha uns tràmits que 
s’han de seguir, un temps que 
han d’estar a disposició pública 
per consultar les bases i les al-
legacions que puguin haver-hi, 
ha faltat documentació...es-
tem essent molt flexibles amb 
el temps per no deixar ningú 

fora, però creiem que ho tenim 
molt avançat i que a principi de 
febrer estarà en marxa l’ajuda”, 
afirmava Manel Crespo. Per al 
regidor s’han presentat menys 
empreses i comerços del que 
s’esperaven: “s’han presen-
tat un total de 42 comerços, 
empreses, petits empresaris... 
no vam fer un títol molt llarg, 
però molta gent que no es veia 
reflectida amb el nom, pregun-
taven si es podien presentar 
i els animaven a fer-ho, sem-
pre que complissin els requisits 
establerts a les bases”. Crespo 
també argumentava que els re-
quisits els imposa l’Estat i s’han 
de complir. (La Plana Ràdio)

El Departament d’Agricultura 
ha anunciat que té ja pràcti-
cament enllestit el projecte 
constructiu de la primera zona 
de regadiu del canal Xerta-Sé-
nia, amb la previsió de posar-la 
efectivament en marxa l’any 
2023. Es tracta d’una superfí-
cie de 186 hectàrees d’oliveres, 
cítrics i ametllers d’Aldover 
i Xerta. Les obres s’han de 
licitar els pròxims mesos i po-
drien començar aquest mateix 
2021, segons ha traslladat ja 
la consellera d’Agricultura, 
Teresa Jordà, a pagesos, alcal-
des i cooperatives. El projecte 

XERTA-SÉNIA

L’Ajuntament d’Ulldecona 
va aprovar dilluns en sessió 
plenària el pressupost per a 
l’exercici 2021, que ascendeix 
a la quantitat de 8.799.250 
euros. En un context marcat 
per la pandèmia de la 
covid-19 i la crisi econòmica 
que provoca, el pressu-
post es caracteritza pel 
manteniment dels imposts 
municipals sense aplicar cap 
augment, l’increment de les 
ajudes socials, una major 
austeritat en la despesa i 
una consciència d’inversions 
que produeixin fruits a llarg 

termini enfocades a millorar 
l’entorn i els serveis bàsics 
al municipi com a principal 
objectiu.
Els números van ser 
aprovats amb els 7 vots a 
favor del govern municipal 
(Socialistes Ulldecona) i 6 
vots en contra dels grups de 
l’oposició (Fem Poble, ERC, 
Junts per Ulldecona i PP). 

Es tracta d’uns pressupostos 
“basats en el control de la 
despesa pública, la cerca de 
l’eficiència i l’eficàcia en la 
gestió municipal”.

ULLDECONA

ARRIBEN LES PRIMERES 
AJUDES AL COMERÇ LOCAL

SANTA BÀRBARA
SERVEI A LES FAMÍLIES EN 
AÏLLAMENT DOMICILIARI

de regadiu, però, continua 
generant controvèrsia i topa 
amb l’oposició d’entitats com 
la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre (PDE) que hi veu una 
porta per un possible trans-
vasament cap al sud. 
Està previst que els pro-
jectes de les zones 2 –amb 
889 hectàrees- i 3 –amb 
2.447- finalitzin també al 
llarg d’aquest 2021 i se’n 
licitin les obres l’any vinent. 
La data estimada d’entrada 
en funcionament, en aquest 
cas de forma parcial, seria el 
pròxim 2024.

‘MILLOR 
POSTUREO 
NADALENC’ 
La guanyadora del concurs 
més divertit de les passades 
festes nadalenques ha estat 
Anna Llambrich Segura, amb 
la tradicional foto familiar 
anant a fer herba per als 
cavalls dels Reis Mags. El 
premi, com la resta de con-
cursos, és un xec per gastar 
al comerç local de Sant Jaume 
d’Enveja. 
Des de l’Ajuntament s’agraïa 
a “ totes les persones que 
heu participat”.

SANT JAUME

OBRES A 
DIVERSOS 
CARRERS 
Arranjament amb aglomerat 
asfàltic en calent de diversos 
carrers del municipi. Aquesta 
setmana es realitzen els tre-
balls de reposició d’aglomerat 
asfàltic en calent als següents 
carrers: Perú, Mèxic, Xile, 
Osca i Terol. Fins ahir dijous 
es preveia efectuar els treballs 
de fressat  dels encaixos i 
la setmana vinent, de l’ 1 al 
3 de febrer, es realitzarà la 
pavimentació. Aquesta és una 
actuació subvencionada per la 
Diputació de Tarragona (PAM 
2020). 

LA SÉNIA

PRESSUPOST 
La Mancomunitat de la 
Taula del Sénia ha aprovat 
un pressupost per al 2021 
de 533.110,89 euros, un 1% 
superior al de l’any passat. 
Entre d’altres es preveu 
ampliar el microsite que 
gestiona la ruta d’oliveres 
mil·lenàries i l’inventari; fer 
nous tallers, exposicions i 
fires; recuperar les jornades 
europees de patrimoni i les 
festes suspeses per la covid 
el 2020; i impulsar actuaci-
ons d’oleoturisme a la zona 
aragonesa de la Mancomu-
nitat.

TAULA DEL SÉNIA
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‘PERSONA 
INFILTRADA’ 
Veranda Televisió, la produc-
tora de “Persona Infiltrada” 
està preparant la nova tempo-
rada del programa, un concurs 
on persones famoses catala-
nes posaran a prova diferents 
famílies de tot el territori per 
veure si els seus membres 
realment es coneixen bé entre 
ells. La productora ha contac-
tat amb l’Ajuntament de Flix 
i de Gandesa, entre d’altres, a 
la recerca de famílies úniques 
i especials de la població que 
vulguin participar en el càs-
ting de la nova temporada. 

CONSELL 
COMARCAL DE LA 
RIBERA 
Des del Consell Comarcal de 
la Ribera i els Ajuntaments 
s’ha acordat, per unanimi-
tat, la formalització d’un 
conveni per la prestació del 
servei d’acollida d’animals de 
companyia abandonats, amb 
l’associació Can Flix & Am-
pare. Si bé a finals del 2019, 
des de l’Ajuntament d’Ascó, “ 
ja vam signar un conveni de 
col·laboració amb AMPARE 
per la prestació del servei de 
recollida i acollida de gossos 
i gats abandonats a Ascó, la 
continuïtat del servei que 
presten estava en perill per la 
manca de recursos. Per això, 
amb aquest conveni a nivell 
comarcal es garantirà un mi-
llor servei municipal, així com 
la continuïtat de l’associació 
i, per tant, la gran tasca que 
realitzen”.

BATEA 
El municipi terraltí va tornant 
a la normalitat, després dels 
brots. La situació sembla 
més estabilitzada. De fet,  en 
els últims 15 dies només han 
sortit dos positius.  No obs-
tant, encara dissabte passat 
va morir una persona de 74 
anys que portava 40 dies a la 
UCI, on a hores d’ara nomes 
en queda una ingressada de 
Batea. 

MÉS 
NOTICIES

La consellera d’Agricultura, 
Teresa Jordà, ha promès una 
línia d’ajuts per als productors 
d’oli afectats pel temporal 
Filomena amb l’objectiu de 
recuperar el potencial pro-
ductiu de les explotacions. 
Jordà, que no ha concretat ni 
la xifra total ni els mecanis-
mes que s’activaran per fer 
efectius aquests recursos, ha 
fet l’anunci des d’una finca 
d’oliveres joves d’Horta de 
Sant Joan (Terra Alta) que va 
patir importants danys per 
l’acumulació de neu sobre les 

rames. De moment, només ha 
avançat que seran ajuts des-
tinats a agricultors professio-
nals i que s’adaptaran en fun-
ció de les característiques dels 
conreus –secà o regadiu, eco-
lògic o convencional així com 
l’edat dels arbres-. La qüestió 
s’abordarà en una pròxima 
reunió de la taula sectorial de 
l’oli. Els ajuts formarien part 
de les mesures a curt termini 
que el Departament preveu 
per garantir la continuïtat del 
sector i mantenir la seva pro-
fessionalització.

HORTA

Aquest dimarts s’ha celebrat 
la primera reunió del Consell 
Assessor del Pla de Reactiva-
ció Econòmica de la Ribera 
d’Ebre. Es tracta d’un grup 
format per una vintena de 
professionals del territori, que 
han de validar el Pla impulsat 
pel Consell Comarcal. A la 
reunió també hi han partici-
pat els portaveus dels diver-
sos partits amb representació 
al Consell, els consellers i els 
equips tècnics de les àrees 
de l’àmbit socioeconòmic 

del Consell Comarcal. “El Pla 
de Reactivació Econòmica 
de la Ribera d’Ebre vol ser 
un instrument de planifica-
ció operatiu, compartit entre 
municipis i agents socioeco-
nòmics que permeti una ac-
tuació més eficaç davant els 
reptes que suposa l’impacte 
de la COVID-19 en l’econo-
mia i en l’ocupació de la co-
marca i les transformacions 
que se’n deriven”, ha explicat 
Gemma Carim Presidenta del 
Consell.

PLENARI
Aquest dimecres, el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
ha celebrat el ple de gener en 
el qual s’ha aprovat la renova-
ció del conveni de col·laboració 
i encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre relatiu 
a l’Oficina de l’Habitatge i al 
Programa de Mediació per al 
lloguer social. Durant el ple, 
el conseller Sergi Borràs ha 
explicat els detalls de la reunió 
que aquest ha mantingut amb 
la consellera d’Agricultura, 
Teresa Jordà. La trobada, en 
la qual també hi ha assistit el 
conseller Amadeu Franquet, 

CONSELL COMARCAL

ARRANJAMENT 
CARRER COLOMER
L’ajuntament d’Ascó ha ini-
ciat les obres d’arranjament 
d’un tram del carrer Colo-
mer. Des d’aquesta setmana 
i durant 2 mesos, es preve-
uen les obres d’arranjament 
d’un tram de l’esmentat car-
rer. Es preveu l’arranjament 
del paviment, i la substi-
tució de tots els serveis en 

aquell tram. L’objectiu és 
evitar les fuites d’aigua i els 
problemes d’assentaments. 
“Aprofitant aquesta actuació 
s’ampliaran les voreres en 
alguns trams amb execució 
de nous guals. Aquesta 
solució permetrà una mi-
llora en l’accessibilitat i en 
l’escorrentia de les aigües”. 
L’actual obra suposarà un 
import de 66.000 € (IVA no 
inclòs).

ASCÓ

CONSELL ASSESSOR DEL PLA DE 
REACTIVACIÓ ECONÒMICA

RIBERA D’EBRE
AJUTS PER ALS PRODUCTORS 

D’OLI AFECTATS PEL FILOMENA

s’ha celebrat a Horta de Sant 
Joan. De fet, les darreres 
setmanes, des del Consell 
s’ha treballat per traslladar 
al Departament d’Agricultura 
els efectes de la nevada so-
bre les oliveres de la comarca 
i especialment els problemes 
que arrossega el sector. 
En aquest sentit, Jordà ha 
anunciat una línia d’ajuts 
per als productors d’oli de la 
Terra Alta i al Ribera d’Ebre 
afectats pel temporal Filo-
mena. A més, Teresa Jordà 
ha confirmat que aviat es 
posarà en marxa un nou Cicle 
Formatiu de Grau Superior a 
l’Escola Agrària de Gandesa 
dedicat al cultiu de l’olivera.

  
PRÀCTICUM 
ODISSEU  

Dilluns passat, dia 25 de ge-
ner, es va obrir el període 
d’enviament d’ofertes per 
part d’empreses al Pràcti-
cum Odisseu 2021.
Els Ajuts al Pràcticum Odis-

seu pretenen incentivar l’es-
tada de joves universitaris 
en pràctiques remunerades 
a les empreses situades en 
municipis rurals Leader, per 
tal de promoure la com-
petitivitat empresarial, així 
com el retorn i l’establiment 
d’aquests joves a les zones 
rurals.

NEIX L’ASSOCIACIÓ 
AMBIENTAL
L’AUBE 

El passat 16 de gener es cons-
tituïa formalment l’associació 
ambiental l’AUBE a la Ribera 
d’Ebre. 
Entre els objectius fundacio-

nals de l’associació hi ha Im-
pulsar, promoure i dur a terme 
projectes de conservació i re-
cuperació del patrimoni natu-
ral i dels espais naturals, i de 
integració en les estratègies
de la Reserva de la Biosfera de 
les Terres de l’Ebre i de les de 
biodiversitat i salut i natura de 
Catalunya.
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Rosa Anglés: “el PSC apostem per enfortir la 
col·laboració publico-privada en el sector turístic”
La candidata al Parlament del 
PSC, Rosa Anglés, ha mani-
festat que “la col·laboració 
publico-privada, és clau per a 
la gestió del turisme, hem de 
compartir els objectius amb 
el sector privat i caminar en 
la mateixa direcció. La col·la-
boració entre les institucions 
i les empreses és essencial 
en la gestió dels destins tu-
rístics per aconseguir posici-

onar-nos com un destí turístic 
important”. Anglés ha afegit que 
“volem un turisme que mobilitzi 
els recursos de la nostra terra 
(la identitat, la gastronomia, la 
cultura, el paisatge, el patrimo-
ni, etc.) i els valori, per aquest 
motiu s’ha d’elaborar un  Pla 
Director Turístic que inclogui 
tots els municipis de les Ter-
res de l’Ebre, des del més petit 
fins al més gran, que inclogui 

PRESENTACIÓ DE  
LA LLISTA D’EN 
COMÚ PODEM’
La candidata a la presidèn-
cia de la Generalitat per En 
Comú Podem a les eleccions, 
Jéssica Albiach ha qualificat 
Jordi Jordan com la garan-
tia de l’equitat territorial 
que representa: ”estic molt 
orgullosa de presentar per 
Tarragona una persona de 
Terres de l’Ebre que fa molts 
anys que està treballant per 
la justícia i l’equitat territorial 
a Catalunya”. En la seva in-
tervenció, Jordi Jordan ha as-
segurat que ECP a Tarragona 
i l’Ebre basarà la campanya 
en tres eixos. “La reconstruc-
ció econòmica i social per a 
fer front a la pandèmia amb 
les mateixes oportunitats, la 
inversió en sanitat i educació 
pública i la transició ecològica 
amb la preservació del Delta 
i del litoral de tota la costa. 
El Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre no poden 
continuar sent el pati del dar-
rere del país”. D’altra banda, 
Jordan  ha visitat aquesta 
setmana la Ribera d’Ebre per 
parlar de transició ecològica 
i del futur de zones com ara 
la Ribera d’Ebre un cop arribi 
el tancament de les nuclears, 
que considera totalment 
inevitable.  “El tancament de 
les nuclears és tant inevitable 
com necessari, forma part de 
la transició ecològica que ha 
de servir per modernitzar la 
nostra economia i crear nous 
llocs de treball”. Per aquest 
motiu, Jordi Jordan reclama al 
pròxim govern de la Genera-
litat que surti de les eleccions 
del 14 de febrer un pacte de 
territori que ha de permetre 
que “aquesta transició sigui 
justa, sense deixar ningú 
enrere”.

MÉS 
NOTÍCIES

una promoció conjunta de tot 
el territori ebrenc. Que la gent 
que vingui a l’Ebre el consideri 
en el seu conjunt. Tenim mar, 
riu, i muntanya a un tocar de 
dits i ho hem de saber aprofitar 
com una identitat i contemplar 
com un tot de possibilitats, no 
de competència entre zones”. 
“El riu Ebre ha de ser generador 
d’oportunitats d’emprenedo-
ria”, ha dit Rosa Anglés.

Carles Luz (PDeCAT): “Les Terres de l’Ebre no 
només som números”
El candidat del PDeCAT a les 

Terres de l’Ebre, Carles Luz, 
ha encarat la precampanya 
amb una conferència per 
definir i centrar els principals 
reptes i oportunitats de les 
Terres de l’Ebre.                
L‘alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, ha estat l’encarre-
gada de presentar el candidat i 
ho ha fet amb un discurs molt 
contundent a l’hora de reclamar 
“un bon govern amb el que les 
Terres de l’Ebre se sentin ben 
representades”. En aquesta lí-
nia Roigé ha posicionat l’Àngels 
Chacón com “l’única candida-
ta capaç de retornar al govern 

de la Generalitat el prestigi i la 
bona governança que mereix”. 
L’alcaldessa ha definit Carles 
Luz com “una bona persona, 
un gran alcalde i un treballador 
incansable, que coneix molt bé 
el territori i que reimpulsarà les 
Terres de l’Ebre”. Luz ha posat 
sobre la taula que “les Terres de 
l’Ebre representem el 2,3% de la 
població, però més del 10% del 
territori”. “La gent de les Terres 
de l’Ebre tenim una gran iden-
titat i personalitat”, ha exposat 
el candidat, posant de manifest 
l’emprenedoria, la creativitat i 
el treball dels ebrencs. L’alcal-
de de Gandesa ha demanat “no 

conformar-se” i “conjurar-se 
per treballar plegats, fent front 
a la crisi i esprement totes les 
oportunitats per seguir trans-
formant el territori”. Carles Luz, 
ha detallat que “l’Ebre formem 

part de la Catalunya Sud, i hem 
de participar plenament en el 
seu desenvolupament, hem de 
treballar plegats, però hem d’as-
segurar que els beneficis d’uns 
siguin també els dels altres”.

POLÍTICA
“La candidatura de Junts per Catalunya a l’Ebre és 
transversal, paritària i representativa del territori”

Junts per Catalunya a 
les Terres de l’Ebre ha 

presentat aquest dimecres 
la seva candidatura per a les 
eleccions al Parlament del 14 
de febrer.                  
El cap de llista, Albert Batet, ha 
definit la llista de Junts com a 
“transversal, paritària i repre-
sentativa del territori”. A més, 
“aglutina experiència”, però 
també “hi ha gent jove, que són 
la llavor i el futur de les Terres 
de l’Ebre”. 
La candidata i número 2 de 
Junts, Mònica Sales, ha recordat 
que “Junts per Catalunya és una 
formació transversal, que recull 

totes les sensibilitats que s’aglu-
tinen en l’independentisme”. 
En aquest sentit, ha destacat 
que la candidatura de Junts a 
les Terres de l’Ebre “represen-
tem aquesta transversalitat, 
amb homes i dones de la Ter-
ra Alta, de la Ribera d’Ebre, del 
Montsià i del Baix Ebre”. Per 
això, Sales ha insistit en la im-
portància que “des de les Terres 
de l’Ebre construïm país” i “ho 
hem de fer amb les propostes 
que ens identifiquen com a ter-
ritori. Però, també, amb aquells 
actius que sempre ens acompa-
nyen”.
Des de Junts, “demanem rigor, 

exigència i ho fem amb la sol-
vència de la millor candidata per 
ser la presidenta de la Generali-
tat de Catalunya, Laura Borràs. I 

això, ho volem fer junts, per ser 
un millor país. Però, sense obli-
dar d’on som, d’on venim i on 
volem anar”, ha explicat Sales.

eleccions
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PSC: “L’ESTAT 
APOSTA PER 
UNA GESTIÓ 
INTEGRADA DEL 
RIU, EL DELTA I LA 
COSTA”
El passat 30 de desembre, 
el Consell de l’Aigua de la 
Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE), aprovava 
definitivament el document 
dels ETIs (Esquema de Temes 
Importants) de la Conca de 
l’Ebre. “L’objectiu dels ETIs és 
descriure i valorar els principals 
problemes actuals i previsibles 
del riu Ebre i la seva conca i les 
possibles alternatives d’actu-
ació, en l’horitzó 2021-2027, 
proposant les solucions que es 
poden adoptar i que poste-
riorment seran recollides pel 
nou Pla Hidrològic de l’Ebre”. 
Aquest document “ha estat 
debatut àmpliament per part 
de tots els agents de la Conca. 
És la primera vegada que un 
Govern de l’Estat proposa en 
un document, accions que 
integren la gestió del riu Ebre 
i la seva conca. L’Estat vol 
aplicar el nou Pla Hidrològic 
de l’Ebre de la CHE i el Pla de 
Protecció del Delta de l’Ebre 
del Ministeri de Transició 
Ecològica. Des d’aquest punt 
de vista és sorprenent el vot 
en contra que va emetre la Ge-
neralitat al document definitiu 
dels EPTIS al·legant que no es 
recollien les seves al·legacions, 
alineant-se amb la Federació 
Nacional de Comunitats de 
Regants de l’Ebre que també 
van votar en contra perquè es 
reduïen les hectàrees de nou 
regadiu de la conca a només 
30.000, i tatxant a la CHE de 
fer un plantejament altament 
ambientalista des del punt de 
vista agrari. A l’altre costat 
alguns grups ambientalistes 
també van votar en contra 
al·legant que la CHE continua-
va apostant per nous regadius 
i seguia sense reconèixer 
els fenòmens de regressió  i 
subsidència del Delta, ni volia 
millorar els cabals ecològics. 
Res més lluny de la realitat 
com es pot comprovar llegint 
el document aprovat”.

MÉS 
NOTICIES

Chacón: “Cal executar immediatament el pla 
de la Taula de Consens pel Delta”
La candidata del PDeCAT ha 
tornat a visitar les Terres de 
l’Ebre i ha manifestat que el 
Govern ha d’actuar amb ce-
leritat per evitar que desapa-
regui el Delta. “Cal executar 
immediatament el pla de la 
Taula de Consens pel Del-
ta, no podem esperar més”. 
Així de contundent ha estat 
la candidata a la presidència 
de la Generalitat pel PDe-
CAT, Àngels Chacón, després 
de reunir-se amb la Taula de 
Consens pel Delta, i és que, 
segons Chacón, “el moment 
de definir accions ja ha pas-
sat, ara és l’hora d’actuar”. “El 
territori està parlant de forma 
clara i coordinada, i el Govern 
no l’està escoltant”, ha afegit.
En aquesta línia, la candida-
ta del PDeCAT ha manifestat 
que “cal coordinació entre 
la Generalitat i el ministeri”. 
“Subscrivim i fem nostres les 
peticions de la Taula de Con-
sens pel Delta, amb 7 alcal-

des, 2 presidents de comuni-
tats de regants i una trentena 
d’entitats que hi donen su-
port”, ha dit Chacón que ha 
reclamat “executar de forma 
imminent les accions més ur-
gents per tal que no desapa-
regui el Delta de l’Ebre”.
Chacón, ha estat acompa-
nyada del cap de llista a la 
demarcació de Tarragona, 
Marc Arza i dels candidats 
ebrencs, Carles Luz, Teresa 

Moya i Carlos Serra, així com 
per l’alcalde de Deltebre, Llu-
ís Soler, i el diputat al congrés 
i secretari d’organització del 
PDeCAT, Ferran Bel. La can-
didata demòcrata ha posat de 
manifest que “tot i el clima 
de contradiccions a les que 
ens te acostumat el Govern 
d’ERC i JUNTS, el PDeCAT no 
som els irresponsables que 
cridarem a la participació en 
els mítings”.

Posteriorment, s’ha reunit 
amb la DO vi de la Terra Alta, 
la DOP de l’Oli de la Terra Alta 
i l’associació de Turisme Rural 
de la Terra Alta. La candida-
ta també ha visitat l’ampliació 
de l’empresa Freshly Cosme-
tics, una actuació que ha es-
tat possible gràcies a l’obra 
de govern de l’Àngels Chacón 
com a consellera d’Empresa 
i Coneixement, abans de ser 
cessada.

POLÍTICA
“El Govern català ha demostrat compromís 
polític i econòmic en la protecció del Delta”
El president de la 

Federació de l’Ebre 
d’Esquerra Republicana, 
Alfons Montserrat, ha 
qualificat de “bona notícia” 
l’acord del Govern de la 
Generalitat pres aquesta 
setmana, després de la 
trobada, de la setmana 
passada, del vicepresident 
Aragonès, el conseller Calvet 
i la consellera Jordà amb la 
Taula de consens del Delta.             
Montserrat ha afirmat que “és 
una bona notícia que el Go-
vern de la Generalitat en la 
seva totalitat, prengui avui un 
acord solemne posicionant-se 
clarament respecte del futur 
del Delta de l’Ebre amb uns 
termes coincidents amb els 
que defensem des del territo-
ri”.
D’altra banda també ha  “va-
lorat molt positivament que la 
Generalitat demani la declara-
ció d’emergència, ja que expli-
cita la necessitat de respostes 

urgents al Delta. Però sobre-
tot valorem molt positivament 
que el Govern català hagi ex-
plicitat el seu compromís eco-
nòmic en les actuacions a dur 
a terme, com ja va manifestar 
durant la seva visita a l’Ebre”.
Montserrat ha destacat que 
“és urgent que es puguin 
aportar els 500.000 m³ de 
sorres a les quals fa referència 
l’acord de Govern per reforçar 
de forma estructural la barra 
del Trabucador”. “Ara és al go-
vern espanyol qui ha de sortir 
del seu immobilisme i passar 
de les paraules, als fets”. Ha 
dit el dirigent republicà, que 
ha reclamat que “el govern es-
panyol es deixi d’eufemismes 
i constitueixi amb urgència la 
Comissió Mixta amb la Gene-
ralitat i la Taula de Consens 
per coordinar les actuacions 
que s’han de portar a terme en 
el Pla de protecció del Delta”. 
“Cal que el govern espanyol, 
a més d’incorporar al Pla de 

Protecció del Delta les actu-
acions que se li han proposat 
des d’aquí, fixi un calenda-
ri i determini quina quantitat 
de fons europeus destinarà al 
Delta”, ha dit Montserrat.

Per últim, el dirigent republicà 
ha advertit que “aquestes ac-
tuacions de protecció del Del-
ta s’han d’acompanyar de més 
cabals d’aigua i aportació de 
sediments”.



15DIARI MÉS EBRE • divendres 29 de gener / 2021eleccions

EN COMÚ PODEM
Com ja es va definir a la 
presentació de la candidatura, 
la defensa dels serveis públics 
és un dels eixos programàtics 
claus d’En Comú Podem.  “Les 
febleses del sistema sanitari 
que s’han evidenciat durant 
la pandèmia, són en gran part 
resultat de l’impacte de les re-
tallades que es van començar 
a aplicar a partir de 2010. Unes 
retallades que van posar en 
perill el sistema i que, en bona 
mesura, expliquen la sobre-
càrrega que han patit i encara 
pateixen els professionals 
sanitaris i sociosanitaris”.
En Comú Podem proposa un 
Gran Pacte Nacional per la 
Sanitat que estaria basat en 4 
grans propostes. “Revertir les 
retallades incrementant les
plantilles del personal sanitari 
i les retribucions econòmiques. 
Destinar el 25% del pressu-
post de salut a l’atenció pri-
mària i comunitària, impulsant 
un pla de millora de l’assistèn-
cia sanitària a les zones rurals 
i implementarem incentius 
laborals perquè professionals 
sanitaris, però especialment, 
els especialistes optin per 
desenvolupar la seva tasca 
professional en els centres 
sanitaris de primària de les 
comarques més rurals. I sobre-
tot, treballar per fer realitat la 
construcció d’un nou hospital 
de referència a l’Ebre”.

JUSTÍCIA 
RATIFICA EL 
TERCER GRAU 
PER ALS POLÍTICS 
PRESOS
La Conselleria de Justícia ha 
ratificat el tercer grau peniten-
ciari que fa dues setmanes les 
juntes de tractament van pro-
posar per als líders indepen-
dentistes empresonats. Les re-
solucions ja estan notificades 
i està previst que surtin dels 
centres avui divendres, just el 
primer dia oficial de campanya 
electoral, en la qual podrien 
participar, ja que la Generalitat 
recorda que conserven el dret 
de manifestació i participació.

MÉS 
NOTÍCIES

JxCat reclama omplir les urnes dels vots que 
l’Estat “no vol ni veure” 
La candidata de JxCat al 14-F, 
Laura Borràs, ha cridat a omplir 
les urnes dels vots que l’Estat 
“no vol ni veure” per evitar un 
arc parlamentari “desnaturalit-
zat i artificiós”. 
Borràs ha demanat que la gent 
vagi a votar per evitar que una 
abstenció elevada porti PSC i 
comuns al Govern la legisla-
tura que ve. L’exconsellera ha 
rebutjat “reformar” Espanya i 
ha defensat la “desaparició” 
de l’Estat a Catalunya després 

de les eleccions. Així, ha tan-
cat la porta a la negociació 
amb Madrid: “Prou de pidolar 
per una taula de diàleg, el mo-
del és l’1-O”. Borràs ha insistit 
que vol presidir el Govern que 
“faci” la república, per canviar 
el “voler la independència” a 
“poder la independència”.
Borràs ha centrat el seu dis-
curs en advertir dels perills de 
l’abstenció el 14-F. La candi-
data de Junts ha alertat de la 
“maniobra bruta” de l’Estat en 
“obligar” la ciutadania catalana 
a votar i confiar en una “abs-
tenció elevada” que afavoreixi 
PSC i comuns per governar 
plegats, tal com ja fan a la 
Moncloa: “És una possibilitat 
imaginada pels que pretenen 

moure els fils de la política ca-
talana des dels despatxos de 
Madrid”, ha argumentat.L’ex-
consellera considera que si 
la fórmula de socialistes i 
comuns es repeteix a la Ge-

neralitat, a causa d’una baixa 
participació electoral, hi haurà 
un Parlament “desnaturalitzat i 
artificiós que no representarà 
la voluntat del poble, sinó úni-
cament la seva”. (ACN)

POLÍTICA
Salvadó crida a la mobilització independentista 
per evitar “un Govern unionista a Catalunya”
La Federació de l’Ebre 

d’Esquerra Republicana, 
ha presentat aquesta 
setmana els onze candidats 
ebrencs que integren la llista 
a les eleccions al Parlament 
del 14 de febrer.              
El president de la Federació i 
candidat, Alfons Montserrat, ha 
afirmat que “amb aquesta situ-
ació de la pandèmia concórrer 
a una campanya electoral és 
un acte d’una tremenda irres-
ponsabilitat, que només es pot 
arribar a entendre si es veuen 
les raons poderoses d’Estat 
que hi ha al darrere”.
 “Unes raons que no tenen cap 
pudor en posar-se pel damunt 
dels principis de la salut i la 
integritat de les persones”, ha 
afirmat Montserrat.
A més, ha denunciat que “te-
nen un candidat feble i els in-
teressa una campanya molt 
descafeïnada, però no podem 
deixar-los que s’acabi impo-
sant aquesta segona volta del 

155”. El candidat Lluís Salvadó 
també ha definit “d’operació 
d’Estat sincronitzada i molt 
ben orquestrada” la negativa 
del Tribunal de Justícia de no 
ajornar les eleccions.
El dirigent republicà ha fet una 
crida a la mobilització inde-
pendentista per evitar un Go-
vern unionista a Catalunya:  “fa 
dos anys i mig que a Madrid hi 
ha un govern espanyol presidit 
pels socialistes amb el suport 
dels comuns, i per a les Terres 
l’Ebre l’experiència ha estat de-

sèrtica, on la prioritat ha estat 
nul·la i la inversió zero euros”. 
Així ha criticat que “els trens 
passen més ràpidament en-
tre Barcelona i València, però 
s’aturen menys que mai a les 
Terres de l’Ebre; que al Del-
ta només s’han posat pedaços 
mentre seguim sense tenir pro-
postes serioses damunt la tau-
la, i han mantingut la negativa 
a l’impost nuclear fent impossi-
ble revertir i disposar d’aquests 
recursos econòmics impor-
tants pel nostre territori”. Salva-

dó ha demanat “mobilitzar-se 
per evitar que al Govern de la 
Generalitat es pugui produir un 
pacte de l’estil Colau–Valls, on 
el conjunt de les cinc formaci-
ons no independentistes, des 
dels Comuns fins a Vox, donin 
suport al candidat Illa per així 
aturar l’independentisme”.
El candidat  ha afirmat que 
“Esquerra mobilitzarà l’inde-
pendentisme de via àmplia que 
intenta ser i arribar a tots els 
racons del país, i de la nostra 
societat”. 

Laura Borràs, candidata de JxCat.

“Esquerra mobilitzarà 
l’independentisme de 

via àmplia”

Borràs defensa 
la “desaparició” 

d’Espanya a Catalunya
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AGRICULTURA
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) fa efectiu els paga-
ments de l’ajut dels plans de 
reestructuració de la vinya. En 
total, s’abonarà a 201 viticul-
tors un total de 914.539 euros 
corresponents a les campanyes 
2020 (bestreta), 2019 i 2018, 
que corresponen a 248,90 
hectàrees de 14 comarques. 
Així, i juntament amb el paga-
ment de desembre, ja s’haurà 
abonat un total d’1.728.601 
euros d’aquesta anualitat, dels 
quals 1.367.313 corresponen 
a bestretes de la campanya 
2020. Agricultura també abona 
4,7 M€ dels ajuts directes 
associats al sector agrícola de 
la PAC de l’any 2020 a 11.645 
beneficiaris.

AJUTS
Empresa i Coneixement ha 
obert aquesta setmana la línia 
d’ajuts de 15 milions per als 
comerços obligats a tancar per 
la Covid-19. Dimecres es va 
obrir el tràmit. Els poden de-
manar els establiments situats 
en centres, galeries i recintes 
comercials, i els locals comer-
cials de més de 400 metres 
quadrats. L’aportació serà de 
3.750 euros per establiment 
per pal·liar les pèrdues deri-
vades del tancament decretat 
entre el 7 i el 24 de gener
El Departament d’Empresa i 
Coneixement ampliarà en 10 
milions aquesta línia per cobrir 
la pròrroga de les restriccions 
fins al 7 de febrer: els ajuts pas-
saran de 3.750 a 6.000 euros 
per establiment.

D’altra banda, el Govern 
mobilitzarà 618 milions en 
nous ajuts extraordinaris per 
a pimes, autònoms i treballa-
dors en ERTO. Els autònoms 
rebran un nou pagament de 
2.000 euros com el del mes de 
desembre, i l’executiu oferirà 
2.000 euros per treballador en 
ERTO a les pimes de menys de 
50 empleats que es compro-
metin a mantenir l’ocupació 
i que facturin menys de 10 
milions d’euros l’any, amb un 
màxim de 30.000 euros.

MÉS 
NOTÍCIES

60.000 tests d’antígens als membres de les meses i 
canvi de la mascareta quirúrgica per l’FFP2
El Govern oferirà als titulars 
i els primers suplents de les 
meses electorals que es pu-
guin fer un test d’antígens els 
dies previs al 14-F. Aquest test 
serà voluntari i es farà, prefe-
rentment, entre el 9 i el 12 de 
febrer als CAP. La previsió és 
fer 60.000 proves. El secretari 
general de Salut, Marc Ramen-
tol, ha explicat aquesta deci-
sió després de la reunió amb 
la mesa de partits, on també 
s’ha comunicat que finalment 
es facilitaran mascaretes FFP2 
i no quirúrgiques. Entre les 
19.00 i les 20.00 hores, quan 

es preveu que votin els conta-
giats i en quarantena, s’hauran 
de posar EPI complet. 
D’altra banda, ha descartat va-
cunar els membres de les me-
ses ja que el calendari no per-
met garantir la immunitat i hi 
ha escassetat de vaccins.
El secretari general de Salut 
ha explicat que estan estudi-
ant com garantir el dret de vot 
de les persones que viuen en 
residències però no ha volgut 
avançar possibles mesures per 
“respectar el debat tècnic” i 
“les resolucions que en puguin 
sortir”.

OPINIÓ
PERSONES MOLT GRANS

No fa gaire temps vaig publicar 
en este mateix mitjà dos escrits 
on feia especial reconeixement 
als professionals que directa-
ment o indirectament, fent un 
sobreesforç sobre el que ja és 
habitual, tenen cura de les per-
sones que en les actuals cir-
cumstàncies més ho necessiten, 
un reconeixement que feia ex-
tensiu a les persones que cuiden 
persones en l’àmbit domèstic. 
Avui, sense oblidar tanta gent 
que en centres sanitaris o al seu 
domicili estan vivint de manera 
especialment aclaparadora tota 
la situació generada per la pan-
dèmia, vull centrar este reconei-
xement en les persones que ha-
biten en centres residencials de 
les Terres de l’Ebre, tant de gent 
gran, com de persones amb 
discapacitat o malaltia mental i, 
també, en infants i joves que vi-
uen en centres de la DGAIA i en 
dones que es veuen obligades a 
recórrer a centres que les man-
tinguen allunyades de la violèn-
cia masclista. Reconeixement 
perquè han viscut i estan vivint 
amb gran paciència, resiliència i 
valentia tots els desajustaments 

que la crisi ha comportat en les 
nostres vides. Haver de viure 
constantment amb l’espasa de 
Dàmocles a sobre, veure com la 
malaltia està afectant a compa-
nyes i companys que conviuen 
amb tu, no poder rebre tant com 
caldria l’acompanyament i l’es-
calf de les persones estimades, 
canviar radicalment d’hàbits... 
és molt dur. Com també es fan 
difícils de suportar el patiment i 
la incertesa que viuen, en el seu 
cas, els familiars i altres perso-
nes del seu entorn vital.
Quasi no es pot dir res, només 
empatitzar i admirar el seu com-
portament i la seua actitud. I fer-
ne públic reconeixement. Per 
això, d’una manera específica, 
per a fer realitat este humil ho-
menatge, vam impulsar i oferir 
per a tots ells i elles l’espectacle 
virtual Som molt grans! (sen-
se oblidar que uns dies abans 
les mateixes persones destina-
tàries també van poder gaudir 
d’un teleconcert del cantautor 
ampostí Noel Luna). Quan vaig 
plantejar la idea inicial del que 
va acabar sent Som molt grans! 
no va costar gens que des del 
col·lectiu DiLLUMs d’Arts al Forn 
s’assumís el projecte amb entu-
siasme. Com tampoc va costar 
gens comptar amb la col·labo-
ració entusiasta d’un grup de 
representants del món cultural i 
artístic ebrencs. Ricardo Gascón 
de seguida va començar a co-
ordinar (acomboiar, com diu ell) 

les actuacions que podien ca-
bre en un espectacle d’una hora 
que donés presència a diverses 
vessants artístiques, i Valer Gis-
bert hi va donar forma a través 
d’un fil conductor encarnat en 
un llibre, un quadern de vida, on 
es guarden totes les emocions. 
De l’edició i el muntatge se’n va 
encarregar Rafael Ricote. I voilà!, 
un espectacle que incita a re-
trobar la màgia de la vida de ca-
dascú, fresc i emotiu, que podeu 
recuperar sempre que vulgueu a 
dillums.blogspot.com o, direc-
tament, a https://www.youtube.
com/watch?v=t4rFPW70mXk. 
Conduït per Meritxell Sabaté, 
hi van desfilant el Grup Teatral 
Planer, Jesús Fusté, Jesús M. Ti-
bau, Joan Rovira, Jota Planera, 
Kosereta, Junior’s, La Tuna Folk, 
Montse Boldú, Marta Viladrich 
i Manel Miró, Pili Cugat i Car-
los Luprián, los Quicos (acom-
panyats d’Èric Vinaixa, Montse 

Castellà i membres de Xeic! i de 
Pepet i Marieta), Roberto Oliván, 
Sheila Martín, Sílvia Panisello, Vi-
cent Pellicer, entre d’altres, als 
quals també cal donar les grà-
cies i fer un reconeixement pel 
que han aportat. De fet, com 
tantes coses a la vida, és un joc 
de donar i rebre, perquè l’estona 
d’alegria que hem pogut apor-
tar i les mostres d’agraïment i 
de satisfacció que hem rebut 
d’alguns dels grups destinataris 
són d’aquelles coses que no es 
paguen amb diners.  De vegades 
“pareix que el món va en con-
tra teu, que tot és advers, però 
renaix el pols latent de la vida, 
de l’esperança... i sempre fa ro-
gle i t’empeny a superar l’obs-
tacle”, es diu en un moment de 
Som molt grans!, un títol que té 
un doble sentit que ja és tot un 
reconeixement i una invitació a 
l’autoestima i a l’apoderament 
de cada persona. En este sen-
tit les valentes i grans persones 
que viviu als centres residenci-
als de molts dels nostres pobles 
sou un veritable exemple, i us ho 
dic així, mirant-vos als ulls. Dei-
xeu-me expressar-vos-ho, per a 
concloure, amb una de les jotes 
que us vam dedicar: “Sou molt 
valents i valentes, / i els que te-
niu al voltant, / les famílies, que 
us estimen, / la gent que us està 
cuidant: / gran exemple que do-
neu / perquè tirem endavant”. 
Un exemple i un estímul, gran-
díssimes persones!

 Màrius Pont Fandos, director de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre

Reconeixement A 
les persones que 

habiten en centres 
residencials de les 

Terres de l’Ebre

 Els membres de les meses 
no es poden vacunar ja que el calendari 
no permet garantir la immunitat i hi ha 

escassetat de vaccins.

 Entre les 19.00 i les 20.00 hores del 14-F,
quan es preveu que votin els contagiats 

i en quarantena, els membres de les meses 
s’hauran de posar EPI complet.
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HI HAURÀ FUTBOL 
LA TEMPORADA 
VINENT?
Vostès diran que sóc negatiu. 
Tot al contrari. Jo sempre sóc 
positiu, però també realista. 
Per matisar el meu titular 
hem de situar-nos amb el 
que ha passat amb la Covid 
des que va començar. Fa un 
any, semblava que era una 
broma i mentre a Itàlia arri-
bava, aquí ballàvem la sarda-
na, la jota i el pasdoble. I ens 
vam trobar al mes de març 
amb un confinament total. 
Posteriorment, va arribar la 
primera onada, la segona, la 
tercera...i ningú pot garantir 
si hi haurà una quarta. Ara 
tenim el lio de les vacunes i 
veurem al setembre quants 
vacunats hi hauran, amb 
la qual cosa jo ja no penso 
si aquesta temporada hi 
haurà futbol. Ni ho penso. 
El meu horitzó és la següent 
temporada. Ja en portem 
dues no liquidades. L’actual 
va arrencar a l’octubre però 
només van haver-hi dues 
setmanes de competició. La 
Federació farà un altre intent 
per al setembre. ¿En quines 
condicions? Novament serà 
Sanitat qui decidirà. I veurem 
que decideix. Que no torni 
a passar que a l’estiu estem 
millor i es tira avant com 
l’any passat. Aquesta vegada 
els clubs han d’unir-se 
més. Jo parlo amb tots els 
clubs ebrencs i hi havia una 
majoria àmplia que no volien 
començar a l’octubre. Jo tinc 
molts dubtes per a la prope-
ra temporada. La covid està 
aquí i no se n’ha anat i el 
procés serà lent. Tinc molts 
dubtes per la campanya 
vinent si hi haurà futbol i en 
quines condicions. El culebró 
seguirà. En qualsevol cas i 
malgrat tot, sóc optimista, 
avui, demà i sempre. 

CELMA

UN MITING  
Els polítics estan o han 
d’estar per resoldre proble-
mes, no per crear-los. O sigui, 
portem setmanes informant 
que les competicions s’anul.
laran per la situació sanità-
ria, i segurament és el més 
sensat, i ara resulta que 
dimarts sento dir que, per les 
eleccions, podrem saltar-nos 
restriccions....per anar a un 
miting. Baix el meu punt de 
vista, les eleccions no han de 
tenir lloc el dia 14. Segura-
ment, algú tindrà un interès 
en què no anem a votar 
tots. Serà un interès que no 
mira per la salut. No ho sé. 
Aquesta columna és espor-
tiva. En qualsevol cas, ahir ja 
vaig llegir que es desaconse-
llava anar a mitings en altres 
municipis i els limitaven els 
actes a la gent de la mateixa 
localitat. Però si se celebren 
les eleccions, la situació en 
altres àmbits pot canviar. El 
diumenge 7 de febrer està 
fixat el termini de les noves 
restriccions. Caldrà esperar 
per comprovar si les mesures 
es mantenen o s’amplien. O, 
cas contrari, havent eleccions, 
amb el que això suposa, si es 
poden flexibilitzar. I això afec-
ta la competició esportiva. La 
Federació Espanyola pressio-
na perquè la Tercera Divisió i 
la Lliga Nacional Juvenil han 
de tenir descensos.  I, per 
tant, la Primera catalana i la 
Preferent juvenil, en principi, 
haurien de competir, d’entra-
da sense descensos perquè 
les altres categories sembla 
que no es preveu que juguin. 
Jo espero que durant la set-
mana vinent s’imposi el sentit 
comú i que les eleccions es 
puguin ajornar. La situació 
sanitària és alarmant . I si es 
recomana que la gent es que-
de a casa, no és massa lògic 
que hagi d’anar a votar. Però 
ara ja tot és un afer polític.

MICHEL NOU PROJECTE
Tortosa i Ebre escola, 
més a prop

Fernando Garcia, Joel Martorell  i Joaquin Celma, dilluns a Minut 91.

FEDERACIÓ
La setmana passada vam 
informar que la Federació 
Catalana està a expenses 
de fer la junta directiva. La 
junta tampoc s’ha pogut fer 
aquesta setmana perquè 
el president Joan Soteras, 
després d’estar ingressat, 
acaba de rebre l’alta i encara 
no s’ha incorporat. De totes 
formes, sí que va haver 
reunió de delegats, dime-
cres. La situació ara està en 
què  la Federació Espanyola 
pressiona perquè les com-
peticions de Tercera divisió, 
que depenen de l’FEF, han 
de tenir descensos i, per 
tant, la categoria de baix, en 
este cas a Catalunya la Pri-
mera catalana, ha de fer lloc 
als equips que baixen. Per 
tant, la Primera catalana (i 
la preferent juvenil) hauria 
de competir, tot i que, si no 
hi ha res de nou, ho faria 
sense descensos perquè en 
principi la resta de categori-
es, Segona, Tercera i Quarta 
no està previst que hagin de 
jugar. De totes formes, res 
és oficial i tot dependrà de 
les restriccions que acaben 
el dia 7 de febrer. Si es man-
tenen o s’endureixen encara 
més, res seria possible. 
Però si hi ha flexibilitat en 
mesures com la mobilitat, la 
Primera catalana, com a mí-
nim, si que podria competir.  
Ho hauria de fer-ho. 

Dilluns vinent, dia 1 de 
febrer, nova tertúlia 

Minut 91 a Canal Terres de 
l’Ebre (21.30h).
A la propera ens visitaran: Fer-

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

nando Garcia (Ràdio Ràpita), 
Joel Martorell (tècnic Gan-
desa B) i Joaquin Celma (el 
senienc que viu a Madrid i que 
després de l’èxit de la setma-

na passada, torna a la tertúlia). 
Analitzarem l’actualitat i si la 
temporada 20/21 a les com-
peticions territorials es dona 
per acabada o no. 

Ningú fa res oficial, ni per un club ni per l’altre, 
però les negociacions per unir esforços i crear

ambiciós projecte de base podrien confirmar-se 
en les properes setmanes

Ja fa anys que es parla 
d’una possible unió entre 

el CD Tortosa i l’Ebre Escola.     
No obstant, el projecte sem-
pre ha quedat en rumors. 
A finals de l’any passat, Joa-
quin Celma, en la secció Top 
Secret, ja va avançar que ara 
existia una aproximació entre 
els dos clubs. 
I aquesta sembla que pot estar 
a prop de concretar-se. 
Ningú, per cap dels dos cos-
tats, fa res oficial però les ne-
gociacions per agrupar-se i fer 

un ambiciós projecte esportiu 
de futbol base, podrien estar 
avançades i es podrien con-
cretar en properes setmanes.
Així mateix, el nou projec-
te podria apuntalar l’apartat 
tècnic amb una persona amb 
molta experiència en el camp 
formatiu del nostre territori. 
És una possibilitat que pot 
existir.  
El temps confirmarà si el pro-
jecte tira avant de forma defi-
nitiva. I si, d’aquesta forma, es 
confirma la notícia.  
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“LA SITUACIÓ 
FA QUE 
ENS ANEM 
RESIGNANT” 
German, tècnic de l’Ascó, 
insistia aquesta setmana en 
què “el pensament que tinc és 
el mateix de fa dues setma-
nes, tot i que és cert també 
que ara ja estem en unes 
dates que són limit. I està 
clar que el calendari s’hauria 
d’adequar per les jornades 
que queden. I es comprimeix 
molt i més sabent que poden 
haver-hi contagis que poden 
comportar ajornaments i 
això ho complicaria tot”. No 
obstant, segons German. 
“continuo considerant igual-
ment que el futbol és segur. 
Però, així mateix, hem de ser 
també realistes que estem en 
una situació d’incertesa que 
fa que ens acabem resig-
nants a que la temporada 
s’acabarà suspenent. Penso 
que la Federació ens hauria 
de mantenir més informats. 
Entenem que estan esperant 
una resposta del Procicat, 
quant a les propostes que 
ells han enviat, però creiem 
que han de fer un pas avant i 
buscar una solució, i ja anem 
molt amb retard. Els clubs de 
Primera catalana van posar 
data limit de començar a en-
trenar aquesta setmana. No 
hi ha resposta i, com he dit, 
tot fa pensar que la tempora-
da es donarà per nul.la. És un 
situació molt trista per tots 
els que ens agrada el futbol 
però, com ja he comentat, ens 
hem de resignar a la realitat 
actual i no fer-nos il.lusions 
com les que ens han fet tenir 
fins fa poc”.  

REUNIÓ 
Dimarts va haver una altra 
reunió de la Comissió de clubs 
de la Primera catalana. Els 
clubs consideren que la Fede-
ració ha adoptat una posició 
massa ‘passiva’ davant del 
conflicte i està més pendent 
d’altres qüestions de ‘cadires’ 
que no pas de respondre amb 
claredat de si anul.la o no la 
temporada. 

MÉS 
NOTÍCIES

FC ASCÓ

RAPITENC QUE MARXA A ESTATS UNITS

Andreu: “que posin una data d’inici o que 
diguin que donen la temporada com a nul·la”

El porter Pol Rodriguez  jugarà la temporada 
vinent amb el juvenil del Queensboro
El porter rapitenc Pol Rodríguez 
jugarà la temporada vinent amb 
el juvenil del Queensboro, d’Es-
tats Units. Pol estava al Nàstic 
de Divisió d’Honor, en aques-
ta campanya. L’ampostí Josep 
Gombau, mister del primer 
equip del Queensboro, de la 
USL Championship, ha apos-
tat pel jove porter de la Ràpi-
ta que ara té 18 anys. Segons 
Gombau, “coneixo a Pol  i sóc 
conscient de la seua evolució. 
Vaig plantejar-li la possibili-
tat d’incorporar-se al projec-
te, al juvenil del Queensboro i 
va acceptar el repte, veient de 
forma positiva el creixement 
que pot tenir tant en la vessant 
esportiva com en la personal”. 
Gombau volia destacar “les fa-
cilitats que ha posat el Nàstic 
per donar la baixa quan l’equip 
juvenil de Divisió d’honor està 
a l’equador de la campanya”. El 

jove Pol s’ha mostrat molt il.lu-
sionat amb la nova experiència 
que, el seu fitxatge pel club dels 
que n’és copropietari David  Vi-
lla, suposarà en tots els sentits. 
Pol és fill d’un dels davanters 
destacats del nostre territori a 
la dècada dels noranta, Carlos 
Rodriguez. També cal informar 
que Gombau s’emporta a Estats 
Units, a New York, al preparador 
de porters ampostí Pau Rovira. 

Els clubs de Primera 
catalana van fixar el 

dilluns passat, 25 de gener, 
com a data per a poder 
retornar els equips als 
entrenaments (els que no 
estan preparant-se). I si no 
podia ser en aquesta data, 
acceptaven que la temporada 
es declarés nul.la. Però tot i 
la petició a la Federació, la 
resposta que van rebre no va 
aclarir el que els clubs volien. 
Per tant, incertesa. Andreu 
Muñoz, president de l’Ascó, és 
un dels que forma el grup dels 
40 clubs de la Primera catalana. 
El president asconenc, sobre 
els moments actuals, conside-
ra que “la situació sanitària és 
complicada, tots veiem com 
està a hores d’ara a Catalunya. 
Però la nostra Federació hauria 
de donar-nos notícies, en un 
sentit o en un altre. Això és el 
que se li va sol.licitar. El temps 

Andreu Muñoz, president del Futbol club Ascó.

va passant i estem a l’espera”. 
Andreu aclareix que “nosaltres, 
aplicant tots els protocols, es-
tem entrenant i no hem tingut 
cap cas provocat per la pràctica 
del futbol. Potser la culpa no és 
nostra i és de qui pren les de-
cisions de perquè uns juguen, 
fins i tot en espais tancats, i al-
tres no”.
Muñoz afegeix que “els dies 
passen i cada vegada hi ha 
menys marge. Si reprenéssim 
la lliga al mes de març, i aca-
bant-la el mes de juny, ja ani-
ria tot molt just i això sense 
que hi hagi cap suspensió. Per 
tant, demanem que ens posin 
una data d’inici o que diguin 
que s’ha acabat. A la categoria 
tenim un grup de presidents 
de 40 clubs i hem fet diversos 
comunicats. Rebem respos-
tes neutres, que no s’ajusten a 
la realitat i perjudiquen la salut 
econòmica dels clubs i, a més, 

comporta patiments. Està clar 
que la Salut va per davant; per 
això demanem una resposta i 
així acabem amb l’agonia si es 
decideix que la temporada s’ha 
acabat”.
L’Ascó està entrenant i “estem 
preparats per competir quan si-
gui. Però entenem que hi haurà 
equips que no entrenen i que 
necessitaran unes setmanes 

per preparar-se. Per tant, no es 
pot trigar a tenir una confirma-
ció a la proposta que vam fer”.  
Els clubs també volen respos-
tes sobre quina categoria pot 
quedar l’any vinent. “Si hi ha sis 
descensos de Tercera i si no hi 
ha ascensos de Primera, no sa-
bem com quedarà. S’ha de sa-
ber com es gestionarà el tema, 
si s’anul.la la temporada”. 

Pau Rovira, com a entrenador de 
porters, també fitxa pel Queensboro. El porter Pol Rodriguez estava al Nàstic juvenil de Divisió d’honor.
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Des del CD Roquetenc in-
formen que “l’equip va en-
trenar f ins el  Nadal,  però 
passades les festes no ha 
tornat a fer-ho, en vista que 
la situació sanitària es com-
plicada i que tot apuntava a 
que la temporada no conti-
nuaria. Així vam acordar-ho 
jugadors, tècnics i directiva. 
I tenim assumit que la tem-
porada serà nul.la”. Miquel 
Campos, cap de premsa del 
Roquetenc, afegeix que “a 
l’octubre, tot i aturar-se la 
lliga, es va seguir entrenant 
amb molta il.lusió perquè es 
pensava que més endavant 
es podria tornar a compe-
tir. Però han anat passant 
els mesos i la situació no ha 
millorat, més bé al contrari. 
Al desembre les restriccions 
van incrementar i les dif i-

cultats han augmentat i, des 
del club, a hores d’ara, tenim 
assumit que la temporada 
serà nul.la. Una llàstima però 
l’estat sanitari actual és el 
que és. Una hipotètica tor-
nada necessitaria un temps 
de preparació i ara estem ja 
prop del febrer i els terminis 
es van reduint i per això ve-
iem inviable poder reprendre 
la competició. Començarem 
ja a preparar la campanya 
21/22, que esperem es pugui 
dur a terme amb normalitat. 
A efectes federatius espe-
rem i desitgem que a l’hora 
de tramitar les fitxes de la 
campanya propera es tingue 
en compte que en aques-
ta només s’han jugat dos 
partits i que, per la vinent, 
s’aplique alguna bonificació 
o descompte”.

CD ROQUETENC

Del FC Godall el tècnic Juan-
jo Agustín, comenta que “ara 
s’està demostrant el que temps 
enrere veníem dient un bon 
nombre de clubs quan feiem 
una valoració sobre la represa 
de les competicions i ja consi-
deràvem que una represa era 
una utopia. I que no es podia 
fer. Pensem que ja no cal fer 
més cálculs ni pensar amb una 
competició que realment no 
pot dur-se a terme.  Ara ja cal 
pensar en la temporada vinent. 
Una temporada la 21/22 que 
creiem que també serà com-
plicada perquè hi haurà clubs 
que tindran dificultats per a 
poder competir. Però que cal 
començar-la a planificar. Hi 
haurà jugadors veterans que 
portaran més d’un any sense 
competir i tornar a fer-ho no 
serà tan fàcil. N’hi haurà que, 
per la seua edat, és possible 
que es plantegen no seguir pel 
que suposaria i això afectarà i 
farà que s’hagin de replantejar 

moltes coses”. Juanjo, sobre 
les bonificacions si no es juga, 
diu que “s’hauria de bonificar 
a tothom que en la tempora-
da 20/21 s’hagi tramitat la fit-
xa i donar l’oportunitat de que 
la lliga vinent, a qui continue 
federat, la fitxa i la mutualitat 
siguin gratuïtes. Enguany no 
s’han generat despeses i, per 
tant, l’any vinent s’hauria de 
compensar íntegrament. En-
tenc que tot això és serà com-
plicat i que la resolució final no 
agradarà a tots.  Però caldrà 
esperar que dirà la Federació”.

“LA FEDERACIÓ 
S’HA DE 
PRONUNCIAR” 
   
Pau Alegria, del Catalònia 
B: “s’hauria de saber alguna 
cosa oficialment. També dir 
que tot és molt complicat 
perquè la situació sanitària ha 
empitjorat.  I per això el millor 
és donar la temporada com 
a nul.la. D’altra banda, penso 
que s’han de reembossar els 
diners invertits pels clubs 
o s’han de guardar per la 
temporada propera. A Quarta 
no hem jugat cap partit. Cal 
considerar també que si no es 
juga en una categoria, no es 
pot fer en les altres, encara 
que siguem menys equips”. 
Pau afegeix que “si la situació 
millorés (cosa complicada 
a curt termini) i es pugués 
començar avançat el febrer, 
potser hi hauria temps fins 
al juny i juliol. Tampoc li 
veig problema enllaçar una 
temporada amb una altra, es 
viuria intensament el futbol 
després de molt de temps 
sense tenir-ne. No obstant, 
torno a repetir que potser 
la realitat actual comporta 
que la temporada s’hagi de 
donar com a nul.la. Natros, i 
també el primer equip, estem 
entrenant, complint totes les 
normatives. Ho fem perquè 
ens agrada el futbol. I tenim 
ganes. No obstant, pensem 
que aviat s’hauria de saber 
alguna cosa oficialment i així 
acabar amb la incertesa”. 

CATALÒNIA B

“JA CAL PENSAR EN LA 
CAMPANYA 21/22”

FC GODALL
“TENIM ASSUMIT

 QUE LA TEMPORADA 
SERÀ NUL·LA”

Miquel Cervelló, tècnic de l’Al-
canar: “és una situació amb 
sentiments contraposats. Te-
nim moltes ganes de tornar i 
crec que podríem tornar a fer-
ho. Ja es veu que els equips 
que juguen no agafen el virus, 
tothom ho agafa o a casa a  
la feina, però no entrenant 
o competint. D’altra banda, 
tot i les ganes de competir, 
jo crec que ho acabaran anul.
lant perquè la majoria de ter-
ritorials federatives ho estan 
fent. La catalana entenc que 
no ho fa encara per tema eco-
nòmic perquè per l’any vinent 
els tocarà pagar el que havien 
d’haver pagat enguany”. Mi-
quel afegeix que “la tempo-
rada s’anul.larà i l’any vinent 
tornarem a començar com 
estàvem enguany. Jo penso 
que abans de l’estiu haurí-
em de poder fer amistosos o 
algun torneig per recuperar 
sensacions. I a l’agost, si tot 

va bé, que ja veurem perquè 
no sé la pandèmia l’aturaran 
enguany, intentar jugar. En 
qualsevol cas, penso que a 
entrenar ens haurien de dei-
xar a hores d’ara; la Federa-
ció hauria d’aconseguir que 
tinguem permís de mobilitat 
per fer-ho. És incoherent que 
a la lliga nacional de juvenils 
es jugui i s’entreni i els altres 
no puguem fer-ho. Però és un 
més dins dels despropòsits 
que hi ha actualment. Com 
he dit, estem a l’espera i tots 
tenim ganes però la realitat 
és la que és i cal acceptar-la. 
Portem 3 setmanes d’aturada 
d’entrenaments i per això el 
millor seria ja parar-ho i més 
endavant fer algun amistós. 
No té sentit tornar a competir 
i després parar perquè hi hau-
rà una quarta i una cinquena 
onada. I les decisions són con-
tradictòries i les paguem els 
de baix”. 

ALCANAR
“SENTIMENTS CONTRAPOSATS”

Ivan Romeu, tècnic de l’Amet-
lla: “segueixo pensant que la 
Federació no ha gestionat bé  
la situació i aquesta s’ha allar-
gat més del que calia. I per als 
entrenadors, almenys en el 
meu cas, ens ha afectat per-
què ja al desembre vaig fer una 
planificació de treball individual 
per als jugadors per tenir con-
tacte i per saber com estaven. 
Vam començar amb moltes ga-
nes però poc a poc la gent s’ha 
anat desmotivant. Per això, ja 
és hora que es done la tempo-
rada per acabada i, d’alguna 
forma, desconnectarem. I espe-
rarem que tot millore i, així, po-
drem anar tornant a la norma-
litat en el futur”. Ivan afegeix 
que “quant al futbol base, crec 
que, si la situació millora en 
un parell de mesos, es podria 
fer algun torneig. Però a nivell 
amateur ja és molt complicat 
tornar a enganxar a la gent”. 
A nivell econòmic, segons Ivan, 
“la Federació ha de ser cohe-

rent i ho ha de tornar tot; no-
més hem jugat dos partits i no 
té cap sentit que intenten justi-
ficar-ho amb un descompte per 
la temporada vinent, quan hi 
haurà gent que estarà i d’altra 
que no. Com he dit, en general, 
la gestió de la Federació no ha 
estat bona perquè d’alguna 
manera han jugat amb tot el 
tema, pels seus interessos. Jo 
tenia ganes de que es pugués 
tornar a competir i mantenia la 
il.lusió, però s’ha vist que real-
ment se sabia que no es podia 
per les instruccions de Sani-
tat. Per tant, en determinats 
moments s’han creat falses 
Expectatives. Per això el millor 
és acabar amb la incertesa. No 
interessa a ningú que s’allar-
gui més. Espero que, amb el 
temps, tot vagi millor, que les 
vacunes siguin efectives i que a 
l’agost/setembre es pugui tor-
nar, tot i que potser encara ar-
rossegarem, d’alguna manera, 
la situació que estem vivint”.

SCER L’AMETLLA
“S’HA DE DONAR PER ACABADA”

Pau Alegria, mister del Catalònia B.

“S’ha comprovat
amb el temps que
era inviable tornar
a jugar enguany”
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Des del f i l ial  de l ’Ampos-
ta, sobre la situació actual, 
creuen que “la lliga vam co-
mençar-la i per això tema de 
patrocinadors està a l’aire 
perquè uns van pagar i uns 
altres no. Així mateix, natros 
fem un carnet col.laborador i 
per tot això hem d’esperar la 
Federació que decideix per 
prendre també una decisió, 
a banda de tema d’inscrip-
ció de l’equip i tot el que s’ha 
pagat. Si es dona per nul.la 
la temporada, per la vinent 
la Federació s’ha d’ajustar 
a les conseqüències del que 
està passant. Natros fa un 
mes que no entrenem i crec 
que el millor, com hem dit,  
seria aparcar esta tempora-
da i pensar que la pròxima 
esperant que vagi  mil lor. 

Creiem també que s’hauria 
d’intentar, pel futur, limitar 
els grups i no barrejar equips 
de vàries comarques. I si això 
comporta una restructura-
ció de les categories, pues 
caldria estudiar-ho baix el 
nostre punt de vista. I és que 
encara que el virus estigui 
dominat a partir de l’estiu, 
hem de ser conscients que 
d’alguna manera ens acom-
panyarà més temps, i tot el 
que sigui prevenir serà posi-
tiu”. 

CF AMPOSTA B

Quico Sarroca, president del 
Benissanet, informa que “era 
de preveure tal com avança-
va la pandèmia, sobre tot en 
aquest mes de gener, que po-
driem arribar a aquesta situa-
ció actual”. Quico afegeix que 
“institucionalment no s’acla-
reixen en la gestió del tema i a 
nivell social l’estat sanitari no 
Millora. Per tant, el més lògic 
és que a nivell esportiu també 
es considere que s’ha d’anul.
lar la temporada. Natros hem 
disputat només un partit i en 
general s’han jugat dues jor-
nades. Per tant no hi ha cap 
valor classificatori i l’anul.lació 
és el més normal”
D’altra banda, el president del 
club benissanetenc, conside-
ra que “sobre com es faran 
les retribucions de les fitxes 
pagades entenc que al seu 
moment ens donaran expli-
cacions de com queda, espe-

rant que puguin ser el més ra-
onable per tots els clubs”. Per 
acabar Quico diu que “el que 
teníem i tenim clar és que no 
es podia jugar, com s’ha fet 
en altres llocs, sense public. 
A més, creiem que entre el 
públic era més difícil la trans-
missió perquè no hi va tanta 
gent al futbol i hi ha molt es-
pai obert. Jugar sense públic 
suposava pèrdues d’ingressos 
que en el futbol amateur eren 
molt importants. Hagués estat 
molt complicat haver de jugar 
sense públic. Per tant, millor 
que no hagi estat així per tot 
el que hagués comportat”. 

“ARA PER ARA 
EL FUTBOL 
ÉS EL MENYS 
IMPORTANT”
Des de la Unió Esportiva 
Tivenys, el president, David 
Montardit, sobre el moment 
actual i que la temporada es 
done per acabada, consi-
dera que  “tot el que es va 
dir al seu dia de la tercera 
onada s’està complint i la 
situació sanitària a hores 
d’ara és molt complicada, 
aquí a Terres de l’Ebre. I pel 
que fa al futbol, cal veure 
que és el menys important 
en aquests moments. Si es 
pugues competir  més en-
davant, encara que sigue en 
un torneig amistós, voldria 
dir que la pandèmia estaria 
controlada. I nosaltres, si això 
passés, avant. Però avui per 
avui no es pot començar i 
no es preveu en les properes 
setmanes”. David aclareix 
que “si la situació sanitària 
millorés i es pugués jugar, ho 
acceptaríem. Però sempre 
pensant en competir perquè 
entrenar sense competir 
acaba desmotivant”. 

UE TIVENYS
“ERA DE PREVEURE 

QUE PODIA PASSAR”

CD BENISSANET
“LA FEDERACIÓ S’HA D’AJUSTAR

A LES CONSEQÜÈNCIES
DEL QUE ESTÀ PASSANT”

Àlex  Ròdenas ,  por ter  de 
l’Olímpic, temps enrere, va 
manifestar que era partida-
ri de jugar quan llavors es 
plantejava de si es podia fer o 
no. El porter de l’Olímpic, no 
obstant, ara ho veu d’una al-
tra manera: “la veritat és que 
quan em vaig manifestar en 
una anterior ocasió, la situa-
ció sanitària era una altra. Els 
pics eren baixos i la pandèmia 
no estava en una situació tan 
greu com l’actual”. Ródenas 
afegeix que “ara tot ha can-
viat. L’estat sanitari és greu 
a Catalunya i a Tarragona. 
Estem en uns moments que 
ens podem contagiar tots, en 
qualsevol lloc i instant. Per 
tant, ara no veig recomanable 
jugar a futbol, ni fer desplaça-
ments entre poblacions si no 
és per un motiu essencial”. 
D’aquesta forma, el jugador 

del club morenc considera ara 
que “és pràcticament impos-
sible poder competir aquesta 
temporada. A més de la pan-
dèmia que evita poder fer-ho 
en les properes setmanes, ja 
no hi ha temps per a poder 
preparar-se i després dispu-
tar les jornades previstes, tot 
i que només s’havia de fer 
una volta. Torno a repetir que 
al seu dia jo ho veia possible, 
perquè la situació era una al-
tra. Però ara, per desgràcia, 
tot ha canviat radicalment. 
Aprofito des d’aquí per salu-
dar a tota la gent del futbol, 
una abraçada per a tots”. 

ÀLEX RÓDENAS
“ÉS PRÀCTICAMENT IMPOSSIBLE 
PODER DISPUTAR LA CAMPANYA”

Cristian Torta, entrenador del 
Masdenverge, informa que 
“la veritat és que nosaltres, 
tal com està tot, pel que fa 
a temes esportius, gairebé 
no en parlem ni amb la jun-
ta ni amb els jugadors en les 
darreres setmanes. Per això, 
considero que la temporada 
s’hauria d’anul.lar. El millor, 
per als equips de Quarta, és 
que no hem començat la lliga 
i això aclareix el tema d’ins-
cripcions i pagaments perquè 
no s’han fet”. Cristian afegeix 
que “penso que, tot i que la 
pandèmia es controle, igual-
ment poden haver-hi casos 
positius l’any vinent, tot i que 
més aïllats. Per això crec que 
seria interessant agrupar els 
equips per comarques, o si-
gui Baix Ebre-Montsià i Ribe-
ra-Terra Alta. I així es podria 
prevenir qualsevol incidència 

amb el tema dels perímetres 
que, tot i que amb menys inci-
dència, podria seguir vigent el 
proper any. Una vegada plan-
tejat això, es podria estudiar, 
si a Quarta no és possible, fer 
dos grups de Tercera i agrupar 
els clubs d’esta manera. En 
qualsevol cas, és una opinió 
com a  entrenador d’un equip 
de Quarta”. 

CF MASDENVERGE
“QUE LA TEMPORADA SIGUI NUL·LA 
ENS SEMBLA UNA BONA DECISIÓ”

David Montadit, president UE Tivenys.  
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CLUB  
HANDBOL 
AMPOSTA 
Demà dissabte, el sènior feme-
ní del CH Amposta es despla-
çarà fins a Elda (Alacant) per 
disputat la 16ª. jornada de 
Divisió d’Honor Plata. El duel 
es disputarà a partir de les 18 
hores. Després de dues sus-
pensions per la Covid, l’equip 
de Mateu hauria de disputar el 
primer partit de l’any. El partit 
es podrà seguir en directe per 
l’streaming del Club Balonma-
no Femenino Elda Prestigio a 
través d’aquest enllaç: http://
www.twitch.tv/eldaprestigio

HANDBOL ASCÓ 
La tornada a la competició 
de l’Handbol Ascó no va ser 
positiva. Dissabte les asconen-
ques van perdre per 14 gols de 
diferència, 33-19 a la pista de 
l’Handbol Franqueses. I diu-
menge, la diferència encara es 
va ampliar fins als 19 gols amb 
el 27-46 final. (ebredigital.cat)

MONTAÑÉS 
TORNA A 
COMPETIR 
Després de tres anys i mig, 
el tennista rapitenc Albert 
Montañés ha decidit tornar de 
forma oficial. El rapitenc, ha 
arribat a un acord per jugar el 
Campionat d’Espanya absolut 
per equips masculí amb el 
Club Tennis Tarragona, que 
té previst la seua disputa del 
3 al 6 del mes de novembre. 
El club tarragoní ha decidit 
apostar pel seu fixatge amb el 
principal objectiu d’aconseguir 
la permanència a la máxima 
categoria del tennis estatal. El 
rapitenc, que ara té 40 anys i 
va arribar a ser el número 22 
del rànquing mundial el 2010. 
(ebredigital.cat)

MÉS 
NOTÍCIES

VOLEI

GANDESA B

El Volei Roquetes s’imposa a l’AE Aula (3-0) i és 
líder amb els mateixos punts que el Sabadell

“El temps i les circumstàncies ens acaben 
donant la raó de que no tenia lògica començar”

El sènior masculí del Volei 
Roquetes es va imposar al 

penúltim, l’AE Aula, per  (3-0). 
Va ser el primer partit de l’any a 
casa. Com en anteriors, a porta 
tancada, però transmès per Ca-
nal Terres de l’Ebre en directe. 
Un fet que està donant més re-
lleu a la temporada excepcional 
i per somiar de l’equip de Ro-
quetes que, amb el triomf, és lí-
der amb els mateixos punts que 
el CN Sabadell que va perdre a 
la pista del Barça. 
L’equip local va sortir molt con-
centrat i ja va marcar distàncies 
en el primer set que, no obstant, 
va ser el més ajustat (25-20). En 
el segon, el Volei Roquetes va 
refermar l’ordre defensiu, amb 
poques errades en atac (25-16). 
I en el tercer va tancar el par-
tit amb contundència (25-11). 
L’equip continua ferm. Demà 
visita el Manresa (16.30h).
Foto: Facebook CV Roquetes

El Gandesa B va ser dels equips 
que va decidir no començar 
la temporada, en previsió del 
complicada que seria pel tema 
covid. Això li va suposar perdre 
la Tercera catalana. El seu mis-
ter, Joel Martorell, passats els 
mesos i davant de la situació 
actual, considera que “el temps 
i les circumstàncies ens acaben 
donant la raó en què no tenia 
cap tipus de lògica començar la 
temporada a l’octubre, com va 
fer-se”. Joel, davant la situació 
actual, comenta que “era bas-
tant imprevisible que tot anés 
a pitjor, però tampoc a millor. 
Se sabia. La Federació va portar 
presses per començar la com-
petició (i suposadament presses 
per tenir ingressos i cobrir-se 
les espatlles..) i pocs vam ser els 
equips que van decidir no co-
mençar. Ara, tots ja volen donar 
la temporada com a nul.la. I jo, al 

seu moment, ja vaig dir, a nivell 
de planificació de càrregues i de 
programació, que la temporada 
seria un gran problema, i aquí 
en tenim les conseqüències”. 
Sobre si es dona la temporada 
com a nul.la, el tècnic creu que 
“per este motiu, el Gandesa B es 
mereix estar a Tercera, penso 
que vam fer mèrits per estar-hi, 
i que és el lloc on ens perto-
caria estar, perquè els jugadors 
s’ho mereixen i el club també. 
Però dubto molt que la Federa-
ció, donant-la com a nul.la, ens 
deixi competir a la categoria on 
ens toca. Veurem on arriba tot, 
i crec que el club s’hauria de fi-
car fort amb el tema, i l’any del 
seu centenari poder competir a 
Primera i a la Tercera catalana 
respectivament”.
D’altra banda, igual que el Gan-
desa B, el Pinell va retirar l’equip 
i va perdre la Tercera catalana: 

“natros, al setembre de l’any 
passat, preveiem el que ha aca-
bat passant i sentint-ho molt 
vam retirar l’equip en previsió 
de que passés això. Per desgrà-
cia la vam encertar perquè s’ha 
vist com està tot, i dubtem molt 
de que es pugue tornar a co-
mençar la lliga”. Sobre una pos-
sible reclamació de la catego-
ria on haurien de jugar, des del 

Pinell diuen que “esperarem que 
es done la temporada nul.la ofi-
cialment i llavors ens reunirem 
en junta i ens assessorarem de 
com està tot el tema i prendrem 
una decisió. Igual ens diuen que 
podem tenir raó o ens poden 
dir que el calendari que val és 
el que va començar la lliga, tot i 
haver-se declarat la temporada 
nul.la”.

Joel: “ara tots els equips volen 
donar la temporada com a nul.la. 
Pocs vam ser els que vam decidir 
no iniciar el campionat”. 

“Quan torni la competició, el nos-
tre lloc per jugar hauria de ser la 
Tercera catalana”
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ARRÒS INTEGRAL 
AMB SALMÓ I SALSA TERIYAKI

PREPARACIÓ:
Deixar en remull l’arròs en aigua 
(3 vegades el volum de l’arròs) 
a la cassola de cocció. Després 
del repòs, afegir ½ culleradeta 
de sal i coure durant 30 minuts 
a foc suau. Per a la salsa teriyaki: 
Introduir tots els ingredients de la 
salsa en un bol i batre amb unes 
varetes. Escalfar al foc i seguir 
remenant fins que espesseixi. 
Reservar. Tallar el salmó a daus i 
clava’ls en bastons fusta. Marcar 
sobre una planxa o paella anti-
adherent uns segons per cada 
costat i anar girant. Servir l’arròs, 
pintar les broquetes amb la sal-
sa teriyaki i disposar-les a sobre. 
Acabar amb una mica de suc 

de llima, pebrot mòlt i julivert 
o coriandre picats. Servir amb 
més salsa a part.

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES) 

• 250 g d’Arròs Montsià Integral 
• 600 g de salmó fresc 
• 120 ml de salsa de soja 
• 2 cullerades de sucre morè 
• 50 g de sucre blanc 
• 1/2 culleradeta d’all en pols 
• 1/2 culleradeta de gingebre en 
pols 
• ½ llima 
• 2 cullerades d’aigua freda 
• 2 branquetes de julivert o cori-
andre 
• 1 culleradeta de pebrot mòlt 
• 2 cullerades de vinagre d’arròs 
(o vinagre de vi blanc) 
• 40 ml d’aigua 
• 1 cullerada de farina de blat de 
moro
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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

Si vens d’una etapa 
en que t’has sentit 
una mica apàtic, 
pots començar a 
gaudir de més ener-
gia i ganes de fer 
exercici. Es desperta 
la passió amb algú 
que coneixes.

aquari
21/01 al 19/02

Tensió entre el teu 
desig de llibertat 
i algú de l’àmbit 
familiar. Pensa en 
solucions pràctiques. 
Podries obtenir 
ingressos extra amb 
alguna activitat artís-
tica o musical.

sagitari
23/11 al 21/12

Augmenten les 
amistats, fins i tot 
encara que no facis 
gran cosa perquè 
això passi. A la feina 
potser vius una etapa 
de força estrès, però 
de la que en sortiràs 
reforçat.

escorpí
24/10 al 22/11

Pots viure algunes 
situacions amb la 
parella que et des-
col·loquin doncs està 
neguitosa. Tornes 
a un indret que 
t’agrada i amb el que 
tens força connexió 
emocional.

balança
24/09 al 23/10

Mercuri retrògrad a 
Casa V pot inclinar-te 
a rebre noticies d’un 
amor del passat. 
Amb els fills poden 
tornar a sorgir temes 
que estaven pen-
dents d’una conversa 
profunda.

àries
21/03 al 20/04

Amb Mercuri retrò-
grad per Casa XI pot 
tornar una amistat 
i pots recuperar un 
projecte que creies 
perdut. Si estàs a 
l’atur pot sorgir una 
feina per fer una 
substitució.

cranc
22/06 al 23/07

Mentre algunes 
persones del teu 
voltant són a l’atur, tu 
pots veure que per 
ara, te’n surts prou 
bé. Si amb la parella 
passeu una etapa 
distant, podeu tornar 
a connectar.

verge
24/08 al 23/09

Si cerques feina, po-
den trucar-te d’una 
empresa per la 
que ja vas treballar. 
Segones oportuni-
tats en lo laboral i en 
la salut. Si tens una 
relació sentimental, 
es consolida.

taure
21/04 al 21/05

Amb el Sol a Casa 
IX sents que has 
de pujar un graó 
en la teva evolució 
personal. No et 
conformes amb el 
de sempre i aspires 
a més. Rebel·lia i fe, 
amb aquest trànsit.

peixos
20/02 al 20/03

En aquests dies toca 
gestionar el món 
interior i fer front 
a l’insomni. Tens 
molta creativitat i 
si expresses el teu 
potencial, baixaràs 
revolucions i dor-
miràs millor.

lleó
24/07 al 23/08

Mercuri retrògrad 
a Casa VII, posa 
l’escenari ideal per 
retrobar-te amb el 
passat o cercar algú 
amb qui va quedar 
alguna cosa pen-
dent. Final d’etapa al 
sector laboral.

bessons
02/05 al 21/06

Amb el Sol a Casa 
IX sents que has 
de pujar un graó 
en la teva evolució 
personal. No et 
conformes amb el 
de sempre i aspires 
a més. Rebel·lia i fe, 
amb aquest trànsit.

629 251 998

877 075 973

RELAX LATINAS

TO
R
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SALIDAS A HOTELES Y 
DOMICILIOS, 24 HORAS

PAOLA
TETONA
SALIDAS

611 286 345

 

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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PLANTATGE / LLANTÉN
PLANTEGI LANCEOLATA

Existeixen dues plantes: el Plantatge Major i el Menor, com es veu a les fotos, el Plantatge Major de fulles més amples i el Plantatge Menor de fulles estretes i 
llargues. El Plantatge Major fa una flor plena de llavors petites semblants al mill o a la quinoa i és molt apreciada pels ocells, tant els lliures com els engabiats. 
El Plantatge Menor fa la flor més tipus capell semblant al vellut.
Floreix amb l’arribada de la primavera i prossegueix fins ben entrada la tardor.

Us: fulles i flors, encara que es pot utilitzar la planta sencera..
Propietats: calma la tos, tos seca, antitussigen, antibacterià elimina els microorganismes, desinflamatori, coadjuvant de la mucosa intestinal, refredats bron-
quials, antipruriginós, emol·lient, astringent. Està especialment indicat en refredats, faringitis, bronquitis, asma, úlceres gastroduodenals, diarrees i reumatisme 
i en forma externa en èczemes, herpes i com col·lutori en gingivitis o banys oculars en conjuntivitis.

1).- Decocció: una cullerada sopera per tassa, fent-la bullir menys de 5 minuts, prenent-ne de 2 a 4 tasses al dia per a remeiar refredats bronquials i 
calmar inflamacions bucals i de gola.
2).- Macerat: 40 grams de la planta per litre d’aigua, es deixen passar uns minuts, es retira del foc i en maceració de 8 a 10 hores. Es va bevent durant 
el dia.
3).- Ungüent: es matxuquen al morter les fulles fresques afegint al suc extret de les fulles afegint-hi mantega de vaca fosa o sagí de porc fos, aquest 
ungüent és ideal per les morenes
4).- Fulles fresques: Es netegen bé amb aigua abundant i s’escalden amb l’aigua bullent i s’apliquen a sobre de llagues difícils i úlceres de llarga evo-
lució.

No se li coneixen, però cal precaució en nens i dones lactants.

Creix als horts, ribassos i en general en terres humides de tot el país en forma silvestre.

Agafant una fulla, es mastega i s’aplica com a cataplasma damunt de la picada d’algun insecte (abella, vespa, mosquits), mentre se cerca una cura més contundent.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR

14

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS


