
L’Estat ha obert la consulta pública del Pla de Protecció del Delta de l’Ebre. Les reaccions no s’han fet esperar i, en clau ebrenca, 

l’objectiu  a partir d’ara és reconduir aquest Pla i “evitar els perjudicis que suposa”.  Plana 12

«Mai assumirem
una derrota»

Terres de l’Ebre: les dades milloren però la pressió assistencial és greu

                    P3

La situació a nivell de contagis va millorant, tot i que a poc a poc. Així com la segona onada va 

pujar i va baixar ràpidament, la tercera (actual) ha pujat i baixa lentament. I la pressió als centres 

hospitalaris segueix sent greu (l’UCI està al límit).
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EDITORIAL
Qui és qui a les eleccions 
catalanes del 14-F

Edita:

Els candidats donen el tret 
de sortida a les eleccions 

més d‘hora que de costum 
per les restriccions anticovid 
en la campanya més insòlita 
celebrada fins ara.
Tots ells han hagut d’adaptar els 

seus actes a les restriccions anti-

covid, tot i que el TSJC encara no 

s’ha pronunciat de forma definitiva 

sobre el decret d’ajornament del 

govern. Això vol dir que la decisió 

sobre mantenir o postposar les 

eleccions pot arribar enmig de la 

campanya... Mentrestant, els can-

didats ja comencen a deixar entre-

veure les seves estratègies per als 

pròxims dies per tal de convèncer 

els votants.

Farem un petit resum de “Qui és 

qui” de cara al 14-F

Pere Aragonès (ERC) 
Va néixer a Pineda de Mar (Bar-

celona) el 1982. És llicenciat en 

Dret per la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) i va cursar un 

màster en història econòmica a la 

Universitat de Barcelona (UB). En 

aquests moments està realitzant la 

seva tesi doctoral. Aragonès es va 

afiliar el 2000 a ERC, formació de 

la qual avui és coordinador nacio-

nal. De 2006 a 2016 va ocupar una 

plaça com a diputat al Parlament. 

Aquest any, Oriol Junqueras va 

nomenar-lo secretari d’Economia 

de la Generalitat i, després de les 

eleccions del 21-D, es va convertir 

en vicepresident de Govern de co-

alició que van formar amb JxCat. 

La inhabilitació de Quim Torra al 

setembre de 2020 el va conver-

tir en president substitut, lloc que 

ocupa en l’actualitat. 

Laura Borràs (JxCat)
Nascuda a Barcelona el 1970, és 

llicenciada en Filologia Catalana 

i doctora en Filologia Romànica, 

branca de la qual ha exercit com 

a professora universitària. El 2013, 

va ser nomenada directora de la 

Institució de les Lletres Catalanes 

i està sent investigada pel Tribunal 

Suprem per suposades irregulari-

tats comeses en l’adjudicació de 

contractes durant aquesta etapa. 

Anys més tard va donar el salt a la 

primera línia de la política catala-

na incorporant-se a les llistes de 

JxCat per a les eleccions de 2017. 

Quan Torra va ser investit presi-

dent, la va nomenar consellera de 

Cultura però, en 2019, va anar-

se’n a Madrid, com a diputada al 

Congrés,  tant en les eleccions 

del 28 d’abril com en les del 10 de 

novembre. Ara, ha emprès el viat-

ge de tornada per aspirar a con-

vertir-se en la primera dona que 

presideixi la Generalitat. Com a 

curiositat, Borràs es presenta com 

a número dos de les llistes de Jx-

Cat perquè el primer lloc l’ocupa, 

de forma simbòlica, Carles Puig-

demont.

Carlos Carrizosa (Ciutadans)
Barcelona és la seva ciutat na-

tal (1964). Llicenciat en Dret per 

la UB, és advocat i membre de 

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona (ICAB). Es va afiliar 

a Ciutadans quan es va fundar el 

partit i, des de 2007, forma part del 

seu Comitè Executiu. Des de 2012, 

ha estat diputat al Parlament, on 

l’última legislatura ha exercit com 

a president del grup taronja i cap 

de l’oposició. En 2017, va ocupar el 

segon lloc de les llistes que lidera-

va Inés Arrimadas, qui per aquesta 

nova cita amb les urnes, l’ha situat 

com a candidat a la Generalitat tot 

i que les primàries les va guanyar 

Lorena Roldán (ara, al PP). 

Salvador Illa (PSC)
Va néixer a La Roca de Vallès (Bar-

celona) el 1966. Com a formació 

acadèmica compta amb la llicen-

ciatura de Filosofia (UB) i un màster 

en Economia i Direcció d’Empre-

ses a l’IESE. Actualment, es troba 

en una excedència del seu lloc de 

professor associat a la Facultat de 

Comunicació i Relacions Interna-

cionals Blanquerna. Fins a la seva 

arribada al Ministeri de Sanitat el 

2020, tota la seva carrera polí-

tica s’havia centrat a Catalunya: 

va ser alcalde de la seva localitat 

natal (1995-2005), director ge-

neral de Gestió d’Infraestructures 

del Departament de Justícia de la 

Generalitat (2005-2009) i Gerent 

d’Empresa, Cultura i Innovació de 

l’Ajuntament de Barcelona (2016), 

entre d’altres. Aquest mateix any, 

va ser nomenat secretari d’Orga-

nització de PSC, partit en el qual 

va començar a militar en 1995. 

Jéssica Albiach (A Comú Podem)
Natural de València (1979), Jéssica 

Albiach és llicenciada en Perio-

disme (CEU San Pablo) i compta 

amb un màster en Comunicació 

estratègica i Màrqueting polític. 

Ha treballat tant de redactora en 

mitjans de comunicació (Vocento 

i Premsa Ibèrica) com d’assessora 

en gabinets de premsa (Genera-

litat Valenciana i Ajuntament de 

Cornellà). Actualment, forma part 

de la Comissió Executiva Nacional 

de Catalunya a Comú i del Consell 

Ciutadans de Podem. La legisla-

tura que arrenqui després de les 

eleccions, serà la seva tercera com 

a diputada al Parlament de Cata-

lunya.

Dolors Sabater (CUP)
La número u de les llistes de la 

CUP va néixer a Badalona (Bar-

celona) el 1960. És llicenciada en 

Pedagogia Terapèutica per la UB 

i compta amb un postgrau en as-

sessorament psicopedagògic. Sa-

bater va exercir com a professora 

fins al 2015. Aquest any, va ser 

escollida alcaldessa de Badalona,   

lloc del que va ser relegada al 2018 

després de prosperar, amb el su-

port de PP i Ciutadans, la moció de 

censura encapçalada pel socialista 

Àlex Pastor. En 2019 va tornar a 

presentar-se com a candidata, en-

cara que no va aconseguir arribar 

a l’alcaldia.

Alejandro Fernández (PP)
El candidat popular va néixer el 

1976 a Tarragona. Es va llicenciar 

en Ciències Polítiques i de l’Admi-

nistració per la Universitat Autò-

noma de Barcelona,   on també va 

realitzar un màster en Comunica-

ció política. A principis dels 2000, 

va exercir com a professor d’anàli-

si de polítiques públiques i ciència 

política (Universitat Rovira i Virgili) i 

del màster de Dret local de la UAB. 

En l’àmbit públic, ha estat primer 

tinent d’alcalde i regidor a l’Ajun-

tament de la seva ciutat natal, així 

com a diputat al Congrés de 2011 

a 2015 i representant del PP al Par-

lament en les dues últimes legisla-

tures. Actualment, és president del 

Partit Popular de Catalunya i mem-

bre del Comitè Executiu Nacional 

del PP. En les eleccions de 2017 va 

liderar les llistes de Tarragona. En 

les de 2021, ha fet el salt a les llis-

tes de Barcelona com a número u 

de la candidatura i un clar objectiu: 

superar el registre del 21-D. 

Ignacio Garriga (VOX)
Va néixer el 1987 i, per tant, és el 

més jove dels principals candidats. 

Llicenciat en Odontologia, s’ha 

dedicat a la praxi privada d’aquest 

ofici així com a la direcció i gestió 

mèdica. L’aspirant de VOX va obte-

nir una plaça de diputat en les dues 

últimes eleccions generals i va sal-

tar a l’escena pública per ser el que 

va defensar la moció de censura 

que el seu partit va presentar con-

tra el Govern de Pedro Sánchez. A 

nivell intern, forma part del Comitè 

Executiu Nacional de VOX i, enca-

ra que el partit no ha comptat amb 

representació al Parlament durant 

l’última legislatura, es dóna per fet 

que aconseguirà entrar a la cam-

bra autonòmica després del 14-F.
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L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre 
millora l’atenció als usuaris
Dins el pla d’inversions de Sa-
lut entre 2019 i 2022 a l’Hospi-
tal Comarcal de Móra d’Ebre, 
s’han començat a renovar les 
instal·lacions tecnològiques 
del centre per tal de millorar 
l’atenció als usuaris i la tasca 
dels professionals. Seguint 
en aquest pla, des d’ahir, s’ha 
activat un nou sistema infor-
màtic de gestió de les cues de 
consultes externes. El projec-
te Teseo, desenvolupat per la 
direcció de sistemes d’infor-

Es preveuen detectar 4.800 nous 
casos de càncer al 2021
Segons el Servei d’Epidemi-
ologia i Prevenció del Càn-
cer de l’Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus, que rea-
litza el Registre de Càncer de 
Tarragona, s’estima que, en 
una situació normal, durant 
l’any 2021 es diagnostiquin a 
les comarques de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre uns 
4.800 nous casos de càncer 
dels quals uns 2.850 (59%) 
seran en homes i uns 1.950 
seran en (41%) en dones. 

No obstant, la pandèmia de 
la Covid-19 probablement 
afectarà el nombre de di-
agnòstics de càncer que 
es realitzin l’any 2021. Els 
càncers, amb més o menys 
retard, s’acabaran diagnosti-
cant i, per tant, és possible 
que el nombre de casos que 
es diagnostiquin el 2021 si-
gui lleugerament superior al 
que s’esperaria sense comp-
tar l’efecte de la pandèmia 
de la Covid-19. 

mació i comunicació de l’ICS 
a les Terres de l’Ebre, funci-
ona mitjançant la instal·lació 
de caixers i pantalles de crida 
a les sales d’espera. Aques-
ta acció activa l’engranatge 
que permet que els professi-
onals de Consultes Externes 
sàpiguen quins pacients han 
arribat al centre i els permet 
fer la crida per mitjà de les 
pantalles ubicades a les sales 
d’espera de forma automàti-
ca i anònima.

RESTAURACIÓ
Carme Pla, presidenta de 
l’Associació d’Empresaris de 
l’Hostaleria de Tortosa, Plat 
i Got, apunta que l’alleugeri-
ment de les mesures són “ab-
solutament insuficients”. Així 
mateix, el sector de l’hosta-
leria de Tarragona considera 
que poder obrir una hora més 
són “molles de pa”.

GIMNASOS
Hi ha opinions diverses 
perquè hi ha propietaris 
que celebren poder tornar a 
obrir. No obstant, diuen que 
l’obertura al 30% és un “tan-
cament encobert” i atribuei-
xen la decisió a una “qüestió 
electoral”. El president de la 
patronal del sector del fitness 
(ADECAF) ha dit que els cen-
tres han perdut un 50% dels 
usuaris per les restriccions.

VOT PER CORREU
L’epidemiòleg Oriol Mitjà ha 
presentat un escrit a la Junta 
Electoral espanyola (JEC) en 
què demana que “es faciliti el 
vot per correu a les persones 
infectades per covid-19 però 
no se les permeti votar pre-
sencialment al col·legi elec-
toral el 14-F”. Mitjà defensa 
la petició amb arguments 
com ara que als Estats Units 
es van infectar membres de 
mesa a les eleccions.

MESES
La Junta Electoral preveu di-
ficultats per constituir meses 
i estudia buscar voluntaris. 
Reclamen metges forenses 
per poder valorar les excuses 
presentades, més del triple 
que en altres eleccions. 

NOVA VARIANT
La nova variant sud-africana 
ja s’acosta. Catalunya detecta 
a Barcelona el primer cas de 
contagi local de la mutació, 
amb major capacitat de 
transmissió, durant una 
anàlisi aleatori dels casos 
positius.

MÉS 
NOTICIES

Les dades baixen però la pressió assistencial 
a l’Ebre és molt elevada i la situació  és greu
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dijous a 9.375 (la setmana 
passada eren 8,965).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 410 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
743). L’evolució de la pandèmia 
a les Terres de l’Ebre, pel que fa a 
les dades, millora. La velocitat de 
propagació del virus se situa en 
0,69 (setmana passada era 0,92) 
i el risc de rebrot està en 505 (di-
vendres passat era de 930). Baixa 
però encara és alt (no hauria de 
passar de 100). Aquest dimecres 
a l’Ebre, en un dia, se sumaven 

52 nous positius de covid-19 
confirmats per proves PCR o 
test antigènic ràpid. En dades 
d’ahir, el nombre total de morts 
des que es va iniciar la pandè-
mia és de 150 (setmana passada 
144). Segons les dades oficials 
facilitades ahir per Salut, hi ha 
70 persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Terres 
de l’Ebre (divendres passat 97). 
Pel que fa a les dades d’ingres-
sats a l’UCI, ahir dijous es comp-
tabilitzaven 30 persones a l’UCI 
de l’Hospital Verge de la Cinta 
(25 per covid). Setmana passa-
da eren 29 (23 covid). Ahir es va 
comunicar que només quedava 

1 llit UCI. La taxa de confirmats 
per PCR o tests d’antígens és de 
275,67 pels 475,98 de la setma-
na anterior. El 6,54% de les pro-
ves que es fan donen positiu. A 
la regió sanitària de l’Ebre, fins 
ahir dijous, s’han vacunat 4.770 
persones. Un total de 2.142 han 
rebut ja la segona dosi.

PROCICAT
S’aprova el confinament comarcal s’allarga 
la restauració una hora per torn 
El Procicat ha aprovat 

aquest dijous passar del 
confinament municipal al 
comarcal a partir de dilluns, 
allargar la restauració una 
hora en els torns d’esmorzar 
i dinar i reobrir els gimnasos 
al 30%, amb sis persones en 
activitats grupals.                 
A més, també ha decidit equi-
parar les llibreries als equipa-
ments culturals, de forma que 
no estaran subjectes a les res-
triccions del comerç. Així, po-
dran obrir el cap de setmana 
i també ho faran tots els dies 
les que tinguin més de 400 
metres quadrats. A més, en el 
primer curs dels graus univer-

sitaris es permetrà la docència 
teòrica presencial. La vigència 
de la nova resolució és de dues 
setmanes. Les altres mesures 
ara vigents es mantenen.
Així doncs, seguiran tancats 
els centres comercials i esta-
bliments de més de 400 me-
tres quadrats. El comerç que 
no sigui essencial, en general, 

La nova resolució 
és de dues 
setmanes

Hospital Verge 
de la Cinta: 

ahir, 30 persones a 
l’UCI, 

25 d’elles per covid. 
Al limit

seguirà sense obrir els caps 
de setmana. A partir de di-
lluns queden fora d’aquestes 
restriccions les llibreries, que 
passen a considerar-se equi-

pament cultural. També es 
mantenen les reunions de sis 
persones, i que aquestes siguin 
de dues bombolles de convi-
vència.
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EL PSC CRITICA 
“L’OPORTUNISME” 
D’ERC
El grup del PSC ha encarat el 
Ple municipal d’aquest més 
“situant-se  de nou al costat 
de les persones i el territori 
donant suport a la moció per 
millorar els subministraments 
elèctrics, i votant en contra 
d’aturar el canal Xerta - Riu 
Sènia”. El PSC critica “l’opor-
tunisme d’ERC volent canviar 
el nom de la plaça d’Espanya 
en plena campanya electoral. 
La sessió plenària del mes 
de febrer de l’Ajuntament de 
Tortosa va aprovar per unani-
mitat i amb el reconeixement 
a la feina feta pel Consistori, 
el pla de gestió forestal de la 
finca municipal Fullola-Bui-
naca. En aquest ple, el grup 
municipal socialista ha posat 
de manifest, una vegada 
més, que la seva prioritat és 
Tortosa i les Terres de l’Ebre i 
treballar per la millora del dia 
a dia els seus ciutadans. Estem 
al costat de les persones i el 
territori”·

INCENDI
Els bombers van extinguir 
dilluns  un incendi a Tortosa. 
El foc estava confinat entre 
oliveres en una zona del polí-
gon industrial Catalunya Sud. 
Es van activar tres dotacions 
activades.

SUCCESSOS
La Policia Local de Tortosa va 
detenir aquest passat cap de 
setmana dos persones que 
havien intentat robar a la ca-
tedral de Santa Maria. Els dos 
presumptes lladres van accedir 
al temple i van rebentar una 
caixa d’almoines. Personal  de 
la catedral se’n va adonar, va 
tancar les portes del temple i 
va avisar la Policia Local. Els 
agents s’hi van personar ràpi-
dament i els van poder detenir 
a l’interior. Posteriorment els 
van lliurar als Mossos, acusats 
de robatori amb força. Les 
dues persones detingudes són 
veïnes de Tortosa.

(Diari de Tarragona)

MÉS 
NOTICIES

Compareixen als jutjats de Tortosa set dels 26 
investigats per tallar l’AP-7 a l’Aldea l’octubre de 2019
Set de les 26 persones in-
vestigades per tallar l’au-
topista AP-7 a l’altura de 
l’Aldea la nit del 15 d’oc-
tubre de 2019, durant les 
protestes per la sentència 
del Tribunal Suprem, han 
comparegut aquest dijous 
al matí davant del titu-
lar del jutjat número 4 de 

Tortosa. Se les havia citat 
per declarar com a investi-
gades pels suposats delictes 
de greu risc per a la circu-
lació i desordres públics. 
Dues s’han acollit al seu 
dret a no declarar, mentre 
que les cinc restants, re-
presentades per lletrats de 
Juristes per les Llibertats 

tortosa

de les Terres de l’Ebre, han 
respost només les pregun-
tes de la defensa. Han negat 
haver pres part en el tall de 
l’autopista i asseguren que 
van ser identificades pels 
Mossos després d’un acte 
polític organitzat a Ampos-
ta. “És gent que estava en 
aquell acte a Amposta però 

no va participar cap mena 
de tall”, ha remarcat un 
dels advocats de Juristes 
per la Llibertat.
Durant les declaracions 
d’aquest dijous, una tren-
tena de persones s’han 
concentrat davant dels 
jutjats per donar suport 
als investigats.

Participants de la passada edició.

PLE
S’aprova la gestió forestal de la finca 
municipal de Fullola-Buinaca 
El projecte, amb una 

vigència de 15 anys, 
preveu el tractament silvícola 
i l’establiment de franges de 
protecció contra incendis, 
així com l’arranjament de 
camins.                
L’aprovació suposa l’allarga-
ment de l’anterior projecte so-
bre esta finca, que es va allargar 
durant 15 anys.

El projecte va rebre el vistiplau 
al ple ordinari de febrer, que va 
tindre lloc dilluns 1. Hi van votar 
a favor tots els grups municipals 
de l’Ajuntament de Tortosa. El 
mateix ple també va aprovar sis 
sancions a propietaris de gossos 
considerats potencialment pe-
rillosos, per l’incompliment de 
la llei que en regula la tinença. 
El mateix ple també va aprovar 
quatre mocions polítiques pre-
sentades pels grups municipals: 
tant la corresponent a la cons-
titució del Consell Municipal de 
Salut, proposada per ERC, com 

la de constitució del Consell de 
Ciutat, de Movem, van comp-
tar amb el vot unànime del ple. 
També van prosperar la moció 
per combatre la pobresa ener-
gètica, de la CUP, i la moció 
contra els talls de subministra-
ment elèctric i l’increment del 
preu de la llum, de Movem. 
Per contra, no van rebre els vots 
suficients les dos mocions de 
Ciutadans (per fer una consul-
ta popular per decidir el lloc on 

s’ha d’ubicar la font de la plaça 
de l’ajuntament, i per demanar 
el manteniment continu als ce-
menteris municipals), una altra 
d’Esquerra, pel canvi de nom 

Entre les mocions no aprovades, la d’ERC de 
canviar el nom dels Jardins del Princep, la plaça 
d’Espanya i la Plaça d’Alfons XII no va rebre els 

vots suficients

El catorzè premi Federico Mayor Zaragoza proposa com 
a temàtica la sostenibilitat i el consum responsable
La sostenibilitat i el consum 
responsable és el tema de la 
catorzena edició del premi 
Federico Mayor Zaragoza, un 
certamen de creació de víde-
os dirigit a estudiants impul-
sat per l’Associació d’Amics 
i Amigues de la UNESCO de 
Tortosa amb l’objectiu de 
crear consciència al voltant 
del desenvolupament sos-
tenible i que porta per lema 

‘Actuem ara, demà pot ser 
tard! Salvem el planeta!’. Es 
tracta d’un premi que compta 
amb la complicitat del cam-
pus Terres de l’Ebre de la URV 
Els participants han de presentar 
un clipmetratge de dos minuts 
(fins al 26 de març). La dotació 
és de 5.000 euros i es donarà un 
primer, segon i tercer premi per 
a cada categoria de 400, 250 i 
150 euros. (ebredigital.cat)

dels Jardins del Príncep, la pla-
ça d’Espanya i la plaça d’Alfons 
XII, i una altra de la CUP, de re-
buig a la continuació del rega-
diu Xerta-Sénia.



5DIARI MÉS EBRE • divendres 5 de febrer / 2021amposta
SOCIETAT
Projecte Amposta 
Ciutat Diversa
El 2021 serà l’any de la 

Diversitat a Amposta.           
Així ho va aprovar per unanimi-
tat el ple ordinari de dilluns 25 
de gener. “Amposta som una 
ciutat diversa i entre els i les se-
ves més de 21.000 habitants hi 
conviuen persones de diferent 
edat, gènere, orientació sexual, 
cultura, origen, religió, capa-
citats físiques i psíquiques,... 
Aquestes diversitats, lluny de 
suposar una limitació, són una 
oportunitat i una riquesa per al 
conjunt de la societat, que cal 
posar en valor per convertir la 
diversitat en un tret identitari 
de la nostra ciutat. Només amb 
el reconeixement de totes les 
diversitats podem garantir la 
igualtat de tothom”, defensa 
el manifest, que també avança 
que “Amposta Ciutat Diversa és 
un projecte que impulsa l’Ajun-
tament, com a institució que 
exerceix de facilitadora, però 

ha de sumar i sumarà la com-
plicitat d’entitats i ciutadania, 
perquè es tracta d’un projecte 
transversal de ciutat”.

A PARTIR DE L’ESTIU
Sergi Costes dirigirà la 
banda de La Lira

Sergi Costes serà 
l’encarregat de dirigir la 

banda de música de La Lira 
Ampostina a partir de l’estiu 
de 2021.    
Ex-alumne de l’Escola de La 
Lira i músic de la banda, subs-
tituirà Agustí Roé, que és qui 
s’ha fet càrrec de la banda des 
de la jubilació del mestre-di-
rectori Octavi Ruiz. D’aques-
ta manera, La Lira Ampostina 
posa al capdavant de l’Escola i 
Centre Professional de Música, 

i de la banda, dos músics de 
la casa -Pau Rodríguez i Sergi 
Costes-, joves, però amb una 
completa trajectòria professi-
onal i formació, amb els quals 
estem segurs que ens espera 
“un més gran i bell futur”. Ser-
gi atualment és professor de 
clarinet al Conservatori Pro-
fessional de Música de Tarra-
gona i de Tortosa, on també és 
el director de la banda de grau 
professional.
(ebredigital.cat)

MÉS 
NOTICIES
*INCENDI:  

Els bombers de la Generali-
tat de Catalunya van extin-
guir dilluns un incendi a una 
zona d’arrossars a Amposta, 
a prop de la carretera TV-
3408. El foc estava frenat 
per la carretera i un canal. Hi 
van treballar 3 dotacions. 

*BIBLIOTECA COMARCAL:  

La neteja de l’espai (amb el 
85% de les persones bastant 
o molt satisfetes) i l’atenció 
del personal (amb el 69%) 
són els dos aspectes més 
ben valorats per les persones 
que van contestar l’enquesta 
impulsada des del mateix 
equipament. 
Per contra, l’horari (amb el 
43% de les persones poc o 
gens satisfetes), o l’estat de 
l’espai exterior (amb el 45% 
de poc o gens satisfets) són 
els aspectes que s’han pun-
tuat més negativament.

806 m2

SOLAR URBÀ
SANT JAUME 

D’ENVEJA

674 35 53 49
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JOAN SEBASTIÀ
Avui divendres, a les 20h 
de la tarda, l’Ajuntament de 
Deltebre ha informat que 
“conversarem a través de 
Facebook Live i Instagram 
Live amb Joan Sebastià 
Navarro, cap d’enginyers de 
l’equip guanyador del rally 
Dakar 2021, per conèixer la 
seva trajectòria i experiència. 
Podeu realitzar les vostres 
preguntes a Joan Sebastià 
durant la retransmissió en 
directe”.

L’AMETLLA 
L’Ajuntament prorroga les 
mesures fiscals per pal·liar 
els efectes econòmics de 
la crisi del coronavirus. Les 
mesures, aprovades al ple 
celebrat dissabte, contem-
plen l’exempció de les taxes 
d’ocupació viària i també 
avantatges en la matricula-
ció de l’EMMA.
A banda, el ple també va 
aprovar el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, l’in-
crement retributiu del per-
sonal i la moció de suport al 
Conseller Bernat Solé i a tots 
els represaliats per la causa 
general independentista.

JESÚS 
La XXVI Fira de l’Oli de les 
Terres de l’Ebre i V Fira de la 
Garrofa, que hauria d’omplir 
els carrers de Jesús l’últim 
cap de setmana de febrer, 
no es podrà celebrar amb el 
format tradicional, tal com ja 
havia avançat fa uns mesos 
la comissió organitzadora i 
adquirirà excepcionalment 
un format virtual. 
En canvi si es farà, aplicant 
totes les normes sanitàries 
arran de la Covid-19, el Con-
curs al Tast dels Olis de les 
Terres de l’Ebre que arriba 
a la trenta-setena edició. 
La fira preveu un programa 
d’activitats el 25, 26, 27 i 
28 de febrer, i l’1 de març. 
A través de l’adreça www.
firesvirtuals.cat/firaoligar-
rofajesus es podrà seguir el 
programa de la fira.

MÉS 
NOTÍCIES

Camarles: actes vandàlics al municipi
L’Ajuntament de Camarles 
condemna enèrgicament i 
mostra el seu rebuig als ac-
tes vandàlics realitzats la nit, 
de dimarts calant foc a dos 
contenidors de paper de la 
zona de l’Institut i dos espais 
verds (Pinar del Polígon i la 
Zona d’Esbarjo). “Els incívics 
que fan aquestes accions 
han de ser conscients que 
estan danyant el patrimoni 

de tots els ciutadans de Ca-
marles i Lligallos. L’alcalde 
de Camarles, Joan Antoni 
Navarro, ha denunciat al seu 
portal de Facebook, “una ac-
ció molt greu provocada en 
intencions malèfiques. Agrai-
ria qualsevol informació per 
trobar al culpable/es d’un fet 
tant incívic, covard i dut a 
terme en nocturnitat i al.le-
vosia”.

L’AMETLLA
Les caleres i caleros celebren la Candelera 
simbòlicament a través de les xarxes socials
Aquest dimarts, l’Ametlla 

va viure el dia de la 
patrona d’una manera molt 
diferent a l’habitual .              
Enguany, la Covid-19 ha dei-
xat sense festes majors de la 
Candelera a la Cala. Tot i així, 
es va mantenir la festivitat lo-
cal i es van poder celebrar ac-
tivitats de manera simbòlica i 
virtualment. Les xarxes socials 
han estat clau en la celebra-
ció de la patrona del munici-
pi. Durant tot el dia, gairebé 
un centenar de persones van 
compartir fotografies o vídeos 

etiquetant l’Instagram. A ban-
da, més de 300 persones van 
visualitzar el vídeo resum de 
les festes majors anteriors. 
A causa de la situació actu-
al, es van poder dur a terme 
poques activitats presencial-
ment. Les úniques que es van 
mantenir van ser l’ofrena floral 
i les misses en honor a la pa-
trona. Durant tot el dia, les ca-
leres i caleros van poder por-
tar flors a la imatge de la Verge 
de la Candelera, instal·lada, 
com sempre, a l’exterior de la 
Parròquia. (La Cala Ràdio)

DELTEBRE

L‘alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler, i la regidora de Servei a 
les Persones i Protocol, Lluïsa 
Ventura, han visitat a Teresa 

Casanova per felicitar-la pel 
seu aniversari centenari. Teresa 
va complir els 100 anys d’edat 
el passat 9 de gener. 

Dilluns, l’alcalde i la regidora, 
també van fer una visita es-
pecial. Va ser a Roc Castells 
Valldepérez, el primer nadó de 

l’any de Deltebre. 
Roc, fill d’Agustí Castells i Olga 
Valldepérez, va nèixer el dia 13 
de gener.

Teresa Casanova, 
aniversari centenari

Roc Castells, primer 
nadó de l’any
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L’AMPOLLA
L’Ajuntament ha reparat 
els béns municipals i els 
desperfectes en carrers, 
rotondes i carreteres que 
va ocasionar el temporal 
Glòria. Les actuacions s’han 
realitzat a diferents punts 
del municipi. Entre aquestes, 
destacar que s’ha reconstruït 
amb formigó el talús que hi 
ha a la carretera de Cap-Roig 
en el seu pas pel barranc del 
Baconé, el qual havia estat 
malmès per la baixada d’una 
gran quantitat d’aigua pel 
barranc. Així mateix, a la 
rotonda situada prop de la 
zona lúdic-esportiva muni-
cipal i a l’avinguda Barranc 
de la Cervera s’han reposat 
els llambordins, les voreres 
i l’empredat interior de la 
rotonda, aquests elements 
estaven deteriorats o eren 
inexistents a causa d’aquell 
episodi meteorològic. D’altra 
banda, la baixada de les 
aigües del temporal Glòria 
per sota del pont d’accés a 
la urbanització de Meligó va 
provocar danys en aquest 
punt, per solucionar-ho s’ha 
reforçat el talús que hi ha en 
aquest lloc de la carretera. 
En aquest mateix indret, i 
dins de les diverses actua-
cions, s’ha arranjat el tram 
inicial d’entrada a la urbanit-
zació amb doble tractament 
asfàltic. L’import de totes 
les actuacions ha estat de 
49.902,64 euros, subvenci-
onat majoritàriament per la 
Diputació.

TIVENYS
Aquesta setmana, es duen 
a terme les obres de millo-
ra i acondicionament dels 
següents camins municipals: 
DILLUNS: Repassos a l’asfalt 
de pujada de les Planes i 
Cami de la Vall. DIMARTS: 
Asfalt a tot el Camí de la 
Planella. DIMECRES: Asfalt 
al tram final del Camí de 
Majons/Lloas. DIJOUS: Asfalt 
a tota la pujada del Camí de 
l’Estany. Per avui DIVEN-
DRES està previst: parxeig i 
repàs del ramal del Camí de 
la Murta.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament del Perelló efectua millores  al 
parquet del pavelló poliesportiu municipal
L’Ajuntament del Perelló 

ha efectuat millores a 
les zones més afectades  
al parquet del pavelló 
poliesportiu municipal.               
Aquesta actuació feia temps 
que volia fer-se i aprofitant la 
parada de l’activitat a les ins-
tal·lacions esportives cober-
tes, amb motiu de la pandè-
mia, la mateixa empresa que 
va fer-ne l’any 2007 la seua 
col·locació, ha estat l’encarre-
gada de dur a terme aquests 
treballs.
Quan pugui reprendre’s l’ac-
tivitat esportiva a l’interior 

del pavelló, els/les esportis-
tes perellonencs podran vi-
sualitzar aquestes millores en 
aquest equipament esportiu.

L’AMPOLLA
La Regidoria de Comerç i la Cambra de Tortosa 
signen un conveni per reforçar el teixit comercial
La Regidoria de Comerç de 

l’Ajuntament de l’Ampolla 
i la Cambra de Comerç 
de Tortosa han signat un 
conveni per reforçar el teixit 
comercial del municipi.               
El projecte està previst que es 
porti a terme en dues etapes. 
La primera, que s’ha iniciat 
aquesta setmana, consistirà en 
la visita d’un equip tècnic per 
fer una diagnosi de cada co-
merç i estudiar quin pla és el 
més adient per a cada tipus de 
negoci. El dia i l’hora de la vi-
sita s’acordarà prèviament amb 
el propietari de l’establiment.
En la segona fase, que comen-

çarà un cop s’hagi fet tota la 
ronda informativa, s’imple-
mentaran les accions acorda-

des amb el teixit empresarial 
amb el suport dels tècnics de 
la Cambra de Comerç de Tor-

tosa, posant en pràctica totes 
les millores tècniques i digitals 
adients a cada comerç.

Benifallet: obra de rehabilitació de 
l’edifici de l’antiga SAT
L‘Ajuntament  ha aprovat en el 
ple extraordinari la licitació i 
l’adjudicació de l’obra de reha-
bilitació de l’edifici de l’antiga 
SAT destinat a usos culturals, 
esportius i lúdics. L’actuació 
anirà a càrrec de l’empresa 
G2C Integral S.L. per un import 
total de 786.604,06 euros.
D’altra banda, dins de l’actu-
alitat municipal, informar que 
la regidora Lourdes Doliu ha 

presentat la seva renúncia com 
a regidora per motius profes-
sionals, ja que ha iniciat un 
nou projecte que no li permet 
compaginar-lo amb el càrrec. 
Doliu ha valorat molt positiva-
ment la seva etapa al consisto-
ri. L’alcaldessa, Mercè Pedret, li 
ha desitjat sort en el seu nou 
projecte i ha posat de relleu la 
important aportació que ha fet 
al poble en tot aquest temps. 

Aquesta actuació 
feia temps que volia 
fer-se i s’ha pogut 

realitzar ara aprofitant 
l’aturada de l’activitat 

a les  instal.lacions 
esportives cobertes
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ELECCIONS
L’Ajuntament ha informat que 
s’han fet canvis en la ubicació 
de les meses electorals per a 
les eleccions: el Pavelló Firal es 
manté com a col·legi electoral; 
l’Auditori Municipal Sixto Mir 
acull els votants de la Llar 
d’infants Xip Xap; el pavelló 
annex al Poliesportiu acull 
els votats de l’Església Nova, 
l’Escola Carles III i El Maset 
Espai Jove. “Aquests canvis 
s’han dut a terme per garantir 
la seguretat de la ciutadania”.

PLE DE LA RÀPITA
El ple va aprovar la moció con-
junta d’ERC i JxCAT en suport 
al conseller Bernat Solé, acu-
sat de desobediència greu per 
l’1 d’octubre. Altrament, en el 
primer plenari de l’any, es va 
aprovar també l’Ordenança 
reguladora de circulació i se-
guretat viària. Per tant, queda 
prohibida la circulació dels 
vehicles de mobilitat personal 
a menors de 14 anys. Els VMP 
no poden circular per voreres 
o zones de vianants i no es 
poden estacionar en l’espai 
de la vorera habilitat per al 
pas de vianants o recolzats 
als arbres, mobiliari urbà, etc. 
Per concloure el ple, l’alcalde, 
Josep Caparrós, va destacar la 
irresponsabilitat de l’Estat en 
tirar endavant les eleccions del 
14 de febrer. “Demano que no 
féssim actes presencials a la 
Ràpita, un míting presencial 
no és imprescindible”.

CREU ROJA
Un grup de membres i 
voluntaris de la Creu Roja han 
iniciat aquesta setmana un 
seguit de sortides de peda-
gogia i sensibilització sobre 
la situació que s’està vivint. 
Des de l’Ajuntament de la 
Ràpita i Creu Roja es treballa 
per conscienciar els rapitencs 
i rapitenques de la COVID-19, 
amb sortides als punts del 
municipi on es concentren 
més persones, “transmetent 
aquest missatge perquè la 
ciutadania sigui conscient de 
la gravetat de la situació”.

MÉS 
NOTÍCIES

montsià

Vuit persones usuàries de L’Onada 
La Ràpita reben l’alta mèdica

Aprincipis de setmana, 
catorze dies després de 

l’inici del brot de coronavirus 
a la Residència L’Onada La 
Ràpita, 8 persones usuàries 
van rebre l’alta.                
Des del passat 18 de gener, data 
en la que es van diagnosticar els 
primers casos al centre, 21 per-
sones usuàries han estat positi-
ves, 10 d’elles sense presentar 
cap símptoma de la malaltia. A 
més, dues persones hospitalit-
zades han retornat al centre en 
les últimes hores.
En total, des de l’inici del brot, 
s’han hagut de derivar a 5 per-
sones usuàries: a banda de les 

dues persones usuàries retor-
nades, dues segueixen ingres-
sades i, malauradament, una 
cinquena usuària de 85 anys, 
amb demència avançada, ha 
causat defunció. “Des de L’Ona-
da volem tenir un record per als 
familiars i amics de la víctima. 
Descansi en pau”.
La ràpida d’actuació i coordina-
ció dels equips del Departament 
de Salut, del CAP de Sant Carles 
de la Ràpita de L’Onada La Ràpi-
ta i del Gabinet de Crisi i Suport 
de L’Onada Serveis van perme-
tre detectar i controlar el brot 
des de l’inici. Una vegada de-
tectat, els positius es van aïllar a 

la primera planta del centre, que 
es va sectoritzar. Des de L’Ona-
da, creuen que l’evolució del 
brot ha estat molt positiva grà-
cies a la ràpida reacció del CAP 
de La Ràpita, del Departament 
de Salut i dels professionals del 

Centre i del grup, fet que volem 
agrair”. Des de la detecció del 
brot, efectius d’altres centres de 
L’Onada Serveis, especialitzats 
en COVID, han reforçat l’equip 
de L’Onada La Ràpita. Foto: 
meritxellpmasip.imatges

LA RÀPITA
Es crea la Comissió Municipal de Patrimoni 
per protegir i preservar el patrimoni local
L’Ajuntament de la Ràpita 

ha aprovat per unanimitat, 
en el plenari ordinari del 
mes de gener, la creació 
de la Comissió Municipal 
de Patrimoni per protegir i 
preservar el patrimoni local.              
S’estableix la Comissió com un 
òrgan de participació ciutadana, 
de naturalesa consultiva, infor-
mativa i d’assessorament, que 
té com a finalitat salvaguardar 
el ric patrimoni local a l’empa-
ra del POUM i de la participació 
ciutadana. El regidor d’Identitat, 
Rafa Balagué, exposa que “la 
comissió és un projecte que ens 
permetrà crear un equip de tre-

ball per analitzar i ordenar el pa-
trimoni que tenim a casa nos-
tra”. Les funcions de la comissió 
consisteixen en la cerca de 
fórmules per al foment, la pro-
moció i la divulgació del patri-
moni històric i arquitectònic del 
municipi, així com la recerca de 
nous elements susceptibles de 
ser catalogats o inventariats per 
motius històrics, arquitectònics, 
artístics, socials o paisatgístic.

Els Serveis Comarcals de Joventut del Montsià han 
atès més de 4.400 consultes de joves durant el 2020
Durant el 2020 els Serveis 
Comarcals de Joventut del 
Montsià han atès 4.424 con-
sultes, una xifra significati-
vament superior davant les 
3.857 que se van atendre du-
rant el 2019 i que ha suposat 
un increment del 15% d’aten-
cions. La consellera comar-
cal de Joventut, Polítiques 

d’Igualtat i LGBTI, Sònia Tomàs, 
destaca la gran tasca de l’equip 
tècnic tant dels Serveis Co-
marcals com de l’Oficina Jove, 
«perquè, tot i la complicació 
de la COVID 19, s’han adaptat 
i han buscat recursos i noves 
maneres de relacionar-se amb 
les persones participants dels 
nostres serveis i ho han fet 

amb il·lusió i creativitat, apro-
pant, encara més si cal, al jo-
vent, tota una sèrie de recursos 
en línia, en un temps rècord». 
Tomàs ha demostrat també la 
seva satisfacció en el creixe-
ment de l’Àrea, dels projectes i 
cursos executats i de persones 
ateses, «perquè això vol dir que 
els serveis comarcals es visua-

Projecte per ordenar 
el patrimoni que 

existeix al municipi

litzen com a útils, necessaris 
i propers a la ciutadania». 
El perfil de les persones que 
s’atén segueix sent bastant 
jove. 
Les dones continuen sent 
les que més utilitzen el ser-
vei amb un 59,54% davant el 
40,46% que representen els 
homes.
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L’AJUNTAMENT 
DELIMITA ALGUNS 
CARRERS PER 
TAL QUE NO S’HI 
APARQUI 
L’ajuntament ha restringit 
l’aparcament en alguns 
carrers per manca d’espai o 
de visibilitat. 
S’han retolat zones dels 
carrers Parc Municipal 
1 d’octubre, Maternitat, 
Amor i Constitució. Algunes 
d’aquestes delimitacions han 
creat polèmica per les xarxes 
socials. (La Plana Ràdio)

S. BÀRBARA

L’Ajuntament ha denunciat 
davant dels Mossos el saqueig 
i les destrosses efectuades al 
jaciment ibèric de la Ferradu-
ra-els Castellets. La respon-
sable de les excavacions i 
membre del Grup de Recerca 
en Arqueologia Protohistò-
rica, que des de fa deu anys 
treballa periòdicament el 
jaciment, va descobrir els fets 
aquest dilluns. Segons ha 
remarcat l’alcaldessa d’Ullde-
cona, Núria Ventura, els danys 
produïts en un espai d’uns 20 
metres quadrats són “greus” i 
es desconeix la quantitat així 
com el valor de les peces que 
s’haurien pogut endur. Creuen 
que el saqueig podria ser obra 
d’un furtiu equipat amb un 
detector de metalls. 

ULLDECONA

ZONES HUMIDES 
El Delta és la zona humida 
més important de Catalunya. 
L’Ajuntament de Sant Jaume, 
dimarts, Dia Mundial de les 
Zones Humides, va voler fer 
un èmfasi especial a l’Illa de 
Buda en concret pel seu alt 
valor ambiental i pel que 
suposa a nivell de flora i fauna 
a tota la Mediterrània, i que 
actualment es troba en greu 
perill degut a la regressió. “No 
podem permetre la desapa-
rició de l’Illa de Buda (ja ha 
desaparegut un terç de la 
seva superfície) ni del Delta”.

SANT JAUME
PLATAFORMA DEL SÉNIA

“La banca i l’Ibex 35
sempre guanyen”

La Plataforma en Defensa de 
les Terres del Sénia ha lamen-
tat la convalidació al Congrés 
del reial decret llei per pagar 
amb deute públic el retorn 
als bancs de la indemnització 
avançada pel projecte Castor. 
El portaveu, Evelio Monfort, 
ha mostrat la seva indignació 
pel pagament de 1.350 mili-
ons públics, a més interessos 
de demora, per donar com-
pliment a la sentència del Su-
prem del passat octubre en un 
moment de pandèmia i crisi 

socioeconòmica. “Els diners 
per a la banca surten sem-
pre. Teníem clar que no dei-
xarien de cobrar. No importa 
qui governi i que hagin dit no 
quan estaven a l’oposició. Al 
moment de la veritat, l’Ibex 35 
sempre guanya, és igual qui 
mani”. El moviment social veu 
ara com el reial decret aprovat 
pel govern de PSOE-Unides 
Podem i convalidat al Congrés 
tanca el cercle financer dels 
grans beneficiaris pel fracassat 
projecte.

SANTA BÀRBARA

Espigolen mandarines per 
donar-les a entitats socials

Una quarantena de voluntaris 
han participat aquest dissabte 
d’una espigolada organitzada 
per la Fundació Espigoladors en 
una finca del municipi de Santa 
Barbarà. Van poder recol·lec-
tar entre 5.000 i 6.000 quilos 
de mandarines durant la jorna-
da, que s’han de donar a enti-
tats socials i bancs d’aliments. 
D’aquesta manera, es vol evitar 
el malbaratament alimentari i 
donar sortida a productes que 
no compleixen els estàndards 
de venda o bé perquè les ex-

plotacions agràries no són ren-
dibles. L’entitat ja ha recuperat 
30.000 quilograms de cítrics en 
les activitats solidàries fetes a 
les Terres de l’Ebre des del no-
vembre passat.

ALCANAR

La regidora Neus 
Sancho diu que l’alcalde 

va tenir una reacció 
‘desairada’ cap a ella 
durant el darrer ple

L’alcalde:  “tot es pot 
comprovar escoltant les 
actes dels plens o mirant 
les sessions al YouTube. 

La regidora ha tingut 
un gest poc reflexiu que 

atribueixo al context 
electoral actual”

L’equip de govern demana la dimissió de dos 
regidors “per una trobada de 30 persones en 

el pitjor moment de la pandèmia”
La portaveu del PSC 

Alcanar Neus Sancho, ha 
lamentat aquesta setmana 
la reacció ‘desairada’, que 
segons ha informat,  va tenir 
l’alcalde d’Alcanar Joan Roig 
d’ERC contra ella.              
“Per molta majoria que tingui 
un alcalde no li dona dret ha 
tallar la paraula quan l’oposi-
ció en fa ús de la mateixa, per 
molta ràbia que li doni, l’opo-
sició té el deure i l’obligació 
de fiscalitzar la tasca del go-
vern municipal, així ho diu la 
llei municipal i de règim local 
de Catalunya. ’ultima gota que 
va fer vesar el got va succeir 
al ple del 28 de gener, “assa-
bentat l’alcalde de la queixa 
que m’havien traslladat els ve-
ïns i veïnes del casc antic i que 
jo volia transmetre al plenari, 

l’alcalde va entrar en còlera i 
abans de poder traslladar el 
prec em va atacar personal-
ment i amb faltes de respec-
te. L’alcalde sota la premissa 
d’una falsa moralitat i durant 
45 minuts del ple no va parar 
de mostrar-se arrogant amb 
desqualificacions personals i 
menyspreu a la meva perso-
na”. Grups de l’oposició tam-
bé han fet un comunicat dient 
que l’alcalde “es comporta 
amb arrogància i menyspreu 
cap a l‘oposició, la seva acti-
tud deixa molt a desitjar del 
màxim responsable polític”.

Resposta
L’alcalde d’Alcanar ha respòs 
a les acusacions: “la regido-
ra del PSC ha tingut un gest 
poc reflexiu que atribueixo al 
context electoral actual. Pen-
so que és un error de càlcul 
del PSC d’Alcanar i que potser 
també ha tingut algú més. Ni 
els meus companys de govern 
ni jo ens presentem a les elec-
cions al parlament. La situa-
ció actual vol consens, unitat 
i responsabilitat, per això no 
entraré en discussions estèrils. 

A Alcanar els plens municipals 
són un espai de debat respec-
tuós, on es garanteix sempre 
la participació política. L’acti-
tud del govern sempre ha es-
tat considerada amb els com-
panys de l’oposició”. Roig ha 
afegit que “tothom pot com-
provar-ho escoltant les actes 
dels plens que tenim al web 
municipal o mirant les sessi-
ons plenàries que tenim enre-
gistrades al YouTube”. D’altra 
banda, segons l’alcalde, “hi ha 

un fet gravíssim que protago-
nitzen dos regidors de l’opo-
sició. La regidora del PSC i el 
regidor de Desperta’t van con-
vocar i assistir a una trobada 
amb 30 persones. Persones 
que formen part de col.lectius 
vulnerables. Al plenari munici-
pal vam proposar la dimissió 
de la regidora socialista i el re-
gidor de Desperta’t per aquest 
motiu. La regidora socialista 
no ha de rebre la petició de 
dimissió amb aprensió o re-
cel, sinó com un instrument 
de descàrrec i disculpa amb la 
ciutadania. És una oportunitat 
per reforçar els estàndards de 
responsabilitat política”.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar
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 Les centrals nuclears cata-
lanes hauran d’ampliar els 
espais per albergar residus 
radioactius als seus propis re-
cintes davant dels constants 
retards en la data prevista 
de posada en marxa del ma-
gatzem temporal centralit-
zat (MTC) a l’estat espanyol. 
Just després de millorar la 
capacitat de les piscines de 
Vandellòs II, la societat que 
gestiona la planta atòmica, 

ANAV, ha anunciat que treba-
lla en el projecte d’un magat-
zem temporal individualitzat 
(ATI). La previsió és posar-lo 
en marxa la primavera de 
2026, quan està previst que 
s’esgoti la capacitat actual. En 
el cas d’Ascó, que ja disposa 
d’un ATI, l’empresa baralla la 
seva ampliació o construir-ne 
un segon per poder continu-
ar emmagatzemant a partir 
d’aquí a cinc anys. (ACN)

ASCÓ

El Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Terra 
Alta exigeix a tots els partits 
polítics que concorren a les 
properes eleccions a la Ge-
neralitat que es posicionin 
respecte al conflicte existent 
davant la massificació eòlica 
que pateix la comarca avui dia 
-amb 148 aerogeneradors en 
funcionament- i que, en cas 
de portar-se a terme els 96 
més en tràmit, es veuria in-
crementada en un 65%.  
El Consell Regulador de la 

DO Terra Alta farà arribar una 
carta a cada una de les forma-
cions per exigir-los un com-
promís directe i ferm amb el 
territori. 
Després d’anys de prome-
ses no complertes, ha arribat 
el moment de ser clars da-
vant la ciutadania i enfrontar 
la problemàtica que pateix la 
Terra Alta i que afecta perso-
nes, empreses i associacions 
d’empreses vinculades amb el 
territori i amb el paisatge de la 
comarca. 

BALANÇ POSITIU 
DELS PRIMERS 
MESOS DE VIDA DE 
L’ÀREA 5G 
La setmana passada es va cele-
brar la segona reunió del Comitè 
Estratègic de l’Àrea 5G Terres de 
l’Ebre. Fou una trobada telemà-
tica per presentar i valorar les 
tasques desenvolupades fins al 
moment i definir la planifica-
ció d’activitats dels sis mesos 
vinents. Fins ara, el projecte 
CoEbreLab 5G Rural (nom de 
l’Àrea 5G Terres de l’Ebre) ha 
impulsat la formació sobre el 
5G. Durant aquest període, el 
Consell Comarcal de la Ribera 

CONSELL COMARCAL
CHAKIR EL 
HOMRANI VISITA 
EL CENTRE 
D’EMPRESES
El conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Chakir el 
Homrani, ha realitzat una 
visita institucional a Flix (Ribera 
d’Ebre) acompanyat de la direc-
tora del SOC, Ariadna Rectoret, 
i el director dels Serveis Terri-
torials de Treball, Afers Socials 
i Famílies a les Terres de l’Ebre, 
Màrius Pont. El batlle de Flix, 
Francesc Barbero, juntament 
amb alguns membres de la co-
orporació municipal, l’han rebut 
al Centre d’Empreses de Flix i li 

han mostrat les seves instal·la-
cions. Durant el transcurs del 
recorregut han pogut conèixer 
algunes de les empreses ins-
tal·lades al Centre d’Emperses, 
com Somper, el propietari de 
la qual els ha fet una explicació 
del seu negoci.
Posteriorment, el conseller ha 
mantingut una breu reunió amb 
els representants del consistori i 
amb la coordinadora dels cursos 
del centre, Marta Serrano, en la 
qual s’ha manifestat la voluntat 
per totes dues parts de donar-li 
continuïtat a la gestió del 
territori seguint línies similars 
a les dutes fins ara amb el Pla 
d’Ocupació creat per les afecta-
cions del incendi del 2019.

FLIX

LA DO EXIGEIX ALS PARTITS POLÍTICS 
QUE ES POSICIONIN RESPECTE A LA 

MASSIFICACIÓ EÒLICA 

TERRA ALTA
LES NUCLEARS AMPLIARAN L’ESPAI 

PER EMMAGATZEMAR RESIDUS 
ATÒMICS

d’Ebre ha iniciat les obres 
d’adequació d’espais, d’ins-
tal·lació elèctrica, climatització 
i xarxa informàtica de la nau 
que té en propietat al Polígon 
del Molló situada a cavall 
entre els termes de Móra la 
Nova i Tivissa i que ha d’es-
devenir el centre neuràlgic del 
desplegament de la tecnolo-
gia 5G. “En només sis mesos 
hem fet molta feina gràcies 
a la implicació dels diversos 
agents que formen part del 
Comitè Estratègic. Som cons-
cients que estem definint una 
estratègia per transformar la 
nostra economia”, ha explicat 
Gemma Carim, presidenta del 
Consell Comarcal de la Ribera.

HORTA DE SANT 
JOAN/ARNES
Endesa s’ha reunit amb els 
serveis territorials de les 
Terres de l’Ebre i l’Ajuntament 
d’Arnes, un dels pobles de la 
Terra Alta que va patir talls 
de llum durant el Filomena. A 
la comarca ebrenca també va 
ser complex localitzar i repa-
rar infraestructures malme-
ses, i arribar i instal·lar grups 
electrògens darrere de les 
màquines llevaneu. Després 
d’analitzar quins punts de la 
xarxa van tenir un pitjor com-
portament durant la nevada, 
Endesa preveu desenvolupar 
un projecte per a fer possible 
una doble alimentació a Arnes 
gràcies a la construcció d’una 
nova línia de mitjana tensió 
entre Horta de Sant Joan i 
aquesta població. La inver-
sió aproximada serà d’uns 
200.000 euros.  

MÓRA D’EBRE 
Els grups municipals presents 
a l’Ajuntament van confirmar, 
a petició de l’alcalde, que no 
està en els plans de les dife-
rents formacions polítiques 
que es presenten a les prope-
res eleccions al Parlament la 
realització de cap mena d’acte 
presencial al municipi. Per les 
eleccions, entre les mesures 
destaca el canvi de seu elec-
toral del teatre municipal La 
Llaterna al Pavelló Municipal 
ja que “ens permet implantar 
totes les mesures preventives 
de forma més fàcil per tal 
d’assegurar la tranquil·litat i 
preservar la salut dels veïns 
i veïnes de tot el dispositiu 
electoral” va afirmar l’alcalde, 
Joan Piñol. 

BATEA 
La Lliga Contra el Càncer 
informa que des d’ahir i fins 
diumenge té lloc la jornada 
virtual, camina pel càncer. 
Inscripció solidària: 5 euros. 
“Penja les teues fotografies o 
recorregut caminant utilitzant 
l’etiqueta #Aixihovivim i @
DiaMundialCancer.  

MÉS 
NOTÍCIES

 
‘EL PINELL DE 
BRAI. EL POBLE I LA 
GENT’  
Les pàgines d’aquest llibre, 
d’Antònia Serres, mostren 
alguns aspectes del Pinell 
d’abans: espais, costums i for-
mes de vida avui desapareguts 

però que perviuen en la memò-
ria i la història del poble i de la 
comarca. Un reconeixement en 
forma de llibre per al record.
El Consell Comarcal de la Terra 
Alta ha col·laborat en la publica-
ció de ‘El Pinell de Brai. El poble 
i la gent’ i en la d’altres llibres de 
temàtica vinculada a la comarca.
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EDUCACIÓ
El conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, va visitar Amposta, 
l’Institut Montsià, i conjunta-
ment amb el conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir El Homrani, i l’alcalde 
del municipi, Adam Tomàs, 
va tenir una reunió amb 
membres de la direcció del 
centre. El centre ha començat 
a treballar per oferir una 
formació professional inte-
grada que agrupi l’fp inicial i 
l’fp ocupacional. Bargalló va 
ressaltar que el centre “està 
començant un cicle formatiu 
d’Indústria Agroalimentària, 
amb laboratoris nous, que és 
molt interessant. Primer, per-
què la indústria agroalimen-
tària és molt important a les 
Terres de l’Ebre. I, després, 
perquè és un institut amb 
molta tradició, que s’enganxa 
a aquesta nova tecnologia 
i que crec que podrà donar 
molt bons resultats”. 

CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE
El Servei d’Intervenció Soci-
oeducativa (SIS) del Consell 
Comarcal del Baix Ebre ha 
programat uns tallers d’ha-
bilitats socials per l’alumnat 
de primer d’ESO, que s’han 
començat a impartir a l’ins-
titut de Deltebre. Concre-
tament es tracta de quatre 
sessions quinzenals en què 
les tècniques del SIS acompa-
nyaran els adolescents en el 
seu procés de creixement cap 
a l’autonomia, amb l’objectiu 
de promoure el respecte 
entre els companys, el diàleg 
i l’escolta activa. Cadascun 
dels tallers que es realitzen 
amb l’alumnat gira entorn 
d’un d’aquests temes: l’auto-
estima, les habilitats socials, 
les emocions i l’autonomia. 
Així aprendre a mantenir 
relacions socials positi-
ves, adaptar-se als canvis, 
incrementar l’autoestima 
o reconèixer les emocions i 
acceptar-les, són algunes de 
les habilitats que es treballen 
en els tallers.

MÉS 
NOTICIES

 

REACCIONS AL 
PLA
Lluís Soler, alcalde de Delte-
bre: “aquest pla presenta un 
retrocés de la línia de costa, 
i això no estem disposats a 
acceptar-ho. Mai assumirem 
una derrota com a definició. 
Per això, demano als veïns i 
veïnes que estem preparats 
per defensar el nostre ter-
ritori per reconduir aquest 
pla de protecció i evitar els 
perjudicis que suposa per al 

Delta de l’Ebre”.
Aquest cap de setmana es reu-
nirà el nou Consell de Defensa 
per marcar l’estratègia i acci-
ons a seguir amb la participa-
ció de la ciutadania i sectors 
afectats.

El Perelló tindrà un 
Institut Escola

El Perelló tindrà a partir del 
proper curs 2021-2022 el ter-
cer institut escola del Baix 
Ebre. Serà fruit de la fusió de 
dos centres, l’Escola Jaume II 
i l’Institut Blanca d’Anjou. Els 
dos centres van construir els 
seus edificis de forma contigua 
el 2008 amb aquesta finalitat, 

per tal de donar compliment a 
aquest propòsit educatiu.
Així ho ha exposat aquest di-
mecres el conseller d’Educa-
ció, Josep Bargalló, durant la 
visita que ha dut a terme a les 
Terres de l’Ebre, concretament 
als municipis de Tivissa, Am-
posta i El Perelló.

MEDI AMBIENT
Transició Ecològica ha obert el període de 
consulta pública del Pla de Protecció del delta
El Ministeri per a la 

Transició Ecològica 
(MITECO) ha obert aquest 
dimecres el període de 
consulta pública del Pla de 
Protecció del delta de l’Ebre.              
Durant 2 mesos es podran fer 
aportacions, suggeriments i 
comentaris al document. El pla 
ha estat redactat pel CEDEX 
(Centre d’Estudis i Experimen-
tació d’Obres Públiques), diri-
git per les direccions generals 
de Costa i Mar i de l’Aigua, i a 
partir dels principis de l’Estra-
tègia d’adaptació de la costa 
als efectes del canvi climàtic 
del 2017. El document, acces-

sible a la pàgina web del Mi-
nisteri, analitza els “problemes 
globals” del Delta, com la fal-
ta d’aportació de sediments, 
la inundació de la plataforma 
deltaica o la incompleta de-
limitació del Domini Públic 
Marítim Terrestre. El Ministeri 
apunta que el pla es van co-
mençar el 2019 a partir de la 
documentació aportada per 
la Comunitat de Regants de la 
Dreta de l’Ebre on es recollien 
“les aspiracions” de l’entitat per 
a la intervenció del Delta i que 
havien definit amb la Universi-
tat Politècnica de Catalunya i el 
mateix MITECO.

Lluís Soler, alcalde de Deltebre.

L’Aldea:  reformes a 
les pistes de tennis

La setmana passada es van dur 
a terme les tasques de millora 
a les pistes de tennis munici-
pals. Les millores van consistir 
en: l’adequació del paviment, 
pintar les parets i aplicar pintu-

ra esportiva al terra de la pista. 
També es va iniciar la substi-
tució progressiva de la il·lumi-
nació existent per lluminàries 
LED de nova generació. (més 
info a la plana 21)

“Aquest pla presenta 
un retrocés de la línia 

de costa i no 
estem disposats a 

acceptar-ho”
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Ahir dijous a primera hora del 
matí, els Bombers van estar 
treballant amb 3 dotacions en 
l’incendi d’un cotxe estacionat 

a la partida Garroferet, a Ro-
quetes. “Cap persona ferida; 
només destrosses materials”. 
Informació de #bomberscat. 

Xavi Llambrich, periodista d’Imagina Ràdio, al programa ‘Tot es mou’ de TV3.

IMAGINA RÀDIO
Una parella de Deltebre es va casar 
a l’UCI abans de ser entubats
Imagina Ràdio va fer 

pública una notícia en 
exclusiva fa gairebé una 
setmana, concretament el 
dissabte dia 30 de gener.              
Aquesta explicava una histò-
ria agredolça. Una parella de 
Deltebre, de 54 i 58 anys, es 
va casar a l’UCI de l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta 
abans de ser sedats i intubats a 
causa de la Covid-19. Actual-
ment no hi ha novetats sobre 
el seu estat de salut, això sí, 
encara estan a l’UCI i es tro-
ben estables dins la gravetat.
El periodista d’Imagina Ràdio, 
Xavi Llambrich, que té con-
tacte directe amb la família, 
ha demanat respecte als mit-
jans de comunicació després 
que la notícia es fes viral arreu 
de Catalunya i de la resta de 
l’Estat espanyol i provoqués 

un gran revol. Llambrich ha 
explicat al “Tot es mou” de TV3 
com es va assabentar d’aques-
ta història, per què van decidir 
fer aquesta boda exprés, qui va 

ajudar a fer que això fos pos-
sible i, a més, ha explicat com 
s’està vivint la pandèmia a les 
Terres de l’Ebre. 
(Notícia d’Imagina Ràdio)

Fiscalia demana 4 anys de presó 
per al conductor de l’autocar 
accidentat a Freginals
 Fiscalia demana quatre anys 
de presó per al conductor de 
l’autocar accidentat a l’auto-
pista AP-7 a l’altura de Freginals 
la matinada del 19 de març de 
2016 i en el qual van morir tret-
ze persones així com 26 més 
van resultar ferides. 

SUCCESSOS
Incendi d’un cotxe a 

Roquetes

L’escrit de conclusions argu-
menta que l’acusat, Santiago R., 
va desatendre “de forma greu” 
les normes reguladores de la 
seguretat vial posant-se al vo-
lant del vehicle cansat i amb 
son. L’autocar traslladava de 
tornada un grup d’estudiants 

d’Erasmus de la Universitat de 
Barcelona que havien visitat la 
festa de les Falles de València. 
Diversos testimonis van relatar 
que conduïa de forma irregular, 
fent esses i anant d’un costat 
a l’altre del carril de circulació. 
(ACN)
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XERTA
La Regidoria de Cultura 
comunica que, davant la 
situació actual i a l’espera de 
poder celebrar la presentació 
oficial del llibre de fotogra-
fies de Joan Cases, el proper 
dissabte dia 6 de febrer es 
posarà a la venta a la plaça 
Major de 11:00h a 13:00h per 
a totes les persones que el 
vulguin adquirir. El preu de 
venta és de 18€.

PAÜLS
L’Ajuntament va informar 
dimecres que es continuen 
fent desinfeccions  a les zones 
i espais de més concurrència 
del municipi, per part d’un 
equip de la Diputació de 
Tarragona. “S’ha de conti-
nuar extremant al màxim les 
precaucions i minimitzar el 
risc de propagació i contagis 
a la nostra població”. Des de 
l’Ajuntament també informa-
va que el dimecres va ser un 
dia en què “la Regió sanitària 
de les Terres de l’Ebre no 
ha comunicat cap positiu 
de COVID-19 al poble.  Els 
darrers 10 dies hem tingut un 
acumulat de 5 casos actius de 
coronavirus al poble. Ara toca 
seguir fent les coses bé”.

CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE
Fins al 12 de febrer es poden 
sol·licitar els ajuts individuals 
de desplaçament escolar per 
al curs 2020/2021, adreçats 
a alumnes de segon cicle 
d’educació infantil i educació 
obligatòria que assisteixen 
a centres de la comarca del 
Baix Ebre. La sol·licitud i la 
documentació s’ha de presen-
tar per via telemàtica.

MÉS 
NOTICIES

Roquetes instal·la 5 noves illes de recollida 
selectiva per incentivar el reciclatge
L’Ajuntament amb el 

suport del COPATE 
(Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre) ha iniciat aquesta 
setmana la retirada de 15 
contenidors de resta situats 
en el disseminat de Roquetes 
que seran substituïts per 
5 noves illes de recollida 
selectiva formades per 
5 nous contenidors 
corresponents a les fraccions 
de resta, paper-cartró, vidre, 
envasos lleugers i fracció 
orgànica..               
El regidor de Gestió Ambiental, 
Ivan Garcia, ha explicat que es 

tracta d’una iniciativa “per mi-
llorar la recollida selectiva del 
municipi fomentant el reci-
clatge entre la ciutadania amb 
l’objectiu de reduir els costos 
que li suposa a l’Ajuntament la 
recollida de residus i així entre 
tots aconseguir una ciutat més 
sostenible”. Les 5 illes noves 
s’han situat a la zona esporti-
va, al km 2,8 de la carretera al 
Reguers, al camí del barranc 
de l’Os, al polígon industrial La 
Ravaleta i a l’entrada del camí 
del Paumuceno. Ivan Garcia ha 
presentat la iniciativa acompa-
nyat del president del COPATE, 
Joan Alginet.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE
El manifest de la PDE demana canvis normatius a 
la CE i actuacions urgents per protegir els deltes
La PDE i els eurodiputats 

Diana Riba (ERC) i Toni 
Comín (Junts) han presentat 
el Manifest per a la Protecció 
dels Deltes europeus 
perquè la seva conservació i 
supervivència es converteixi 
“en una prioritat política de 
les institucions europees”, 
d’acord amb l’article 191 del 
Tractat de la Unió Europea.               
l text demana “mesures ur-
gents” com el monitoratge dels 
plans de gestió de les conques 
dels rius d’Europa, una guia es-
pecífica d’orientació sobre la 
gestió integral de sediments 
dins la directiva marc de l’Ai-

gua, la consideració dels deltes 
com espais prioritaris d’actua-
ció en el marc del Pacte Verd 
europeu i de l’Estratègia Euro-
pea per a la Biodiversitat 2030, 
i un Pla europeu de restauració 
i recuperació dels deltes.
El manifest s’ha presentat 
aquest dimecres i compta 
amb les primeres 19 adhesions 
d’entitats catalanes i espanyo-
les.
La PDE espera sumar-hi el mà-
xim de representants polítics, 
econòmics i socials en l’àmbit 
nacional i internacional perquè 
sigui “el més plural, transversal 
i ric possible”.

L’Ajuntament de la Sénia 
lamenta un nou acte d’incivisme
L’Ajuntament de la Sénia ha 
lamentat aquesta setmana 
“un nou acte un acte d’inci-
visme al municipi. En aquest 
cas ha estat al camí del ce-
mentiri on algú va decidir que 
era el millor lloc per tirar roba 
usada. A més, també s’ha 
convertit en un espai on la 
gent hi beu i hi tira les restes. 
Us recordem que aquest tipus 

d’activitats, a banda d’incívi-
ques, es troben tipificades a 
les ordenances, i poden ser 
multades com a tal”. 
Des del consistori del mu-
nicipi del Montsià es dema-
na que “ens ajudeu a cuidar 
l’entorn i a evitar aquest tipus 
de situacions, que han de ser 
denunciades perquè no es 
produexen”. 
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EIXOS DE LA 
CAMPANYA
Esquerra ha presentat 
aquesta setmana els eixos 
de la campanya sota el títol 
“Al costat de la gent és 
treballar per les Terres de 
l’Ebre”. El candidat Lluís Sal-
vadó ha explicat que els dos 
grans objectius són  “cons-
truir una República on les 
Terres de l’Ebre tinguin veu 
pròpia” i “oferir un projecte 
atractiu i competitiu per a 
la gent, que permeti fixar-la 
al territori i retenir el talent 
jove”.
Una de les principals pro-
postes dels republicans és 
la reconstrucció de l’econo-
mia i de la societat a partir 
dels Plans i Fons Europeus. 
Salvadó, ha afirmat que 
“en un moment tan crític 
necessitem crear una Taula 
desenvolupament territorial 
perquè el tren dels Fons 
europeus no passi de llarg 
de les Terres de l’Ebre”.

Per Salvadó “davant 
d’aquest paquet d’ajudes 
ens cal una Taula desenvo-
lupament  capaç d’agregar 
i coordinar totes les insti-
tucions i actors del territori 
treballant en una mateixa 
direcció, per guanyar efici-
ències, economies d’escala i 
actuant des de la lògica de la 
cogestió”. 

GESTIÓ DEL RIU
El candidat Lluís Salvadó ha 
afirmat que  “per Esquerra 
Republicana serà un element 
central defensar que la 
gestió del riu deixi d’estar en 
mans privades, i que retorni 
allà on ha d’estar, que és 
sota control públic”. D’altra 
banda, l’eurodiputada Diana 
Riba ha destacat  que “sal-
var el Delta no és només una 
qüestió de país, sinó també 
europea”. L’eurodiputada 
ha estat una de les impul-
sores del “Manifest per a la 
protecció dels deltes euro-
peus”. Riba ha destacat que 
“exigim a la Comissió una 
millora en els plans de gestió 
de les conques dels rius i que 
posi una especial atenció en 
el tema dels sediments”.

ERCPOLÍTICA
“Salut Terres de l’Ebre ha de ser el motor de 
transformació del nostre sistema de salut”
Els candidats d’Esquerra 

Republicana han 
presentat el seu projecte de 
transformació del sistema 
sanitari de les Terres de l’Ebre. 
Lluís Salvadó, ha destacat la im-
portància de l’empresa pública 
Salut Terres de l’Ebre, la qual “té  
els seus interessos i prioritats 
centrats al territori”.
“Salut Terres de l’Ebre ha de ser 
el motor de transformació, lide-
ratge i d’impuls del nostre siste-
ma de salut pública. Representa 
la vocació de dotar-se i disposar 
d’eines i instruments propis que 
ens permeten gestionar-nos i 
fer-ho sense ser  secundaris, ni 
estar dependents d’interessos 
de tercers, ni d’altres territoris”. 
Per a Salvadó  “una vegada ad-
quirida la gestió plena de l’Hos-
pital de Móra d’Ebre, l’objectiu 
és que Salut Terres de l’Ebre 

vagi creixent i fem visible durant 
la dècada vinent la capacitat de 
gestionar els serveis sanitaris del 
nostre territori, transformant-lo 
en un projecte de grans dimen-

CAPELLA:  “EL 
MONUMENT 
FRANQUISTA 
DE TORTOSA 
TOMBARÀ” 
La consellera de Justícia, Es-

ter Capella, va acompanyar als 
candidats i candidates d’Es-
querra de les Terres de l’Ebre 
a les eleccions per explicar 
les polítiques de memòria en-
gegades al territori. Al davant 
del monument franquista de 
Tortosa va afirmar que “els ter-
minis per enderrocar el monu-

ment s’estan complint com un 
rellotge suís, i per tant el mo-
nument tombarà”. Capella va 
afegir que “han passat els anys 
i els governs socialistes, també 
el de l’actual candidat del PSC, 
el senyor Illa, i han estat inca-
paç de fer allò que toca en po-
lítiques de memòria”.

sions i ambiciós”. Mar Lleixà, 
directora del Salut a les Terres 
de l’Ebre, ha destacat la poten-
ciació de l’Atenció Primària amb 
el desenvolupament del  Pla de 

Transformació i de millora de 
l’Atenció Primària. “Permetrà 
transformar  aquest primer ni-
vell del sistema de salut públic 
disposant de més equipaments 
i més inversions a l’atenció pri-
mària”. “La primera fase del Pla 
ha fet possible una incorpora-
ció important de professionals, 
augmentar les plantilles actuals 
i sumar noves figures profes-
sionals a l’atenció primària”. El 
candidat  Manel Launes  ha dir 
que “el Pla de modernització 
de l’Hospital comarcal de Móra 
d’Ebre, és l’exemple de la trans-
formació en positiu dels sistema 
sanitari de les Terres de l’Ebre”.  
La candidata Maria Jesús Viña 
ha  manifestat que  “apostem 
per l’ampliació de l’Hospital 
Verge de la Cinta perquè és un 
projecte viable, realista i realit-
zable a curt termini”.
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DEBAT
El Col·legi de Periodistes de les 
Terres de l’Ebre va organitzar 
dimarts l’únic debat electoral 
de les Terres de l’Ebre, que va 
reunir els candidats ebrencs i 
provincials que es presenten 
el 14 de febrer. Es va poder 
seguir per les televisions lo-
cals. Van participar set partits 
amb els candidats ebrencs, 
però el PP i Vox van declinar la 
invitació.

PDCAT
El PDeCAT impulsarà una 
taula d’alcaldes i alcaldesses 
ebrenca per coordinar els inte-
ressos del territori. El candidat 
del PDeCAT, Carles Luz, vol 
extrapolar el model d’èxit de 
la Taula de Consens del Delta 
i crear així una veu única en 
defensa dels interessos de les 
Terres de l’Ebre.

‘LLEIALTAT 
TERRITORIAL’
La cap de llista del PDeCAT a 
les eleccions, Àngels Chacón, 
ha demanat als candidats del 
partit “lleialtat territorial”. 
“Qui no serveix al seu poble 
no és digne de ser diputat al 
Parlament. Per damunt de la 
política, primer de tot estan 
les persones i els territoris”, ha 
assegurat en un acte de cam-
panya a Tortosa. La candidata 
ha explicat les seves propostes 
i ha criticat el “veto” de JxCat a 
les empreses de l’Ibex35. “Això 
no és confrontació, és una 
absurditat. És fer el país molt i 

molt petit”.   
    
    
    
    
   

PSC
El regidor del PSC-Socialistes 
per Deltebre Aleix Ferré, va 
reivindicar l’estat del Delta 
en un acte de campanya del 
PSC a Tarragona amb Pedro 
Sánchez i Salvador Illa.

MÉS 
NOTÍCIES

Paladella: “Les Terres de l’Ebre hem sofert els darrers 
10 anys l’abandonament del govern de la Generalitat”
Joaquim Paladella, candidat 
del PSC al Parlament ha ma-
nifestat que “a les terres de 
l’Ebre fa deu anys que els go-
verns d’ERC i JuntsxCat ens 
van parar el rellotge, l’eco-
nomia productiva no ha rebut 
prou impuls ni suport institu-
cional, les desigualtats socials 
han augmentat, els desequili-
bris territorials s’han agreujat 
i s’han deteriorat els serveis 
públics. Ens van aturar el re-
llotge i no hem avançat, ni 
tant sol han estat capaços de 
gestionar els minsos recursos 
destinats als pressupostos”.
“L’Eix de l’Ebre, la C-12, una 
carretera prioritària per la 

qual circulen molts vehicles 
d’entre les que registren més 
sinistralitat de tota Catalunya. 
L’eterna oblidada pel govern 
de la Generalitat, que no ha 
fet res pel desdoblament, no 
han executat ni un km nou de 
carreteres”. Paladella ha afe-
git que “el Pla estratègic de les 
Terres de l’Ebre redactat per la 
URV, amb la col·laboració dels 
agents socials i econòmics de 
les Terres de l’Ebre, i consen-
suat al territori està enterrat en 
un calaix. I els regs pendents 
del canal Xerta-Riu Sénia i l‘Al-
dea Camarles aturats des de 
fa deu anys i sense la voluntat 
d’invertir-hi un sol euro”. Per la 

seua part, Georgina Ebri ha dit 
que “si fa deu anys el nou hos-
pital de les Terres de l’Ebre era 
una necessitat, ara ja és una 
urgència sanitària i territorial. 

Carles Luz, número 2 del PDeCAT per Tarragona.

La inacció i deixadesa del go-
vern ha estat tan gran que els 
15 milions d’inversió pel Delta 
no s’han executat, ni se sap 
quan ho faran”.

POLÍTICA
“El PDeCAT tenim programa, conviccions i la 
capacitat i ganes de tirar endavant el país”
            Els candidats del PDeCAT, 
Marc Arza i Carles Luz, van 
exposar les línies mestres de la 
campanya. 
Ambdós van coincidir a l’apuntar 
que “qui vulgui un govern seriós, 
ha de votar el PDeCAT”. Marc 
Arza ha lamentat que encara 
hi hagi partits (Junts, Cs i PP) 
que encara no hagin publicat 
el seu programa. “El progra-
ma de Junts cap en un post-it 
per una cara”. Luz va cridar a la 
participació i va exposar que “el 
PDeCAT no ens amaguem rere 
cap pancarta, tenim programa, 
conviccions, idees, projecte i la 
capacitat i ganes de tirar enda-

vant el país”. En aquest sentit 
Luz ha reivindicat el paper dels 
alcaldes i la seua bona tasca al 
capdavant dels ajuntaments: 
“hem de traslladar aquest saber 
fer al Govern de la Generalitat 
per reactivar el país i que torni a 
funcionar”. El secretari d’orga-
nització, Ferran Bel, va animar 
tots els associats a fer d’altaveu 
en una campanya “complexa i 
molt diferent”. Bel va lamentar 
que “el Govern de Catalunya 
no ha sabut gestionar ni unes 
eleccions”. I va fer una crida a la 
participació i a votar el PDeCAT, 
definint-lo com “el partit dels 
que van fer gran Catalunya”.

En Comú Podem presenta les seves propostes sobre
turisme de qualitat i sostenible a la Via Verda
Entre les propostes d’En Comú 
Podem destaca l’aposta pel 
cicloturisme amb l’ampliació 
de la via verda fins la Ràpita, la 
proposta d’un pla de xoc amb 
ajudes a la petita i mitjana em-
presa a través d’un Pacte Naci-
onal pel Turisme, potenciar la 
marca turística Terres de l’Ebre 
Reserva de la Biosfera i de-
fensar un Pla Director Turístic 

amb la participació de tots els 
agents implicats. Jordi Jordan, 
candidat d’En Comú Podem, 
va dir que “cal potenciar molt 
més la marca turística Terres de 
l’Ebre Reserva de la Biosfera, ja 
que fins ara ha estat insuficient.
És un reconeixement que te-
nim per part de la UNESCO que 
pensem que hem de donar a 
conèixer”.
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‘JUNTS NO ÉS 
CÒPIA DE NINGÚ’
La presidenciable de Junts, 
Laura Borràs, ha respost 
al cap de llista d’ERC, Pere 
Aragonès, que Junts “no és 
còpia de ningú perquè no 
s’assembla a ningú altre”. En 
un contacte amb la premsa 
des del Delta de l’Ebre aquest 
dimecres a la tarda, Borràs 
ha subratllat que el seu partit 
és “nou” i que incorpora 
sensibilitats “molt diferents”.  
Ha defensat la transversalitat 
i agrupar gent molt diferent 
perquè “no ens fixem en el 
que ens separa sinó en els 
que uneix”. D’altra banda, 
Laura Borràs no contempla 
una possible inhabilitació per 
la causa judicial oberta contra 
ella, ja que assegura que no 
hi ha cas, i que per tant, no hi 
haurà tampoc judici. Borràs 
atribueix la polèmica sobre 
la seva imputació al ‘marc 
mental espanyol’.

VISITA AL DELTA
Laura Borràs acompanyada 
del pres polític, Josep Rull, el 
conseller Damià Calvet, i els 
números 1 i 2 de la llista de 
la demarcació de Tarragona, 
Albert Batet, i Mònica Sales, 
van explicar sobre el terreny 
com pensen protegir el Delta 
de l’Ebre. Sales va manifestar 
que “ens comprometem a 
treballar per revertir aquesta 
situació i continuar vetllant 
per aquest paradís natural. 
És un problema de país”. 
Calvet va dir que “a Catalunya 
sabem com fer-ho, però no 
podem fer-ho com voldríem 
degut a la dependència estèril 
de l’Estat. Necessitem més 
capacitat legislativa”.

‘GOVERN FORT’
Junts per Catalunya ha 
presentat aquesta setmana el 
document que recull les línies 
mestres per garantir una 
sortida exitosa de l’actual crisi 
sanitària, econòmica i social. 
Per això, el partit ha detallat 
les 50 mesures per liderar un 
govern fort i eficient. 

MÉS 
NOTÍCIES

Junts reclama el 
desdoblament de la 
Nacional-420

La diputada al Congrés Míriam Nogueras ha vi-
sitat la Terra Alta, i concretament la seua capital, 
Gandesa, dins dels actes de la campanya electo-
ral. Míriam Nogueras ha estat acompanyada per 
la diputada Mònica Sales i la resta de candidats 
ebrencs que conformen la candidatura. Entre les 
obres que Junts ha demanat com de gran ne-
cessitat, hi ha el desdoblament de la carretera 
N-420, eix de comunicació vial bàsic per a gran 
part de les Terres de l’Ebre, especialment les dos 
comarques del nord. 
La visita de Míriam Nogueras ha finalitzat amb 
una roda de premsa a la seu del partit a Torto-
sa, lloc on la diputada ha tornat a fer èmfasi en 
la reivindicació de tracte just que els ciutadans 
ebrencs reclamen en relació a la totalitat del país.

POLÍTICA
Acte de Junts per l’Ebre :“el 14 guanyarem!!”
Dimecres dia 3 de febrer, 

Junts per Catalunya a 
les Terres de l’Ebre va viure 
una jornada molt intensa ja 
des de primera hora del matí, 
amb la presència del conseller 
de Territori, Damià Calvet, 
a Masdenverge en visita 
institucional, l’estada que va 
poder fer l’exconseller Josep 
Rull també a casa nostra, i 
el míting final a l’Auditori 
Felip Pedrell de Tortosa de 
la candidata  Laura Borràs, 
acompanyada pels membres 
ebrencs de la candidatura i del 
número 1 per la demarcació, 
Albert Batet
La successió d’actes i “el con-
tacte amb totes les perso-
nes que van poder seguir-los, 
l’emoció i el compromís de la 
gent de l’Ebre amb el projec-
te de Junts s’ha vist refermat”. 
El moment “més important de 
la jornada fou el míting a Tor-
tosa i a l’Auditori Felip Pedrell”. 
En l’acte, van intervenir-hi Irene 

Negre, Joan Roig, Mònica Sales, 
Albert Batet, Josep Rull des del 
cotxe que el retornava a Lledo-
ners, Carles Puigdemont i Laura 
Borràs. Irene Negre, membre de 
la candidatura, que va dedicar 
el seu discurs a la feina feta des 
de l’activisme polític conjunta-
ment amb els companys i com-
panyes que la van acompanyar 
durant anys, “Fent crida a se-
guir el camí de construcció de 
la República”, va obrir l’acte i va 
presentar l’exalcalde d’Ampos-
ta, Joan Roig, que va tenir unes 
paraules molt emotives. Qui va 

parlar després va ser Mònica Sa-
les Mònica Sales, número dos de 
Junts, que va ressaltar “el record 
i el reconeixement de Junts per 
a tota la gent de l’Ebre que, com 
a conseqüència de la pandèmia 
del coronavirus, ho ha passat 
malament, des dels afectats i 
les seues famílies als empresa-
ris i gent de diversos sectors 
productius que encara ho estan 
patint”. A continuació fou el torn 
d’Albert Batet que va tenir unes 
paraules breus però contun-
dents amb l’Estat recordant-li 
que només ve a Catalunya quan 

li és fàcil i li convé. “Quan té un 
problema gros, li trasllada a la 
Generalitat”. Per cloure l’acte, 
la candidata a la presidència de 
la Generalitat, Laura Borràs, va 
agrair les més de 700 persones 
connectades a la xarxa per se-
guir l’acte en directe de manera 
virtual. Borràs va recordar que 
aquest 2021 Tortosa és capital 
de la cultura catalana i que això 
era important per a tot el territo-
ri. La candidata de Junts va po-
sar fi a la seua intervenció amb 
una voluntat molt determinada i 
contundent: “El 14 guanyarem!”.
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TORTOSA-
EBRE ESCOLA, 3 
INTENTS DE FUSIÓ
A la tercera va la vençuda; al 
2013 vaig publicar el primer 
intent de la fusió Ebre Escola 
i Tortosa i el 27 de novem-
bre de 2015 publicava “CD 
Tortosa-Ebre Escola, fusió a la 
vista”. Sinó es va fer llavors va 
ser per diferència de criteris. 
L’acord ara ja està tancat, 
només falta que les juntes ho 
ratifiquen per a un procés que 
començarà la propera tempo-
rada, abans que res en futbol 
base. Els dos clubs mantenen 
els noms i la fusió total no 
serà fins d’aquí a 2 o 3 anys 
amb el nom de Tortosa-Ebre 
Escola. El president Marià 
Curto ha dit, en converses 
entre els clubs: “si m’he 
d’apartar del càrrec perquè hi 
hagi un president de con-
sens, ho faig”. L’important és 
l’acord. Les fusions són difícils, 
el Cambrils i l’Oleàstrum ho 
van intentar dues vegades i el 
tema va acabar com el rosari 
de l’aurora. Va desaparèixer 
el Cambrils i va néixer un nou 
club, el Cambrils Unió. 

En el cas actual del Tortosa 
i l’Ebre Escola, hi ha bones 
Intencions. Hi ha molt bona 
gent a l’Ebre Escola i amb 
les idees clares i al Tortosa hi 
ha un president il·lusionista 
que té bona relació amb els 
polítics i un Nacho que mou 
els fils com un mag. Perquè el 
projecte tingui més base cal 
que entri gent nova de futbol,   
diria noms però de moment 
me’ls callo. Algun dia explicaré 
qui va ser la persona que va 
fer seure a les dues directives. 
En temps de crisis, oportu-
nitats. Si es fan bé les coses, 
aquesta fusió pot anar molt 
bé. Ara arribarà la guerra de 
guanyar-li el poder al futbol 
base rapitenc i ascendir l’equip 
a tercera divisió el 2025. 

CELMA

OPINIONS 
DIVERSES 
Des de Minut 91 i Més Ebre 
s’ha anat explicant cada 
setmana l’actualitat. I s’havia 
informat de que la tempo-
rada seria nul.la però que hi 
havia dubtes a les categories 
directament vinculades amb 
les competicions Nacio-
nals. Ara ja està aclarit. La 
temporada, si no hi ha res de 
nou, és nul.la per als equips 
excepte la Primera catalana i 
la Preferent Juvenil i femeni-
na. Les opinions són diverses. 
Hi ha equips que ho accepten 
gratament però n’hi ha que 
no ho veuen clar. Per això, ja 
que no hi haurà descensos, 
¿se podrà renunciar a jugar? 
No ho sé. Hi ha clubs que 
han perdut jugadors que han 
fitxat amb d’altres de Tercera 
divisió. Potser l’FCF estudi-
arà el cas, si algun equip ho 
demana.  Per a determinats 
clubs, la represa pot ser 
un transtorn, en l’aspecte 
econòmic.  I és que també 
cal aclarir si pot haver públic 
o aquest estarà limitat.  En 
qualsevol cas, el culebró 
sembla que arriba fins aquí. 
Ara manquen conjectures 
que s’han de definir i potser 
abans de finals de mes, els 
equips afectats, ja poden 
jugar. Clar, ara ens trobem 
amb jugadors de les catego-
ries que no competiran que 
creuen que ‘o tots o ningú’. 
També n’hi ha, d’aquestes 
categories, que ja estan 
tranquils sabent que la tem-
porada per a ells serà nul.la. 
Mentrestant, la pressió assis-
tencial als hospitals és greu. 
Però.... El que si que puc dir 
és que, tant a Minut 91, a 
Canal TE, com a Més Ebre, 
s’ha informat correctament 
i el que s’havia anunciat s’ha 
acabat produint. Seguirem 
informant.

MICHEL UE VILADECANS
Raül Paje: “Nosaltres 
volem jugar”

Juanjo Prats, Hernan, German, Marc Fornós i Francesc Fàbregas, estaran dilluns vinent a Minut 91. 

LA PRIMERA 
CATALANA ES 
REPRENDRÀ
Després de mesos d’aturada, 
des de l’octubre, sembla 
que es comença a veure la 
llum al final del túnel. El 
govern de la Generalitat ha 
confirmat que dona llum 
verda perquè les competicions 
catalanes que donen accés 
a competicions estatals 
es puguin reprendre Això 
implica a la Primera Divisió 
Catalana i també la Preferent 
femenina i Juvenil. Aquesta 
mesura entrarà en vigor a 
partir d’aquest dilluns, però 
la competició encara tardarà 
unes setmanes a posar-se 
en marxa. No hi ha cap data 
fixa, però podria tornar-se a 
jugar a final de febrer. Oriol 
Camacho, secretari general 
de la Federació Catalana, 
ha dit que “valorem molt 
positivament aquestes 
mesures del govern”. Ara hi 
ha interrogants que caldrà 
aclarir en els propers dies. 
Entre aquests, saber si la 
competició és opcional per als 
clubs, tenint en compte que 
a la Primera catalana no han 
d’haver-hi descensos perquè 
per a la resta de categories 
amateurs, la temporada 
quedarà nul.la. Com és 
natural, les reaccions entre els 
clubs de Primera catalana han 
estat diverses. 

Dilluns vinent, dia 8 de 
febrer, nova tertúlia 

Minut 91 a Canal Terres de 
l’Ebre (21.30h).
Ens visitaran: Juanjo Prats, 

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

Hernan (president de la UE 
Rapitenca), German (Tècnic 
Ascó), Marc Fornós (Presi-
dent CF Gandesa) i Francesc 
Fàbregas, cap de redacció del 

Setmanari El Vallenc i director 
El Travesser.
Hi ha molt per comentar. La 
cita és obligada. 
Us espero. 

El tècnic de l’equip 
barceloní espera 
tornar a entrenar 

aviat

A les planes següents 
trobem les opinions dels 

clubs ebrencs de Primera 
catalana per si la competició 
s’ha de reprendre. Més Ebre 
ha parlat també amb Raül 
Paje, tècnic del Viladecans.    
Segons el mister, “nosaltres, 
des de la UE Viladecans, des 
que en la jornada 2 es va atu-
rar tot, hem viscut una situació 
incerta. Durant l’octubre vam 
entrenar, novembre vam parar 
mentre que al desembre vam 
tornar a entrenar tot el mes. 
Al gener vam tornar a aturar 
l’activitat. Però la situació ara 
millora a Barcelona i nosaltres 
estem preparats per tornar a 
entrenar en breu i poder re-
prendre la lliga. Com a club, la 
intenció és poder jugar i que 
ens tornin el que entre come-
tes ens han tret i és que hem 
estat molt de temps sense fer 
esport i l’esport és salut”. Paje 
afegeix que “és igual si hi ha 
descensos i ascensos. El que 
volem és competir. Ara s’ha 
obert la possibilitat que, per 
ser categoria prèvia a divisió 
nacional, hem de jugar per de-
cidir ascensos i descensos. La 
veritat és que no sé si hi haurà 
descensos en la represa a Pri-
mera catalana. Tampoc si juga-
rem tots o alguns, però tenim 
clar que nosaltres volem jugar. 

La Federació ha pegat pals de 
ceg sense encertar cap decisió 
i sempre ha estat supeditada a 
les instruccions del govern. Als 
clubs se’ns ha creat desil.lusió i 
tampoc a hores d’ara hi ha una 
resposta ferma. Nosaltres en 
breu ens preparem per repren-
dre la competició i simplement 
demanem que es faci tot en 
coherència i puguem jugar 
com en altres comunitats, com 
a mínim el que hi ha pactat per 
disputar. Volem que ens dei-
xen competir. Quan el govern 
confirme que som la primera 
categoria de Catalunya, la que 
dóna accés a la categoria esta-
tal, llavors espero que puguem 
tornar a la normalitat i puguem 
acabar de la millor forma pos-
sible. Està comprovat que l’es-
port a nivell de salut és neces-
sari i si podem jugar els quatre 
mesos que falten, endavant. 
Així ha de ser”, diu Paje.
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“NO ES POT 
OBLIGAR 
JUGAR”
Fernando Garcia, de Ràdio 
Ràpita,  durant el programa 
minut 91 de dilluns, va parlar 
també sobre la problemàtica 
que pot afectar clubs de la Pri-
mera catalana, que es podrien 
veure obligats a competir: 
“estem en uns moments en 
què la Salut és prioritària i, per 
tant, no es pot pensar en el 
futbol i menys es pot obligar 
als equips a jugar. Hi ha equips 
que porten dos mesos sense 
entrenar. A més,  ara ja no hi 
ha marge de temps per poder 
disputar la temporada, tot i 
que  només s’hauria de jugar 
la meitat”. Així mateix, diu 
Fernando, “més del 80 per 
cent dels 40 equips de la cate-
goria tinc entès que no tenen 
intencions de jugar en aquesta 
temporada. Per tant se’ls ha 
d’escoltar. A més, han hagut 
equips que han tingut baixes 
de jugadors que han fitxat per 
altres de Tercera. I ara tindrien 
dificultats per a fer un equip 
competitiu”. 

D’altra banda, Fernando, a 
pregunta de Celma sobre una 
possible tornada de Teixidó, 
aclaria que “no puc avançar 
res perquè jo no sóc res en 
estos moments i per tant res 
puc dir. A més, la Rapitenca té 
una junta directiva actualment 
i per respecte crec que tampoc 
seria oportú comentar-ho. 
Però res es pot descartar”.
Sobre canvis en el futbol 
base rapitenc i si la possible 
fusió Tortosa-Ebre Escola pot 
afectar al club, Fernando diu 
que “penso que no té perquè. 
En els darrers anys també han 
aparegut escoles i projectes 
de base i els nostres equips 
han tirat avant, amb un nivell 
òptim”. 

MÉS NOTÍCIESUE RAPITENCA

PRESIDENT CF ULLDECONA

“A hores d’ara hi ha un 70 % de possibilitats 
de que em presente per a ser president”

Ens ha deixat 
Òscar Monteso

El rapitenc Fernando 
Garcia va estar dilluns 

a Canal Terres de l’Ebre, a 
Minut 91, on va parlar sobre 
el futur directiu del club. 
Fernando va aclarir que “en un 
programa anterior vaig dir que 
no em presentaria per a po-
der ser president. Però en les 
darreres setmanes han existit 
converses diverses i ha hagut 
consens i suports que m’han 
fet canviar d’opinió. Cal dir que 
a la Ràpita es viu molt el futbol 
i sempre hi haurà algú per en-
trar-hi a la directiva si fes fal-
ta”. Fernando va afegir que “en 
qualsevol cas, el que puc dir en 
estos moments és que en un 
mes ja podria confirmar si em 
presento. A hores d’ara, hi ha un 
70 % de possibilitats de que em 
presente. Cal considerar tam-
bé que poden haver-hi altres 
candidatures. Però en un mes, 
si unes situacions personals es 

Fernando Garcia. 

El CF Ulldecona està de dol. El 
president del club, Òscar Mon-
teso, als 48 anys, ens va deixar 
el dilluns. Òscar havia lluitat els 
darrers mesos contra una malal-
tia que, finalment, no ha pogut 
superar. El president va accedir 
al càrrec aquesta temporada, 
després d’haver fet aquesta fun-
ció a l’Escola de l’Ulldecona en 
anys anteriors. Josep Queralt, 
anterior president del CF Ullde-
cona, va deixar el càrrec l’estiu 
passat i directius de l’Escola van 
fer un pas avant, unint el club 
amb el primer equip, el futbol 
base i l’escola.  Monteso va ser 
el president del nou projecte 
ulldeconenc, però l’esmentada 
malaltia ha comportat que no-
més ho hagi pogut ser durant 
uns mesos. El municipi està de 
dol per una pèrdua molt sentida 
per una persona emprenedora 
i que s’havia dedicat els darrers 

anys, a nivell esportiu, com a di-
rectiu, per tirar avant la forma-
ció futbolística del municipi. 

concreten i acabo de tancar-ho 
tot, puc assegurar que seré un 
precandidat. El tema junta di-
rectiva i   tot el que és qüestió 
esportiva, també amb l’orga-
nigrama del futbol base, està 
preparat. I si en unes setmanes 
aclareixo el tema personal, no 
ha d’haver cap problema. Amb 
Hernan, president actual,  tota 
la vida hem treballat junts i som 
amics i ho seguirem sent. Jo 
ja li he comunicat quina és la 
meua posició i que és veritat, i 
no ho nego, que hi ha moltes 
opcions que pugue presen-
tar-me. Tinc il.lusió i ganes i en 
un mes podré confirmar-ho”. 
Però encara no es pot fer ofici-
al: “podria passar que en estes 
properes setmanes, les qüesti-
ons personals que he d’acabar 
de definir acabessin canviant la 
situació actual però espero que 
això no sigui així i que puguem 
confirmar-ho en un mes”. 

CF AMPOSTA
“No ens semblaria bé 
que hagués de jugar el 
juvenil de Preferent”
En el cas de que les categori-
es preferents juvenils haguessin 
de fer una competició exprés 
pel tema dels descensos de 
Lliga nacional, el president de 
l’Amposta, Carlos Gilabert co-
menta que “no ho valorem gens 
bé. És el que hem dit en altres 
ocasions. El problema ja no és 
jugar o no, ho és la situació que 
estem vivint, ara per ara. És fora 
del normal, excepcional. I no hi 
ha unes condicions òptimes per 
a poder jugar. I ara els prefe-
rents haurien de fer-ho perquè 
a la Federació Espanyola li con-
vé. I la resta de categories què 
passaria, jugaria el juvenil i no el 
cadet?. És un lio i sembla que 
miren només pel seus interes-
sos i no pel que és prioritari en 
estos moments. Ho veiem una 

aberració que hagin de fer jugar 
els juvenils enmig d’un estat sa-
nitari com l’actual, saturats els 
centres hospitalaris. En resum, 
no ho veiem positivament. I ja 
verem que es decidirà”.

C. Gilabert, president de l’Amposta.

“Està tot avançat però fins d’aquí un mes no 
podré confirmar si em presento. No obstant, 

tema junta directiva i aspectes esportius estan ja 
perfilats per si es fa oficial la precandidatura”
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Javi Garcia, tècnic del Gan-
desa, davant de la possibili-
tat de que la Primera catala-
na hagi de competir ‘si o si’ 
pel tema dels ascensos i dels 
descensos de Tercera divi-
sió, on si que s’està jugant, 
opina que “sincerament, em 
semblaria una barbaritat . 
No obstant, fins ara, tot són 
especulacions i  tampoc es 
pot fer més cas, al final cada 
setmana es diu una cosa. La 
situació sanitària segueix 
sent molt complicada; per 
tant, és molt dif ícil que es 
pugui dur a terme aquesta 
possibilitat i menys pel fet 
s imple de que l i  interessi 
algú en concret que s’està 
beneficiant de que hi hagin 
competicions en un moment 

en què està clar que no po-
den disputar-se”.
Javi afegeix que “cal espe-
rar qualsevol novetat que 
es pugui produir de mane-
ra oficial i aleshores el club 
haurà de decidir el que s’ha 
de fer. Però a efectes de ju-
gadors entenc que poden 
haver discrepàncies i cadas-
cú ho veurà d’una manera. 
Baix el meu punt de vista, 
no s’ha de posar en risc la 
salut per formar part d’una 
decisió que  només convé 
als equips que tenen mol-
tes ganes de pujar a Terce-
ra divisió.  En el nostre cas, 
el club té clar que la salut 
de tothom està per davant 
i em costaria de creure que 
ens toque tornar a entrenar 

enmig d’aquesta situació”. 
El tècnic del club de la Terra 
Alta considera que “tot són 
especulacions i parlem per 
parlar i arriba un punt en el 
que entenc que no té sen-
tit valorar sense saber que 
passarà oficialment. A veu-
re que succeirà, com avança 
tot el tema i tant de bo la 
setmana vinent puguéssim 
comprovar  que ,  amb da-
des reals sobre la taula, es 
puguin prendre decis ions 
en ferm al respecte perquè 
tot està molt confós a dia 
d’avui. En qualsevol cas, no 
m’entra al cap haver de tor-
nar a entrenar i menys per 
l’interés d’alguns clubs o pel 
d’agunes persones que han 
de justificar el seu sou”. 

CF GANDESA
SALUT I ECONOMIA
Si s’ha de jugar a la Primera 
catalana en les properes 
setmanes per qüestions de 
les competicions, la mesura 
també afectaria les categories 
preferents de futbol base i 
la segona divisió femenina, 
perquè les Lligues nacionals 
estan en joc. Tot plegat, un 
contratemps. Hi ha Federaci-
ons, com l’aragonesa, que en 
principi va comunicar als clubs 
que la mesura de jugar podria 
ser optativa. Però després, 
dimarts, ja va informar que els 
clubs havien de competir i que 
qui no ho fes, podria baixar 
de categoria, contemplant 
ascensos i descensos de més 
categories.
Hi ha clubs que creuen que 
primer és la salut i no la com-
petició. N’hi ha d’altres que, a 
més, diuen que com s’han de 
preparar per a tornar a  com-
petir en una temporada en 
què no han tingut ingressos 
i ara, si els fan jugar, només 
tindrien despeses.  

SITUACIÓ
JAVI GARCIA: ‘TOT SÓN ESPECULACIONS PERÒ 
NO M’ENTRA AL CAP HAVER DE COMENÇAR A 

ENTRENAR EN LA SITUACIÓ QUE ESTEM’

German Inglés, tècnic de l’As-
có: “nosaltres continuem amb 
la mateixa idea de poder co-
mençar a jugar. Entenc i em 
poso a la pell d’altres equips 
que no han tingut la sort de 
poder seguir entrenant amb 
regularitat com si ho hem fet 
nosaltres. I ara estos equips  
es trobarien amb més difi-
cultats”. German afegeix que 
“estem a l’espera de que la 
Federació ens digui alguna 
cosa sobre els rumors que 
indiquen que a la Primera ca-
talana s’ha de jugar. Fins que 
no ho vegem en un comunicat 
i que el Procicat done el vist-
i-plau no ens ho acabarem de 
plantejar. La veritat és que ho 
continuem veient complicat 
però, si es tira avant, estarem 
contents i preparats. Nosal-

tres també hem patit baixes 
en tot aquest temps com les 
de Ion, Cheik i ara la de Fa-
cundo i hauríem d’intentar in-
corporar algun jugador, cosa 
que no és facil a hores d’ara. 
Si al final la segona catalana 
no jugués, miraríem de fer 
alguna incorporació d’aques-
ta categoria, si és possible”.
El tècnic de l’equip asconenc 
acabava dient que “des del 
primer moment pensen que 
el jugar és segur i ho seguim 
pensant però ara, tal com es-
tan les coses, que no pugui 
entrar public a l’estadi serà 
una gran problema, però, 
pel que fa a nivell esportiu, 
contents si al f inal s’acaba 
dictaminant que comencem. 
Estem mitjanament preparats 
per a competir”.

FC ASCÓ
GERMAN: “FINS QUE NO HI HAGI UN 

COMUNICAT OFICIAL NO ENS PODEM 
PLANTEJAR RES”

Hernan Subirats, president de 
la UE Rapitenca, diu que “en 
tota aquesta situació hi ha al-
guna cosa que se m‘escapa. 
Estes ganes de competir sí o 
sí d’immediat no són normals. 
Les Federacions ens ho haurien 
d’explicar. Tampoc no veig que 
els polítics estiguen molt per 
la labor. Però quan sento par-
lar del març i de la quarta ona-
da que es presenta per la soca 
britànica, la situació encara la 
veig més inviable per poder 
competir encara que sigui sen-
se descensos. Estem al limit. 
Ja no hi ha dates per entrenar 
i competir. A natros si se’ns fa 
este plantejament ho hauríem 
de parlar i decidir entre tots si 
volem competir a esta primera 
catalana d’urgència que es pre-
sentaria. Com a mínim penso 
que estaria bé que ens deixes-

sin decidir”. Hernan afegeix 
que “nosaltres hem mantingut 
tot l‘equip, excepte Pere que 
s’ha d’operar per trencament 
de ll igaments. Mantenim el 
bloc però hi ha equips de la ca-
tegoria que no, i per això si els 
obligues a competir ara penso 
que seria una gran adversitat. 
Per tant, tocaria decidir qui vol 
i pot jugar i qui no. I no només, 
si això passa, cal pensar amb 
els efectius que disposes, si 
no amb la salut dels jugadors. 
Com he dit, Sanitat avisa que 
tornarà a haver-hi un rebrot al 
març i si això passa no hi haurà 
marge de maniobra i qualsevol 
nova aturada de la competició 
farà que sigui del tot nul.la. 
Llavors, els que no han jugat 
pensaran que han encertat no 
jugant perquè al final la tempo-
rada serà nul.la i els que volen 

pujar diran que ho han inten-
tat perquè tenen un objectiu 
i s’exposen per aconseguir-lo. 
En qualsevol cas, torno a dir 
que alguna cosa se m’escapa. 
Els polítics fins ara ja han ma-
nifestat que les competicions 
amateurs no són importants. 
I ara estranya que no se’ns in-
forme al detall de tots els afers 
interns de la Federació per ar-
ribar a plantejar de competir”.

UE RAPITENCA
HERNAN: “EN TOTA ESTA SITUACIÓ, HI HA ALGUNA 

COSA QUE SE M’ESCAPA” 

Javi Garcia, tècnic del Gandesa.

“Com a mínim, penso 
que estaria bé que 

ens deixessin decidir 
als clubs si voldríem 
jugar o no, en el cas 
que s’hagi de fer pel 
tema dels descensos 

de Tercera”
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ATLETISME. 
CAMPIONAT DE 
CATALUNYA 
El Palau Sant Jordi de Barce-
lona va tornar a acollir un nou 
campionat d’atletisme, en 
aquest cas fou el Campionat 
de Catalunya Absolut i Sub 23 
en pista coberta. En categoria 
Sub23, medalla d’or per Marina 
Freixa a la prova de 800 me-
tres, amb un temps de 2:2328, 
per davant de Clara Herraiz, 
amb un temps de 2:25.62 i 
Maria Toledo, amb un temps 
de 2:26.25. I també per Àdam 
Maijó, a la prova de 1.500 me-
tres, amb un temps de 3:45.38, 
per davant d’Aleix Serra, amb 
un temps de 3:51.89 i Raul 
Villalonga, amb un temps de 
3:59.74. En categoria absoluta,  
Maijó, fou medalla d’argent, 
per darrere de Llorenç Sales, 
medalla d’or i per davant de 
Marc Alcala, medalla de bron-
ze. Marina Freixa va finalitzar 
en la 6a plaça, demostrat que 
poc a poc està tornant al seu 
millor nivell.
(TERRA ALTA SPORTS)

L’ALDEA: 
MILLORA DE 
LES PISTES DE 
TENNIS 
La setmana passada es van dur 
a terme les tasques de millora 
a les pistes de tennis munici-
pals. Les millores han consistit 
en: l’adequació del paviment, 
pintar les parets i aplicar 
pintura esportiva al terra de 
la pista. També es va iniciar la 
substitució progressiva de la 
il·luminació existent per llumi-
nàries LED de nova generació. 
Josep Franch regidor d’Acció 
Esportiva: ”Amb aquest tipus 
d’obres pretenem millorar i 
modernitzar progressivament 
tots els equipaments esportius 
municipals. Aquest, en concret, 
és un compromís que havíem 
adquirit amb el club i que fa 
palesa la voluntat d’aquest 
govern municipal de treballar, 
conjuntament amb les entitats 
i els clubs esportius locals, 
perquè cap disciplina esportiva 
quedi enrere“.

MÉS 
NOTÍCIES

VOLEI

CLUB HANDBOL AMPOSTA

El Volei Roquetes segueix líder amb el triomf a 
la pista del Manresa (0-3)

Oxigen per a l’Amposta amb una victòria 
brillant i necessària a Elda (16-23)

El sènior masculí del Volei 
Roquetes es va imposar 

a la pista del Manresa (0-
3) i continua líder, amb 
els mateixos punts que el 
Sabadell, passades ja 14 
jornades. 
Els parcials van ser 21-25, 18-
25 i 20-25. Va ser un partit en 
què l’equip, amb un servei efec-
tiu i un bon treball en atac, es 
va imposar al Volei Manresa, 
equip que va oferir, en deter-
minats moments del partit, una 
gran defensa. El primer set va 
ser igualat però la qualitat del 
líder va acabar decidint. En el 
segon, els de Roquetes van fer 
un pas avant i en el tercer van 
saber resoldre amb ofici quan el 
rival més va pressionar per gua-
nyar-lo. 
Demà dissabte, el Volei Roque-
tes rebrà el Sant Martí, cinquè 
classificat (18 hores)
Foto: Facebook CV Roquetes

Gran victòria del Club Handbol 
Amposta al pavelló Florentino 
Ibañez d’Elda (16-23). Va ser el 
primer partit de l’any del con-
junt dirigit per Mateu Castellà 
després dels dos ajornats per 
la Covid-19. Ja des de l’inici del 
matx es va veure a l’Amposta 
molt posat al partit, on els atacs 
7 contra 6, amb el doble pivot 
amb Sara Alonso i Maria de 
Uriarte van ser un malson per 
l’equip alacantí.
Una gran Marta Gálvez a la por-
teria, l’efectivitat de Geor Vila (3 
de 3) i l’aportació en l’aspecte 
golejador de Zoe Turnes, Judit 
Tortajada i Maria De Uriarte va 
comportar arribar al descans 
amb el marcador ja favorable 
de 9-11. A la segona meitat, 
l’Amposta va seguir amb mol-
ta seguretat en atac i amb un 
gran treball defensiu, com així 
ho demostren els només set-

ze gols encaixats. Cal destacar 
el bon plantejament de Mateu 
Castellà portant el partit on 
l’equip feia més mal al conjunt 
d’Elda. A l’equador de la sego-
na meitat, amb empat a 15 gols, 
l’Amposta va fer un pas avant i 
va ser capaç d’efectuar un par-

cial d’1-8 per arribar al 16-23 fi-
nal. Destacar l’efectivitat anota-
dora de Zoe Turnes i Georgina 
Vila amb 7 i 9 gols i sobretot les 
intervencions a la porteria de 
Marta Gálvez, amb 19  aturades. 
“Victòria amb orgull i valentia 
defensant l’escut d’handbol de 

la Ciutat”. Un triomf que serveix 
per tenir confiança per poder 
fugir de la zona compromesa 
de la taula. Diumenge (18.05 h) 
el CH Amposta rebrà el S Joan 
Despí, partit a porta tancada 
però que serà transmès en di-
recte per Canal Terres de l’Ebre.
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TRUFES DE XOCOLATA 
I MASCARPONE

PREPARACIÓ:
Desfem la xocolata al microones, 
quan sigui desfeta, afegim el for-
matge mascarpone i barregem 
bé. Deixem refredar la barreja a 
la nevera per espai de 2 h. Afe-
gim la fruita confitada a la barreja 
anterior (optatiu) i fem boletes 
com si fossin mandonguilles pe-
tites. Passem les boles per cacau 
en pols. Guardem a la nevera fins 
al moment de posar el recipient i 
plat definitiu.

Bon profit!!

INGREDIENTS (PER A 30 PORCIONS) 

• 250 gr de formatge mascarpone
•200 gr de xocolata al 70 % de 
cacau
•Fruita confitada picada molt pe-
tita (optatiu)
•Cacau en pols

Són molt fàcils de fer! Només 
hem de tenir en compte dues co-
ses: la qualitat de la xocolata que 
farem servir i la temperatura que 
hi ha a la cuina, com més calor, 
més difícil serà. L’elaboració la 
farem amb guants de làtex, per 
tal de no deixar marca al bombó i 
fer-ho més polit.
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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

Tot i que poden ser 
dies de certa conten-
ció econòmica, ets 
més conscient de que 
mica en mica acon-
segueixes avançar i 
complir amb algun 
dels teus projectes 
més personals.

aquari
21/01 al 19/02

Amb Venus i Saturn 
al teu signe, si tens 
una relació senti-
mental, podries estar 
arribant a una etapa 
de més estabilitat i 
compromís. Recupe-
res la comunicació 
amb un amic.

sagitari
23/11 al 21/12

Una persona dels 
teus contactes, 
mostra interès en 
conèixer-te més 
íntimament, però ho 
farà discretament. Si 
darrerament estaves 
una mica passiu, co-
mences a fer exercici.

escorpí
24/10 al 22/11

Podries haver de 
fer front a algunes 
despeses relatives a 
la llar, ja sigui per una 
reforma o per canvi 
d’habitatge. Trobada 
entranyable amb 
una persona d’edat 
avançada.

balança
24/09 al 23/10

Venus amb Saturn, 
inclina a viure un 
temps de contenció 
verbal, però també 
de més control sobre 
la teva voluntat. Si 
tens parella, voldries 
donar un pas cap a 
l’estabilitat.

àries
21/03 al 20/04

L’economia és un 
tema que et preo-
cupa. Si desconfies 
d’algun contracte o 
document signat an-
teriorment, no dubtis 
en contactar amb una 
assessor legal. No ho 
deixis passar.

cranc
22/06 al 23/07

Una persona de més 
edat que tu, pot 
donar-te un cop de 
mà en un assumpte 
laboral. Un tema de-
licat, que vas intentar 
oblidar, torna per 
recordar-te que l’has 
de resoldre.

verge
24/08 al 23/09

Si tens un problema 
d’articulacions, pots 
sentir-te alleugerit o 
trobar millor tracta-
ment. Romanticisme 
en parella i si no en 
tens, pots conèixer 
una persona capti-
vadora.

taure
21/04 al 21/05

Inclinació a resoldre 
assumptes laborals 
pendents i que vas 
posposar. Si tenies 
un conflicte amb el 
pare o una persona 
d’edat avançada, 
es pot donar una 
reconciliació.

peixos
20/02 al 20/03

El bon aspecte de 
Mart amb Neptú 
et dona un extra 
d’energia i si nor-
malment ets més 
aviat passiu, passes 
finalment a l’acció. 
Noticies relacionades 
amb el sector laboral.

lleó
24/07 al 23/08

Parles amb més 
persones del que és 
habitual. Compte 
però, que no tothom 
té les millors inten-
cions. Possible tensió 
amb la parella per un 
assumpte relacionat 
amb els fills.

bessons
02/05 al 21/06

Mercuri retrògrad 
et fa desitjar sortir 
del teu ambient 
habitual i fer una 
escapada a un lloc 
del passat. Si no 
pots, per les circum-
stàncies actuals, 
planejaràs el viatge.

629 251 998

877 075 973

RELAX LATINAS
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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

CRIS CRIS 40 AÑOS40 AÑOS

LATINA MADURITA LATINA MADURITA 
ESPERANDOTE PARA ESPERANDOTE PARA 
QUE PASES UN RATO QUE PASES UN RATO 

INOLVIDABLE LAS 24 HINOLVIDABLE LAS 24 H  
642 038 262
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dels testimonis i dels discursos, 
vam voler fer una memòria de la 
pandèmia, i que quedes plasma-
da en un llibre.
Un llibre que també ens par-
la dels moments més durs 
per l’ètica sanitària: el triat-
ge i el no morir sol/a.
Una de les professionals entre-
vistades, explica molt bé al llibre 
que “ningú ha de morir sol”, ja 
que provoca molt dolor i perquè 
molts ciutadans no han pogut 
acomiadar-se dels seus éssers 
estimats. Per a natros això ha si-
gut molt dur.
Un altre dels temes, és la fal-
ta de comunicació entre paci-
ents i familiars. Com ho heu 
viscut?
Les infermeres se les han en-
ginyat com han pogut, fent vi-
deotrucades, de vegades per 
acomiadar els pacients dels 
seus familiars, ja que només ens 
tenien a  natros, les 24 hores al 
costat. Hem demostrat que som 
un pilar principal en la pandèmia.
Moments molt durs i també 
emotius...
El moment més emotiu és quan 
veus als malalts sortir de l’UCI 
després de temps i poder marxa 
d’alta. També a mi personalment 
m’ha emocionat veure la trans-
formació, en un temps rècord, 

Un llibre que agrupa 
diferents entrevistes i 

relats per no oblidar.
Parlem amb Lluïsa Brull, presi-
denta del Col·legi Oficial d’Infer-
meres i Infermers de Tarragona 
(Codita)

L’any 2020 va ser declarat 
l’Any Internacional de la In-
fermera i Llevadora, però va 
acabar sent l’any de la Co-
vid-19. Quina ironia, no?
Si, quina ironia!!! L’OMS va de-
clarar l’any 2020 any de les in-
fermeres i llevadores, per do-
nar-los visibilitat i amb l’objectiu 
de millorar el desenvolupament 
professional, la regulació i con-
dicions de treball, ratis inferme-
ra/pacient, entre altres. Era un 
homenatge que volia destacar, a 
través del seu treball, el seu lide-
ratge en l’àmbit assistencial, en 
la recerca, gestió, en la docència 
i en l’educació per a la salut. 
I comença l’any amb l’arri-
bada del virus.
Si, temps de començar l’any, el 
dia 7 de gener, es va identificar 
un nou tipus de virus de la fa-
mília del coronavirus, que es va 
denominar COVID-19, I el 30 de 
gener l’OMS va declarar el brot 
com una emergència sanitària 
de Salut Pública Internacional. 
El 14 de març l’Estat espanyol va 
declarar l’estat d’alarma, i dona-
da la magnitud de la crisi sanità-
ria, això va comportar una sèrie 
de canvis de protocols i procedi-
ments, llocs de treball dels pro-
fessionals, serveis tancats, noves 
reestructuracions...
Per què publicar aquest lli-
bre? 
El Col·legi d’Infermers i infer-
meres es va posar al servei de 
les infermeres de Tarragona, ja 
que no disposaven de suficients 
equips de protecció (EPI), i es va 
decidir fer una crida a empreses 
i particulars per tal de poder re-
collir material. També vam fer 
una crida a professionals que 
no estaven treballant, jubilats i 
estudiants d’últim curs del grau 
d’infermeria. Llavors, per tal de 
donar visibilitat al treball i senti-
ment de les infermeres, anàvem 
fent entrevistes a infermeres i 
llevadores, per conèixer les se-
ves experiències i en fèiem difu-
sió a la nostra web de CODITA, 
per donar veu al patiment dels 
professionals. Donada la qualitat 

d’una  unitat convencional en 
una unitat de pacients semicrí-
tics inclús de crítics, i com els 
seus professionals s’han esforçat 
al màxim en formar-se per po-
der atendre a pacients en tanta 
complexitat. Això ha requerit 
molt d’esforç, estrès i, perquè no 
dir-ho, moltes llàgrimes. Són un 
gran equip i es mereixen este re-
coneixement.
Creu que hem passat  lo pit-
jor?
Vivim en una incertesa constant. 
Crec que no hem  d’abaixar  la 
guàrdia i que alguns missatges 
que ens arriben són molt con-
tradictoris, com per exemple, 
fer ara unes eleccions, és una ir-
responsabilitat! Per això cal que 
limitem els contactes per tallar 
les cadenes de transmissió, i que 
quan ens toqui, ens vacunem.
En quina situació esteu ara? 
Estem amb l’atenció primà-
ria tensada des de fa temps, les 
UCIs  al límit, i els professionals 
estem lluitant des del minut 0. 
Per una altra banda s’ha comen-
çat la vacunació, però amb una 
velocitat molt lenta. Cal destacar 
que les infermeres som el col-
lectiu majoritari dins dels cen-
tres assistencials, i que a poc a 
poc ens estem sortint gràcies a 
l’esforç de tots els professionals. 

Com us afectarà en el futur, a 
nivell personal i laboral?
Doncs la pandèmia ha posat de 
manifest la manca d’infermeres. 
Ens fan falta més de 100.000 a 
l’estat per igualar les ràtios euro-
pees. Cal destacar que tot i sent 
de les infermeres millor valora-
des a nivell europeu, som les que 
pitjors condicions laborals tenim. 
Per una banda falten infermeres 
a les taules de decisions perquè 
si s’hagués comptat més amb 
les infermeres, crec que les co-
ses s’haurien fet millor. Per l’al-
tra banda, em fa por que l’estat 
d’alarma i la pandèmia hagi creat 
un precedent en detriment de 
les condicions de treball, ja que 
ara tot si val, però, que passarà 
quan això acabi? També vivim 
amb preocupació la invasió de 
competències per part d’altres 
professionals menys qualificats. 
Crec que quan això acabi hau-
rem de vetllar per la qualitat de 
les cures i per les condicions de 
treball de les infermeres.
Les residencies i els sociosa-
nitaris han estat força casti-
gats pel virus. Per què creu 
que això ha passat?
Doncs perquè no s’havia fet una 
aposta ferma per part del govern 
per les residències. Feia temps 
que alguns centres estaven en 

una situació molt precària, i això 
ha jugat a favor del virus. Així 
mateix vull destacar el gran tre-
ball de tots els professionals de 
les residències que s’han deixat 
la pell per la gent gran.
Per al vostre col·lectiu, a l’ini-
ci de la pandèmia, tot era 
aplaudiments i reconeixe-
ment. I ara?
Ens estem trobant amb la pobla-
ció cansada, i amb més agres-
sions cap als sanitaris. No som 
heroïnes, és la nostra vocació i 
el nostre treball. No demanem 
aplaudiments, sinó respecte, 
sentit comú i sentiment de llui-
ta compartida. Sempre dic que 
aquesta és una lluita col·lectiva. 
Necessitem doncs que els ciu-
tadans ens ajudin, limitant els 
contactes socials i complint les 
mesures, i també que el govern 
ens ajudi amb mesures i proto-
cols clars, de vegades crec que 
ho fan massa complicat.
Entenc que els ciutadans esti-
guin cansats, però cal continu-
ar l’esforç. Els sanitaris  portem 
un any  donant-ho tot, i alguns 
companys ens han deixat pel 
camí.
Que me’n pot dir de les pro-
ves PCR, dels seguiments dels 
resultats, i de la vacunació
Pel que fa als rastrejadors, a l’ini-
ci va ser caòtic, ara crec que el 
circuit funciona correctament. 
En el sentit de les proves PCR i 
del seguiment dels casos i con-
tactes, vull destacar el paper de 
les infermeres i metges d’aten-
ció primària, ja que van haver 
d’assumir el control d’un sistema 
de salut pública que feia aigües 
per totes bandes, i actualment, 
a més de les seves tasques, ja 
s’ha consolidat dins de la carte-
ra d’atenció primària. Pel que fa 
a la vacunació, una vegada més 
vull destacar la gran resposta de 
les infermeres. Des del Departa-
ment de Salut es va fer una crida, 
i en menys de tres hores ja s’ha-
via triplicat el nombre d’inferme-
res necessàries per a les vacuna-
cions! És una gesta admirable. 
Actualment les infermeres estan 
vacunant fora del seu horari la-
boral i les queixes que s’han re-
but són per una manca de pro-
tocols  pel que fa a la rotació del 
personal i a les dosis sobrants, 
així que hem exigit al Departa-
ment de Salut que ho clarifiqui i 
elabori els protocols pertinents.

LLUÏSA BRULL
PRESIDENTA DEL COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA (CODITA)
LES INFERMERES PARLEN EN PLENA ETAPA DE LA COVID
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