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EDITORIAL
TOCA VOTAR! PERQUÈ DESENTENDRE’S 
DE L’AVUI ÉS FER IMPOSSIBLE EL DEMÀ

Edita:

La pandèmia i, naturalment, 
la pèrdua emocional, 

pronostica una forta abstenció 
de cara a les eleccions d‘aquest 
diumenge 14F.
Moltes de les promeses que ens 

fan, o han fet, pel nostre territori 

han estat una realitat virtual, i se-

guim patint en el nostre dia a dia 

la majoria de les mancances any 

rere any. Sí, som poca gent, d’aquí 

la importància del nostre vot per 

tal de fer assumir els errors i rec-

tificar quan toca. Preocupa, i molt, 

el volum d’indecisos, que ja no es 

pregunten “a qui votar?” sinó “per 

què votar?”. La majoria vol que el 

seu vot serveixi per algo, que sigui 

l’instrument que resolgui els pro-

blemes que ens toquen  de prop, 

que no hi hagi una realitat paral·le-

la a la quotidianitat. Per tant, toca 

votar! Perquè desentendre’s de 

l’avui és fer impossible el demà.

Àn
ge

ls 
Ch

ac
ón

 (P
de

CA
T)A l‘editorial de la passada 

edició: Qui és qui a les 
eleccions catalanes del  
14-F, mancava la cap de llista 
del PdeCAT Àngels Chacón.

Àngels Chacón (PdeCAT) 
Nascuda a Igualada, Anoia, el 
1968. Llicenciada en dret per 
la Universitat de Barcelona 
està especialitzada en comerç 
internacional. El 2011 es va in-
corporar com a independent al 
grup municipal de l’Ajuntament 
d’Igualada de Convergència i 
Unió, on fou segona (2011-15) i 
primera tinent d’alcalde (2015-
18) encapçalant el departament 
de Dinamització Econòmica, 
Coneixement i Internacionalit-
zació de la ciutat. Membre del 
Partit Demòcrata Europeu Cata-
là des de la seva fundació, el ju-
liol del 2017 va assumir el càrrec 
de directora general d’Indústria 
de la Generalitat de Catalunya 
del departament encapçalat per 
Santi Vila. El juny del 2018 va 
ser la primera dona a assumir el 

càrrec de consellera d’Empresa 
i Coneixement en el govern de 
Joaquim Torra, d’on fou substi-
tuïda el setembre del 2020 per 
Ramon  Tremosa. Durant el seu 
mandat va gestionar, de vegades 
en conflicte amb el govern es-
panyol, les diverses mesures per 
a fer front a l’impacte econòmic 
de la pandèmia de la COVID-19 
des del març del 2020. Aquest 
mateix mes, representant el 
govern de la Generalitat, fou 
una de les parts negociadores 
amb Nissan Motor  Ibérica  des-
prés que aquesta multinacional 
anunciés el tancament de les 
plantes de Catalunya. 

Cribratges massius al personal de la Gerència Territorial de 
l’ICS Terres de l’Ebre per a frenar l’augment dels contagis

Sols 4 positius d’un total 1.491 proves mostren la tendència a la baixa de contagis
entre els professionals de l’ICS Terres de l’Ebre

Atesa la situació 
epidemiològica que s’està 

vivint en els centres sanitaris 
de la Gerència Territorial de 
l’ICS Terres de l’Ebre, i amb 
la intenció de detectar casos 
asimptomàtics i d’evitar nous 
contagis, les direccions de 
l’Hospital Verge de la Cinta i 
d’Atenció Primària van instar 
els treballadors dels centres 
respectius a participar en un 
cribratge massiu mitjançant 
PCR d’autopresa de mostra de 
frotis nasal.              

 A l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta, aquest cribratge va 
tenir lloc entre els dies 26 i el 29 
de gener. Hi va haver una parti-
cipació del 85% cosa que repre-
senta un total de 955 mostres 
analitzades, 769 a professionals 
de l’ICS i 186 a professionals 
d’altres empreses subministra-
dores. Totes aquestes mostres 
van resultar negatives per al 
SARS-CoV-2.

Pel que fa als centres d’Atenció 
Primària, es va fer el cribratge 
als treballadors entre el 27 de 
gener i el 3 de febrer, amb un 
total de 536 mostres analitza-
des i amb el resultat de 4 PCR 
positives per a SARS-CoV-2.

La detecció d’aquests infectats 
a l’Atenció Primària va permetre 
tallar la transmissió a partir del 
personal asimptomàtic i incidir 
precoçment en un lloc tan sen-
sible com és un CAP.

Els bons resultats de la interven-
ció realitzada es poden asso-
ciar al treball exhaustiu que es 
porta a terme durant els estudis 
de contacte i seguiment dels 
professionals simptomàtics de 
forma continuada en el decurs 
d’aquesta pandèmia.

Tot i aquests bons resultats, cal 
mantenir les mesures de pre-
venció implementades als dife-
rents centres de treball per tal 
d’assegurar el mínim impacte 
possible del SARS-CoV-2 entre 
els professionals dels centres de 
l’ICS.

La Gerència Territorial de l’ICS 
Terres de l’Ebre agraeix a tots 
els professionals la implicació 
i la bona acollida que ha tingut 
aquest cribratge, i els encoratja 
a donar continuïtat a les mesu-
res de prevenció i rastreig per a 
oferir així la màxima seguretat a 
tota la població.nicar que no-
més quedava 1 llit UCI. La taxa 
de confirmats per PCR o tests 

d’antígens és de 275,67 pels 
475,98 de la setmana anterior. El 
6,54% de les proves que es fan 
donen positiu. A la regió sani-

tària de l’Ebre, fins ahir dijous, 
s’han vacunat 4.770 persones. 
Un total de 2.142 han rebut ja 
la segona dosi.
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COMENÇA LA 
VACUNACIÓ DELS 
MOSSOS A L’EBRE
Aquest dijous es completarà 
la primera fase de vacunació 
del cos dels Mossos d’Es-
quadra a les Terres de l’Ebre. 
Els vaccins d’AstraZeneca es 
van començar a administrar 
aquest dimecres a la tarda a la 
Comissaria de Tortosa, on es 
va desplaçar un equip mòbil 
de Salut. Uns 200 agents 
s’han apuntat de forma 
voluntària a rebre la vacuna. 
Suposa un 40% de la plantilla 
i suposarà la immunitat d’en-
tre el 80% i el 85% del cos al 
territori quan es completi la 
segona fase.

VARIANT 
BRITÀNICA
Un 22% dels casos de covid-19 
que es detecten a Catalunya 
són de la variant britànica. 
Per zones, on n’hi ha més és 
a l’Alt Pirineu i Aran, amb un 
40%. A l’Ebre el 30%.

MESES 
ELECTORALS
Més de 30.000 persones ja 
han presentat excuses a les 
juntes electorals de zona per 
no anar a les meses electo-
rals el proper 14-F. Com a 
mínim s’han presentat 30.631 
sol·licituds, que suposen més 
d’un 37% dels més de 82.000 
membres convocats.  

CENTRES 
EDUCATIUS
Segons les dades facilitades 
pel Departament d’Educació 
ahir dijous a les Terres de 
l’Ebre no hi ha cap centre 
educatiu tancat. En les quatre 
comarques hi ha 13 grups 
escolars confinats, de 10 
centres educatius. De tota la 
comunitat educativa hi ha 301 
persones en quarantena, de 
19 centres. Durant els últims 
10 dies s’han detectat en 18 
centres educatius 34 positius 
de Covid-19. (Imagina Ràdio)

MÉS 
NOTICIES

La pressió assistencial a les Terres de l’Ebre 
comença a baixar, tot i que segueix molt alta
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dijous a 9.565 (la 
setmana passada eren 9.375).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 190 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
410). L’evolució de la pandèmia 
a les Terres de l’Ebre, pel que fa 
a les dades, millora. La veloci-
tat de propagació del virus se 
situa en 0,63 (setmana passada 
era 0,69) i el risc de rebrot està 
en 258 (divendres passat era de 
505). Baixa però encara és alt 
(no hauria de passar de 100). 
Aquest dimecres a l’Ebre, en un 

dia, se sumaven 14 nous po-
sitius de covid-19 confirmats 
per proves PCR o test antigè-
nic ràpid. En dades d’ahir, el 
nombre total de morts des que 
es va iniciar la pandèmia és de 
160 (setmana passada 150). 
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 78 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
70). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 27 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de la 
Cinta (25 per covid). Setmana 
passada eren 30 (25 covid). La 

taxa de confirmats per PCR o 
tests d’antígens és de 133 pels 
275,67 de la setmana anterior. 
El 4,41% de les proves que es 
fan donen positiu. A la regió 
sanitària de l’Ebre, fins ahir di-
jous, s’han vacunat 5.371 per-
sones. Un total de 3.873 han 
rebut ja la segona dosi.

SALUT
Les residències del territori ebrenc gairebé 
enllestides, amb la segona dosi de la vacuna 
Les notícies pel que fa a 

l’estat de vacunació a 
residències a les Terres de 
l’Ebre són força bones.                 
Aquest dimecres estava pre-
vist que s’acabés d’administrar 
la segona dosi de la vacuna a 
les persones que viuen en resi-
dències per gent gran, centres 
de persones amb discapacitat i 
centres de salut mental, mal-
grat dos casos de concrets on 
s’han hagut de posposar la va-
cunació a causa de brots.
Així doncs, un total de 1.301 
residents han rebut ja les dues 
dosis de la vacuna, i s’espera 
que en els pròxims dies s’ad-

ministrin les que manquen als 
centres de la Santa Creu, ac-
tualment centre vermell, i a 
Teresianes, que després de les 
últimes proves ja és centre ta-
ronja.
A la Regió Sanitària de Terres 
de l’Ebre viuen, entre residèn-
cies de gent gran, centres de 

persones amb discapacitat i 
centres de salut mental, un to-
tal de 1.467 persones.  
D’altra banda, els cribratges 
d’automostra realitzats a pro-
fessionals de centres educatius 
finalitzen a l’Ebre amb un total 
de 3.639 mostres realitzades de 

les quals només 25 han resul-
tat positives, que equival a un 
0,69%. Cal recordar que aques-
tes mostres eren totalment vo-
luntàries i que hi podien parti-
cipar tots els professionals del 
total de 118 centres educatius 
del territori.

Es dona per finalitzat el brot de Covid-19 de L’Onada La Ràpita
Amb el negatiu de totes les 
persones usuàries del cen-
tre, el brot Covid-19 detec-
tat a L’Onada La Ràpita el 
passat 18 de gener es dona 
per finalitzat.
Des de l’inici del brot, que 
ha estat controlat en tot 
moment, un total de 21 
persones usuàries van do-
nar positiu en els tests i, 
d’aquestes, 10 no van tenir 
cap símptoma de la malal-
tia. Cinc persones usuàries 

van ser derivades a l’hospital i, 
malauradament, una d’elles va 
causar defunció. Les persones 
usuàries i professionals de 
L’Onada Serveis havien rebut 
la primera dosi de la vacuna el 
8 de gener i, presumiblement, 
aquest fet ha ajudat a que el 
brot hagi estat menys virulent 
que altres casos. Totes les 
persones usuàries de L’Onada 
La Ràpita han donat negatiu al 
test PCR, ja han estat donades 
d’alta, han retornat a les seves 

respectives habitacions i s’es-
pera que en els propers dies 
rebin la segona dosi de la va-
cuna contra el coronavirus. La 
ràpida actuació i coordinació 
del Departament de Salut de 
la Generalitat, del CAP de La 
Ràpita, i del Gabinet de Crisi 
i de Suport de L’Onada Ser-
veis van permetre controlar el 
brot des del principi. Els po-
sitius es van aïllar a la prime 
a planta de l’edifici, que es va 
sectoritzar per complet. Des 

de L’Onada Serveis “volem 
agrair una vegada més la 
ràpida reacció i la coordi-
nació del Departament de 
Salut de la Generalitat, del 
CAP La Ràpita i dels pro-
fessionals del Centre i de 
L’Onada Serveis”. Les per-
sones usuàries i els profes-
sionals de L’Onada La Ràpita 
que no han patit la malaltia 
o es trobaven en aïllament 
ja han rebut les dues dosis 
de la vacuna.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

27 persones a l’UCI, 
25 d’elles per covid. 

S’han efectuat 
els cribratges 

d’automostra per als 
professionals dels 
centres educatius
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EL MAQUI ‘EL 
RUBIO’ ÉS 
RECUPERAT A 
LA FOSSA DELS 
REGUERS
El maqui ‘el Rubio’ és l’indivi-
du recuperat a final de l’any 
passat a la fossa del cemen-
tiri dels Reguers, a Tortosa. 
Segons informa el Departa-
ment de Justícia, l’ADN dels 
ossos ha coincidit amb el 
perfil genètic de la seva filla, 
Lídia Serrano, que va inscriure 
el cas al cens de persones 
desaparegudes de la Generali-
tat. Els arqueòlegs van trobar 
el cos del maqui aragonès 
Francisco Serrano Iranzo, 
amb un tret de bala a la 
pelvis dreta, una dada que ja 
coincidia amb l’autòpsia que 
van fer-li el 1954. La família té 
la intenció d’enterrar-lo al seu 
poble natal.

AFRONTA 15 ANYS 
DE PRESÓ PER 
MATAR LA MARE
L’home de 35 anys, que va 
confessar haver asfixiat la 
mare a Tortosa, afronta 15 
anys de presó per homici-
di. Segons les conclusions 
provisionals de la fiscalia, el 27 
de setembre de 2019 l’acusat 
va començar a discutir amb 
la mare, la va tirar a terra i 
la va asfixiar amb les mans 
al pis familiar del barri de 
Ferreries. També li va causar 
ferides amb un ganivet i se’n 
va anar fins a un canyar situat 
vora l’Ebre. Fiscalia i defensa 
exploren un acord de confor-
mitat que evitaria el judici.

FESTIU 
D’ACTIVITAT 
COMERCIAL
Tortosa habilita l’11 de 
juliol com a festiu d’activitat 
comercial. El canvi permet 
recuperar la jornada d’obertu-
ra comercial del 10 de gener, 
que es va veure afectada pel 
tancament del cap de setma-
na per la covid

MÉS 
NOTICIES

Identifiquen dos veïns dels Reguers caçant 
furtivament a la Reserva Nacional dels Ports
Agents del Servei de Pro-
tecció de la Natura (SE-
PRONA) de la Guàrdia Civil 
de Tortosa van identificar 
a la partida Covalta, al ter-
me municipal de Roquetes, 
dos veïns dels Reguers que 
caçaven a l’interior d’una 
reserva nacional sense au-
torització. Durant els úl-

tims mesos, precisament, 
els titulars dels vedats i de 
la Reserva Nacional de Caça 
dels Ports de Tortosa-Beseit 
havien informat les autori-
tats sobre el furtivisme que 
patia la zona. El SEPRONA 
va posar en marxa diversos 
operatius per trobar caça-
dors.

tortosa
ACTUALITAT
Es retira la font de la Plaça de 
l’Ajuntament i es trasllada al Parc Municipal
Tortosa ja ha retirat 

la font de la Plaça de 
l’Ajuntament de Tortosa, 
la nova ubicació serà el 
passeig central del Parc 
Municipal Teodor González.                
Les obres també contemplen 
la col·locació de dues fileres 
d’arbrat i la instal·lació en un 
lateral de brolladors d’aigua a 
nivell de terra. “El fet de trau-
re la font la de la Plaça de 
l’Ajuntament estava dins del 
projecte, i per tant l’objectiu 
que tenim en esta plaça, és 
convertir-la en un espai que 
fos més per al ciutadà, serà 
un punt de trobada al centre 
de la ciutat suprimint les bar-
reres arquitectòniques que hi 
ha”, afirma Meritxell Roigé, 

alcaldessa de Tortosa. Roigé 
afegeix que “la font al final 
és un impediment per tal de 

poder portar a terme diverses 
activitats, tot i això hem vol-
gut mantindre aigua posant 

una altra font que estarà al 
lateral”. 
(Dani Camacho/Ebredigital.cat)

Moments de tensió en la visita d’Abascal (Vox) a 
Tortosa: “s’empassaran les seves pedres”

Vox considera “paper mu-
llat” l’acord independen-
tista de veto al PSC: “Però 
si no tenen paraula. Cada 
dia pacten a Madrid amb 
els socialistes de Sánchez 
i sostenen el govern espa-
nyol”, ha dit el president del 
partit, Santiago Abascal des 
de Tortosa. “És igual el que 
signin. Menteixen”. Abas-
cal s’ha envalentit en el que 
sembla que serà l’últim acte 
del partit pel territori català 
i s’ha acostat desafiant als 
manifestants anti-Vox que 

envoltaven la plaça Barce-
lona de la capital del Baix 
Ebre. “Només 15 passos 
m’han calgut per arribar 
fins a ells”, ha denunciat, i 
ha agraït els seguidors que 
s’hi han apropat. 
“Aquests miserables s’em-
passaran les seves pedres”, 
ha dit referint-se en general 
als manifestants que ha re-
but Vox en la campanya.
La comitiva de Vox, encapça-
lada per Abascal, acompanyat 
per la candidata del partit per 
Tarragona, ha estat rebuda a 

Tortosa amb una gran xiula-
da, per part de manifestants, 

cotxes, xiulets i veïns des dels 
balcons. (ACN)



5DIARI MÉS EBRE • divendres 12 de febrer / 2021amposta
MÉS 
NOTICIES
*LA PISCINA I EL GIMNÀS 
MUNICIPAL ESTRENEN 
CANAL DE WHATSAPP:  

Estar al dia dels serveis de la 
piscina i gimnàs municipal o 
rebre els canvis i incidències 
d’última hora al mòbil. Això 
és el que rebran totes les 
persones usuàries que s’ins-
criguin al canal de difusió 
de Whatsapp de la Piscina 
i el Gimnàs Municipal.  Per 
a poder accedir-hi: guardar 
a l’agenda de contactes 
del telèfon el número de la 
Piscina i Gimnàs municipal: 
663599414. Un cop fet, 
enviar un missatge de What-
sapp a aquest número amb 
la paraula ALTA. A partir 
d’aquest moment s’entrarà 
en el servei. És possible 
donar-se’n de baixa enviant 
un missatge amb la paraula 
BAIXA i esborrant el contac-
te. La baixa serà efectiva en 
72 hores com a màxim.

LOCAL DE MÁS DE 200 m2

DISPONIBLE
AV. LA RÀPITA

AMPOSTA

674 35 53 49

BERNAT SOLÉ VISITA AMPOSTA
Les presidències dels Consells Comarcals es 
comprometen amb l’agenda 2030
Transparència, Agenda 

2030 i plans de 
dinamització europeus 
aquests són els temes 
principals que s’han tractat 
durant la reunió entre 
les quatre presidències 
dels consells comarcals 
de les Terres de l’Ebre i el 
conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència, Bernat Solé.            
 A la sessió també hi ha as-
sistit el director del Consell 
Assessor per al Desenvolupa-
ment Sostenible (CADS), Ar-
nau Queralt i Bassa, i l’alcalde 
d’Amposta i vicepresident ter-
cer de la Diputació de Tarra-
gona, Adam Tomàs i Roiget.
El president del Consell Co-
marcal del Montsià, Joan 
Roig, ha destacat la implica-
ció de les quatre presidèn-
cies dels consells comarcals 
ebrencs amb l’Agenda 2030. 

«Ens comprometem a adop-
tar de manera transversal els 
nostres funcionaments in-
terns i plans d’acció locals per 
complir amb els objectius de 
l’agenda 2030. Volem liderar 
l’aposta clara de gestió res-
ponsable del medi ambient, 
de la cultura,  de les condi-
cions laborals, de l’equitat, 
del retorn social i econòmic, 
i en definitiva, de tots aquells 
objectius que té en comp-
te aquesta agenda 2030». El 
conseller Solé ha afegit que 
per sortir de la crisi són ne-
cessàries aquestes metes i 
que per complir-ho cal que 
tota la ciutadania s’impliqui. 
«Cal tenir la capacitat de teixir 
aliances, no serem capaços 
de sortir d’aquesta pandèmia 
si no ho fem tots junts». La 
transparència també s’ha pre-
sentat com un assumpte pri-
oritari. «Necessitem instituci-

ons en parets de vidre i que 
siguin essencialment transpa-
rents i que no donin peu a cap 
cas de corrupció i tenir les 
eines per erradicar-ne qual-
sevol cas».
A la imatge, el president del 
Consell del Montsià, Joan 
Roig i el conseller Bernat Solé.

“Compromís per 
adoptar els objectius 

que té en compte 
aquest projecte”
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‘XEF BALFEGÓ’ 
2021 
El concurs internacional de 
gastronomia professional 
XEF BALFEGÓ, que premia i 
reconeix als cuiners que millor 
preparen tonyina roja, ja té els 
seus vuit finalistes d’aquest 
any. La selecció, que per 
primera vegada inclou a dues 
dones, una d’elles italiana, 
s’ha efectuat entre els prop 
de 200 cuiners professionals 
en actiu inscrits al concurs. 
Tots treballen en restaurants 
ubicats en territori espanyol 
i italià i van presentar una 
recepta original i pròpia amb 
la tonyina roja com a ingredi-
ent obligatori.

DETENEN DOS 
JOVES PEL 
ROBATORI DE 
DUES BICICLETES 
Els Mossos van detenir els 
passats 27 de gener i 5 de 
febrer, dos homes de  19 anys 
i 23 anys respectivament a 
dos veïns de Tortosa com 
a presumptes autors d’un 
robatori amb força. Un veí de 
l’EMD de Jesús va denunciar 
haver patit el robatori de dues 
bicicletes valorades amb quasi 
2.700 euros, les quals es tro-
baven en un magatzem ubicat 
als baixos del seu domicili. 
La investigació va portar a 
la detenció del primer dels 
presumptes autors el qual es 
trobava en possessió d’una de 
les bicicletes sostretes. Dies 
després es va poder detenir a 
l’altre implicat i recuperar la 
segona bicicleta. 

JESÚS 
El pilot jesusenc Jeremy 
Alcoba, flamant millor rookie 
del passat Mundial de Moto 3, 
va rebre un especial obsequi 
de mans de l’alcalde de Jesús, 
Víctor Ferrando i de Josep 
Pere Puig, regidor d’sports. 
Es tracta d’una bandera del 
poble en la  qual apareix seri-
grafiat el número 52, el que 
va lluir Alcoba en el passat 
mundial. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’Aldea: Concurs InstaCarnaval  2021
La regidoria de Festes ha 
preparat un carnaval virtual 
per a que tots els aldeans 
puguin gaudir demà dissabte 
13 de febrer, disfressant-se a 
casa seua i compartint  les 
fotos a les xarxes per poder 
optar als premis. 
A més els acompanyarà una 
edició especial de Balkotrò-
nik  de 18 a 20 h pels alta-
veus de la població, i també 

es podrà escoltar des de  An-
tena Aldaia 107.0 FM i www.
antenaaldaia.com.
Josep Franch, regidor de Fes-
tes: “des de la regidoria de 
Festes hem proposat aquest 
concurs amb la voluntat de 
seguir consolidant el Carna-
val de l’Aldea. La crisi de la 
COVID no ens permetrà fer 
la rua característica, però els 
aldeans i les aldeanes tenim 

DELTEBRE

capacitat per reinventar-nos i 
per això enguany us presen-
tem aquest Carnaval diferent, 
però no menys divertit. A més 
a més, els premis s’entrega-
ran en forma de vals per bes-
canviar als comerç local per 
tal d’ajudar a reactivar l’eco-
nomia local. Ja ho sabeu, a 
preparar la càmera i la dis-
fressa i.... enguany: #carna-
valCotoBarraca”

El teixit socioeconòmic rebutja la proposta de 
protecció del Delta de l’Estat
L’Ajuntament de Deltebre 

va convocar una reunió 
amb una trentena d’entitats 
relacionades per valorar la 
proposta de Pla de protecció 
del Delta de l’Ebre que el 
govern de l’estat espanyol va 
publicar la setmana passada.              
Un pla que tal com ha deta-
llat l’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler, “implica un retrocés de 
la línia de costa que no estem 
disposats a acceptar ja que 
transgredeix les línies verme-
lles que com a Deltebre tenim 
establertes”. El retrocés pro-
posat comporta perdre més de 
3.552.542m2 de terrenys que 

passarien a domini marítim–
terrestre, tot afectant a unes 
300 propietats entre les que 
s’inclouen un centenar de cases 
del nucli de Riumar, i delimitant 

el desenvolupament dels sec-
tor arrosser, aqüícola, pesquer i 
turístic. L’Ajuntament crearà un 
model tipus d’al·legació, per a la 
ciutadania en general, com per 

a l’afectada amb propietats. Les 
al·legacions acompanyaran les 
que farà el propi Ajuntament i 
la Taula de Consens”. (més info 
a la plana 13)

L’AMETLLA DE MAR
Balanç positiu de la 
temporada turística
Segons la memòria que 

elabora anualment l’Àrea 
de Turisme Comerç i Civisme 
de l’Ametlla, el turisme 
de proximitat ha salvat la 
temporada turística del 2020 
marcada per la Covid-19.              
Tot i la situació, La Cala ha ob-
tingut nivells alts d’ocupació a 
l’estiu i gairebé el 50% dels tu-
ristes que han visitat l’Oficina 
de Turisme ha estat de Catalu-
nya. Mentre el juliol va ser més 
fluix amb un 66 % d’ocupació, 
a l’agost es va registrar un 94,3 
%, i es tancava així com el se-

gon millor mes d’agost dels 
últims 5 anys. La mitjana dels 
dos mesos ha estat doncs del 
80,45 %. Una temporada on La 
Cala ha estat ‘Sempre a prop 
teu’ i que es va poder allargar 
al mes de setembre i als caps 
de setmana d’octubre. La regi-
dora Maite Boquera, ha agraït 
a tot l’esforç del sector que va 
fer de “La Cala una destinació 
segura, amb bones xifres pan-
dèmiques durant l’estiu, i tam-
bé a la confiança del turisme 
de proximitat, ja consolidat al 
municipi”.

ROQUETES
Jutjaran l’alcalde per 
la votació de l’1-O
L’alcalde de Roquetes, el 

republicà Paco Gas, serà 
jutjat el pròxim 12 d’abril 
per les votacions de l’1-O al 
municipi.              
Fiscalia, que l’acusa dels su-
posats delictes de desobedi-
ència i malversació per haver 
facilitat equipaments per a la 
consulta a més d’haver col-
laborat activament amb els 
organitzadors, demana 1 any 
i 3 mesos d’inhabilitació així 
com una multa d’11.250 eu-
ros. La vista tindrà lloc al jutjat 
penal de Tortosa. Gas, que va 

conèixer l’obertura de judici 
oral aquest dimecres en plena 
campanya electoral, haurà de 
dipositar també una fiança de 
15.000 euros. 
Ho ha fet públic en un acte 
de electoral d’ERC contra la 
repressió a la Ràpita. “És una 
venjança de l’Estat”, ha asse-
gurat.
Esquerra Republicana ha fet 
un comunicat en el que dóna 
suport a l’alcalde de Roquetes 
i en el que denuncia que “amb 
la Fiscalia de PSOE i Podemos 
continua la repressió”. 
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baix ebre

baix ebre

BANC DE TERRES 
El COPATE (Consorci de 
Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre) preveu activar 
al mes d’abril el primer banc 
de terres ebrenc amb l’objec-
tiu d’enfortir el sector agrari, 
incorporar joves pagesos i 
implicar les 35 cooperatives 
agràries de les Terres de l’Ebre. 
Segons el Mapa d’Hàbitats de 
Catalunya, un 1,4% (45.000 
hectàrees) dels conreus estan 
abandonats i un terç dels socis 
de les cooperatives tenen més 
de 65 anys. El Banc de Terres 
EbreBiosfera, el primer supra-
comarcal, vol ser una eina per 
evitar l’abandonament agrari i 
el despoblament rural.

     
    

PARC EÒLIC 
L’AMETLLÓ 
El parc eòlic l’Ametlló de 
l’Ametlla de Mar i el Perelló ha 
passat el filtre de la Ponència 
d’Energies Renovables. L’òrgan 
tècnic autoritza l’emplaçament 
i detalla les qüestions que 
haurà de justificar l’estudi d’im-
pacte ambiental. Desenes de 
veïns dels dos municipis, aglu-
tinats en el col·lectiu Trenquem 
l’Ametlló, han presentat escrits 
contra el parc eòlic al·legant 
l’afectació a espais naturals 
protegits i a l’avifauna.

TIVENYS 
En motiu de les eleccions del 
dia 14 de febrer, l’Ajuntament 
recorda que el punt de votació 
serà el Centre d’Equipaments 
Culturals (CEC). 

PAÜLS: LICITACIÓ 
D’OBRES
L’Ajuntament informa que s’ha 
publicat la licitació de les obres 
de “Millora de la zona educa-
tiva”. El termini per presentar 
ofertes finalitza el 2 de març. 
Hi haurà visita d’obres el 17 de 
febrer. El pressupost de l’obra 
és de 371.394,66 €  IVA inclòs.

MÉS 
NOTÍCIES

TERRES DE L’EBRE RESERVA DE LA BIOSFERA
Constituïda la taula intersectorial per 
definir la promoció de la marca
Una vintena de 

representants de 
diferents sectors d’empreses 
adherides a la marca Terres 
de l’Ebre Reserva de la 
Biosfera han constituït una 
Taula Intersectorial.              
El nou ens vol actuar com un 
“espai permanent de col·labo-
ració” per decidir conjunta-
ment les estratègies de pro-
moció de la marca impulsades 
pel Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (Copate) amb els pro-
ductors. 
A banda del mateix organis-
me, hi estan representats tots 

els sectors agroalimentaris 
del territori. En aquests mo-
ments, unes 160 empreses es-
tan acreditades amb la marca 
Terres de l’Ebre Reserva de la 

Biosfera, un segell de qualitat 
multiproducte que vol oferir 
un “ampli ventall de productes 
agroalimentaris” característics 
del territori.

Camarles: el Carnestoltes se celebrarà de forma confinada
L’edició de 2021 del Carnes-
toltes de Camarles no comp-
tarà amb cap acte presenci-
al. Així es va anunciar fa uns 
mesos per part de la C.O.C 
(Comissió Organitzadora del 
Carnestoltes). Però, com no 
es vol perdre l’essència del 
Carnestoltes, la C.O.C junta-
ment amb l’Ajuntament han 
organitzat un concurs virtual, 
animant a la ciutadania a dis-

fressar-se o engalanar els bal-
cons, habitacions o fins i tot 
la seva mascota. Tots els que 
vulguin participar, ho podran 
fer publicant les seves fotos 
a les xarxes socials Facebook 
o Instagram amb l’etiqueta 
#CarnestoltesCamarles2021. 
La foto que aconsegueixi més 
“M’agrada” s’emportarà 100 
euros. El termini per publi-
car-les serà el 20 de febrer.

L’ALDEA
Finalitzen les obres de sectorització d’aigua
Al segon semestre de 

2020 començava una 
de les obres importants a 
la població, la millora de 
la xarxa d’aigua, la qual 
permetrà un estalvi d’aigua 
considerable i una millora 
amb el servei.              
Gràcies a aquesta obra, en 
cas de manteniment o avaria, 
és podrà sectoritzar la xarxa i 
reduir els usuaris afectats pel 
tall de l’aigua. Amb l’actuació 
conjunta entre l’Ajuntament i 
Agbar, representarà una mi-
llora d’eficiència energètica, 
ja que es podrà centralitzar i 
localitzar les fuites de la xarxa, 
d’aquesta manera es millorarà 
el rendiment de la xarxa. Pepe 

Caballé, regidor d’Acció Ur-
bana i Rural: “Aquesta és una 
de les moltes millores que es-
tem treballant conjuntament 
l’Ajuntament amb Agbar i que 
contemplarà disposar d’una 
millor xarxa d’abastament. 
Tenim previst aquest 2021, 
començar a canviar més de 
200 m de tub de fibrociment 
per tub de polietilè, a l’Av. Ca-
talunya”.  La reducció de ca-
nonades  de fibrociment, és 
una obra molt necessària per 
millorar la xarxa d’abastament 
a la població. Amb aquesta 
actuació, es dona per fina-
litzada la sectorització de la 
xarxa d’abastament d’aigua de 
l’Aldea. A part de la substitu-

ció de canonades de fibroci-
ment, també està previst en el 
calendari de millores i actua-
cions,  la portada de la xarxa 
d’aigua a la raval de Sant Jo-

sep, l’única part urbana que 
no disposa d’aquest servei, i 
sempre que hi hagi disponi-
bilitat pressupostària serà una 
realitat.

Unes 160 empreses estan 
acreditades actualment 

amb la marca
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RÀDIO RÀPITA
Ràdio Ràpita se suma un 
any més al Dia Mundial de la 
Ràdio amb una programació 
especial que s’emetrà avui 
divendres 12 i demà dissabte 
13 de febrer, coincidint amb 
esta efemèride proclamada 
per l’ONU el 2012. El regidor 
de Mitjans de Comunicació, 
Joan Grau, explica que “en 
aquest cas, tenint en compte 
la situació sanitària actual, 
hem fet una proposta que no 
serà presencial, però no per 
això hem volgut deixar de fer 
una programació diferent per 
commemorar aquest dia que 
tant ens agrada”.

CONSELL 
COMARCAL
El Consell Comarcal del 
Montsià renova les dues 
unitats d’especialització del 
Servei Referent d’Ocupació 
Juvenil. Unes figures tècniques 
que tenen com a objectiu 
el de facilitar i acompanyar 
la transició de les persones 
joves d’entre 16 i 29 anys 
en el seu desenvolupament 
personal, acadèmic i laboral. 
Així com també assessorar-les 
i acompanyar-les en el procés 
de transició del sistema edu-
catiu al sistema ocupacional. 
«Satisfacció per haver pogut 
renovar aquestes dues unitats 
i destacar que el Montsià va 
poder accedir aquesta segona 
unitat gràcies a la bona tasca 
realitzada i a les necessitat de 
cobrir alguns municipis amb 
centres d’alta complexitat i 
altres necessitats de joves 
vulnerables que necessitaven 
ser atesos», apunta Sònia 
Tomàs, consellera comarcal de 
Joventut, Polítiques d’Igualtat 
i LGTBI (a la foto). El servei 
es presta a la comarca des de 
2018.

MÉS 
NOTÍCIES

montsià

La rapitenca Natàlia Guart forma part de la 
candidatura de Pere Barrios per presidir PIMEC

La candidatura que 
encapçala l’empresari 

de Caldes Pere Barrios per 
presidir la patronal catalana 
de la petita i mitjana 
empresa. EinesPimec va fer 
una presentació pública 
aquest dijous, un cop va 
dipositar els avals que li han 
de permetre competir en les 
eleccions convocades pel dia 
23 de febrer.                
Dimecres, la candidatura va fer 
públics els noms de les dues 
persones que acompanyen 
Barrios en els primers llocs de la 
llista. Són les empresàries Elisa-
beth Prieto i la rapitenca Natàlia 
Guart. La llista que lidera Barri-
os emularia la proposta que va 
portar sectors empresarials in-

dependentistes a la presidència 
de la Cambra de Comerç, en la 
qual també participava l’em-
presari de Caldes que finalment 
va ser escollit com a vicepresi-
dent segon de l’entitat. Tot i que 
Barrios ha presentat la candida-
tura com una proposta d’em-
presaris independents, l’As-
semblea Nacional Catalana ha 
donat suport explícit a la llista.

LA RÀPITA
Anul·lats els actes de Carnaval per la situació 
epidemiològica a Catalunya
L’Ajuntament de la 

Ràpita i la Comissió de 
Festes anul·len els actes 
de Carnaval, previstos per 
dur-se a terme aquest cap de 
setmana, davant la situació 
epidemiològica i les mesures 
acordades per la Generalitat 
de Catalunya per fer front a 
la pandèmia de la COVID-19.              
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, exposa que “no ens 
agrada prendre aquestes de-
cisions però la situació ens 
obliga a extremar totes les 
precaucions, és obligació nos-

tra garantir la seguretat dels 
rapitencs i rapitenques”. “Estic 
segur que l’any vinent podrem 
celebrar Carnaval com ho hem 
fet fins ara”, afegeix Caparrós.

La científica de la Ràpita Sonia Ruiz Raga rep el 
premi «For Women In Science»
El programa L’Oréal-UNES-
CO «For Women In Scien-
ce» ha atorgat premis a cinc 
projectes espanyols desen-
volupats per investigadores 
menors de 40 anys, cadas-
cun amb una dotació de 
15.000 euros que es desti-
naran a continuar finançant 
els seus avanços.

Una de les cinc premiades ha 
estat la científica de la Ràpi-
ta, Sonia Ruiz Raga, de l’Ins-
titut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2). 
La rapitenca investiga per a 
crear dispositius de conver-
sió de llum solar a energia 
neta de manera efectiva, ba-
rata, duradora i sostenible. 

Josep Caparrós: “no 
ens agrada prendre 
aquestes decisions 
però la situació ens 
obliga a extremar 

totes les precaucions”

La rapitenca Natàlia Guart, gerent de Natalia Guart Dessign.

Les eleccions per 
presidir la patronal 

catalana estan 
convocades per al 23 

de febrer
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PLANTA DE 
COMPOSTATGE 
L’activista Enrique Lange ha 
registrat a l’ajuntament una 
instància per a crear una con-
sulta popular i que els veïns i 
veïnes de la població, puguin 
decidir d’una forma demo-
cràtica el seu posicionament 
per si volen o no la planta de 
compostatge al municipi. 
El grup del facebook con-
trari a la planta ha hagut de 
canviar el nom ara és “no a la 
planta de compostatge a la 
Plana del Montsià”.
(la Plana Ràdio)

S. BÀRBARA

MESES 
ELECTORALS 
Amb l’objectiu d’oferir espais 
que compleixin amb les 
mesures de seguretat anti 
covid19, s’han reubicat els 
col·legis electorals per a les 
properes eleccions del 14 de 
febrer de 2021, al Parlament.
El col·legi electoral serà el nou 
Pavelló Polivalent, “TOT-
HOM votarà allí”. Es farà 
desinfecció prèvia, durant 
i després de la jornada als 
col·legi electoral. Hi haurà 
un responsable de seguretat 
sanitària i agents informa-
dors durant tota la jornada al 
recinte.

LA SÉNIA

MILLORA DE 
L’ENLLUMENAT
Aquesta setmana han 
començat els treballs de la 
segona fase de la millora i 
estalvi energètic de l’enllu-
menat públic. El projecte es 
va iniciar el 2019 substituint 
les lluminàries de gran part 
del nucli,  de la zona com-
presa entre l’Avinguda Ra-
mon Salomon i el Passeig de 
l’Estació. La finalització de 
l’actuació inclou ara el canvi 
de tots els conductors de la 
instal·lació d’enllumenat per 
uns de nous i adequats a la 
normativa actual. 

ULLDECONA

SANTA BÀRBARA
Condol al municipi per la 

mort de Jaume Roé

Joaquim Jaume Roé Arasa de 
66 anys, conegut com “lo ma-
ravillo” era fill i nét de pagesos 
i portava la terra als seus gens 
tal com explicava en la darrera 
entrevista més personal que la 
Plana Ràdio realitzava al mes 
de novembre en motiu de la 
Fira de l’Oli Novell: “als 14 anys 
ja vaig començar a treballar la 
terra, però soc una persona 
molt inquieta, he fet de tot, de 
músic amb E1J4, d’empresari 
hoteler, d’empresari de mà-
quines industrial, però la terra 

no l’he abandonat mai”. Roé 
era president de la Cooperativa 
Agrícola del Camp des de l’any 
2008,  també de Montebre i de 
la DOP Baix Ebre i Montsià. La 
seva presidència ha estat mar-
cada per la transformació de la 
cooperativa per tal d’aconseguir 
produir el millor oli. La seva mort 
ha sorprès,  “era molt carismàtic, 
amb una caràcter amable. Una 
excel·lent persona”, ha dit el ge-
rent de l’Agrícola del Camp Llu-
ís Cardona. (Notícia de la Plana 
Ràdio)

ALCANAR
L’Ajuntament suspèn els 

actes de Carnaval

L’Ajuntament d’Alcanar i les 
entitats col.laboradores han 
decidit anul.lar els actes de 
Carnaval d’Alcanar i les Cases 
que s’havien de celebrar du-
rant els pròxims dos caps de 
setmana, davant les mesures 
aplicades a Catalunya per a fer 
front a la tercera onada de la 
pandèmia de covid-19.
Això no obstant, l’Ajuntament 
ha preparat una programació 
alternativa, que es donarà a 

conèixer, per tal que els me-
nuts i els grans de casa puguen 
celebrar la festa dins de les se-
ues llars.
“Hem pres aquesta decisió 
seguint les recomanacions 
del Procicat i per tal garantir 
la seguretat de la ciutadania. 
Esperem que l’any vinent pu-
guem celebrar Carnaval amb 
normalitat”, explica Jordi Cer-
vera, regidor de Tradicions de 
l’Ajuntament d’Alcanar.

ULLDECONA

Detinguts 2 veïns per furts i 
pertinença a grup criminal

Els Mossos van detenir la set-
mana passada dos homes, de 
27 i 42 anys, veïns d’Ulldeco-
na, com a presumptes autors 
dels delictes de furt, estafa i 
pertinença a grup criminal. 
La policia investigava diversos 
robatoris en establiments co-
mercials de la comarca, prin-
cipalment botigues d’alimen-
tació i electrodomèstics. 
Els lladres s’emportaven pro-
ductes de les botigues, però 
també telèfons mòbils i car-
teres dels clients amb manio-

bres de distracció o aprofitant 
qualsevol descuit d’aquests. 
Després de passar a disposició 
del jutjat d’Amposta, els de-
tinguts, amb nombrosos per 
delictes contra el patrimoni, 
han quedat en llibertat amb 
càrrecs. Els robatoris s’havi-
en produït en set botigues de 
la Ràpita, Santa Bàrbara, Sant 
Jaume Ulldecona i Amposta. 
Després de recollir diversos 
indicis inculpatoris, es va dete-
nir els dos homes a Ulldecona. 
(ACN)

MASDENVERGE

Els veïns exigeixen 
la variant de la T-344 

Dues víctimes mortals per 
atropellament durant el pas-
sat any i mig –l’última moria 
fa menys d’un mes-, nombro-
sos ferits, a més d’accidents i 
ensurts constants. Els veïns i 
l’Ajuntament de Masdenverge 
han dit prou i s’han mobilitzat 
per aconseguir que la Genera-
litat construeixi la variant de la 
carretera T-344 que travessa el 
poble. 
De fet, recorden, és l’únic mu-

nicipi del Montsià sense cir-
cumval·lació. Per la carrete-
ra, que dona accés als pobles 
de l’interior i la indústria del 
moble de la Sénia, hi passen 
més de 6.000 vehicles diaris. 
“No ha de ser una carretera 
de mort, ha de donar vida al 
poble”, subratlla Montse Roig, 
portaveu de la plataforma veï-
nal constituïda per exigir a les 
administracions que materia-
litzin el desviament.
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El Departament d’Agricultura 
ha començat a avaluar els 
danys a les oliveres produïts 
pel temporal de neu Filo-
mena. La valoració es farà a 
partir de la informació que 
facilitin les persones interes-
sades i la que el Departament 
obtingui a partir de visites a 
camp del personal tècnic dels 
Serveis Territorials i el vol de 
drons i de l’helicòpter dels 
Agents Rurals. Un cop obtin-
guda aquesta informació, el 
Departament convocarà els 
ajuts per recuperar la capa-
citat productiva del cultiu de 
l’olivera.

AGRICULTURA

Des de l’1 de gener de 2019 i 
fins al 31 d’octubre de 2020, 
el Servei d’Emprenedoria 
del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre ha assessorat 
cent cinquanta persones en 
la tramitació de documents, 
en l’elaboració dels plans 
d’empresa, la sol·licitud de 
plans de formació i ajudes 
al finançament, entre altres 
accions. Així, els tècnics del 
Consell han ajudat la creació 
de vint-i-una empreses a 
través de la Xarxa Emprèn de 
la Generalitat de Catalunya. Es 
tracta, principalment, de per-
sones autònomes i d’empreses 
vinculades al sector serveis. la 
majoria d’usuaris s’han situat 
a la franja d’edat dels 25 als 
45 anys.

RIBERA D’EBRE

El Consell Comarcal ha posat 
en marxa diferents actuacions 
que serviran per dinamitzar el 
sector turístic de la comarca 
consistents en la creació i 
remodelació de diferents 
taules de treball del sector. 
També ha començat diverses 
reunions de treball amb els 
diferents tècnics encarregats 
de donar informació turística 
als visitants de la comarca per 
posar en comú tots aquells 
aspectes que afecten les per-
sones encarregades de donar 
la informació als visitants que 
arriben a la Terra Alta.

TERRA ALTA

FLIX

Pla de gestió i usos del 
patrimoni cultural 

El Departament de cultura de 
la Generalitat i el Museu de 
les Terres de l’Ebre, juntament 
amb l’Ajuntament de Flix i l’As-
sociació la Cana han iniciat 
l’elaboració d’un pla de gestió 
i usos del patrimoni cultural de 
Flix, el qual s’espera que du-
rant els propers mesos estigui 
enllestit per posteriorment de-
senvolupar tot un seguit d’ac-
tuacions concretes.
L’acord d’aquesta gestió se 
signà el passat mes de desem-
bre de 2020 entre el Consor-

ci del Museu de les Terres de 
l’Ebre i l’Ajuntament de Flix, els 
dos ens que finançaran el pro-
jecte,  amb l’objectiu de definir 
l’orientació i l’estratègia per a 
millorar la gestió i la rehabili-
tació dels elements patrimo-
nials del municipi mitjançant 
la redacció d’un projecte mu-
seístic de gestió global. El pro-
jecte té com a finalitat avaluar i 
establir un pla d’usos, així com 
garantir un programa de gestió 
del patrimoni cultural i històric 
de Flix.

LA TORRE DE L’ESPANYOL
Ordre per retirar l’estelada i la 
pancarta de suport als presos

La Junta Electoral de Zona (JEZ) 
de Reus ha ordenat a l’Ajunta-
ment de la Torre de l’Espanyol 
retirar l’estelada i la pancar-
ta ‘Llibertat presos polítics’ de 
la façana del consistori. L’or-
ganisme, que ha actuat arran 
d’una denúncia, ha demanat 

obrir un expedient sancionador 
contra l’alcalde, Joan Juncà, 
segons ha informat el mateix 
ajuntament en un comunicat. 
El govern municipal va rebre 
el requeriment aquest dissabte 
i va complir amb el manament 
de la JEZ. Foto: Avui.

CONCENTRACIÓ
La Terra Alta es mobilitza davant la imminent 
construcció de dos nous parcs eòlics
A la Terra Alta s’han reprès 

les mobilitzacions contra 
la massificació energètica 
davant la imminent 
construcció de dos parcs 
eòlics a Batea, Vilalba dels 
Arcs i la Pobla de Massaluca.              
“Davant la inacció i “falta de 
voluntat política” perquè el 
nou decret d’emergència cli-
màtica tingués efectes re-
troactius per aturar aquestes 
centrals, la Plataforma en De-
fensa de la Terra Alta (PDTA), 
l’Ateneu Social la Pastor, la DO 
Terra Alta, Unió de Pagesos i 
desenes de representants del 
món civil i econòmic de la co-
marca s’han concentrat aquest 
dimecres a les portes del Con-
sell Comarcal per anunciar “el 
trencament” del front comú 
que es forjar l’any 2018, amb 
una moció unitària contra la 
massificació eòlica.
Des de finals del 2019, la DO 
Terra Alta, el grup ecologista 

Gepec, l’Associació comarcal 
de Turisme, el sindicat agrari 
Unió de Pagesos i moltes en-
titats socials i veïnals, a més 
de persones a títol individu-
al, han treballat per aturar les 
centrals eòliques tramitades 
amb la normativa de les ZDP 
o amb el nou decret. Tot i les 
fortes pressions empresarials, 
es van aturar la construcció de 
dos parcs al Pinell de Brai i Prat 
de Compte. En aquest cas, es 
va fe valer la caducitat de les 
autoritzacions d’impacte am-

biental, però hi ha tres centrals 
més tramitades amb l’anterior 
decret i dues s’han posat en 
marxa –la tercera té proble-
mes per garantir l’evacuació-.
A la concentració d’aquest di-
mecres a les portes del Consell 
Comarcal, amb una quarante-
na de participants, s’ha recri-
minat als alcaldes i al Consell 
que “no hagin sabut donar vali-
desa a les mocions aprovades”. 
“Els nostres representants no 
han estat prou contundents ni 
han fet passes clares per fre-

nar aquesta allau de projectes. 
Hem copsat la passivitat d’al-
guns i l’ambigüitat d’altres”, 
han criticat. “Venim a reclamar 
que la solució és política i està 
a les mans dels polítics que de-
fensin la comarca. No accep-
tem cap central més i tenim 
la imminent construcció de 
dues que s’han sobredimensi-
onat. Volem que ho paralitzin i 
s’acabi l’allau de projectes que 
estan venint”, ha denunciat 
Xavier Fortuño, membre de la 
PDTA. (ACN)

Aquest dimecres 
va fer-se una 

concentració de 
queixa a les portes 

del Consell Comarcal
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ROQUETES
Dimarts  es va començar a administrar la 
vacuna d’AstraZeneca al territori

El projecte europeu IMA-
GINE EURO estudia la 
qualitat de l’atenció hospi-
talària als parts durant la 
pandèmia.
Per això s’està realitzant 
una enquesta a mares que 
hagin donat a llum a partir 
del març del 2020, inici de la 
pandèmia, i més endavant 
se’n farà una als professio-
nals sanitaris involucrats en 
el procés de part. 
Es tracta d’una investigació 
internacional que, a l’Estat 
espanyol, es coordina des de 
la Universitat Rovira i Virgili. 

IMAGINE EURO

La Federació Catalana 
d’Associacions d’Activitats 
de Restauració i Musicals 
(Fecasarm) calcula que el 
sector de la restauració i l’oci 
nocturn registrarà pèrdues de 
300 milions d’euros durant 
les festes de carnestoltes a 
conseqüència de les restricci-
ons decretades per l’Adminis-
tració per la pandèmia de la 
covid-19. 

Segons l’entitat, les pèrdu-
es acumulades superen els 
14.000 milions a Catalunya 
mentre que els ajuts aprovats 
“no arriben ni a l’1%”. Des del 
Govern treballa en nous ajuts 
per al sector de l’oci nocturnat 
ampliant-se els rebuts fins 
ara. 

OCI NOCTURN

L’Ajuntament de Sant Jaume 
va aprovar per unanimitat el 
pressupost per a l’exercici del 
2021, en el passat Ple munici-
pal.  Es tracta d’un pressupost 
de 4.321.943,59 € equilibrat 
en ingressos i despeses i que 
representa un increment 
del 30% respecte al de l’any 
anterior. L’augment pretén 
fer front a la situació sanitària 
amb especial atenció a les per-
sones i entitats del municipi, 
de forma que s’incrementa en 
un 25% la despesa social i en 
un 30% la partida de reactiva-
ció econòmica. 

SANT JAUME

SALUT
Els docents seran vacunats en 

els propers tres mesos

El secretari de Salut Pública, 
Josep Maria Argimon, ha as-
segurat que els docents en-
tren en la fase de vacunació 
del personal essencial, que 
s’encetava aquest dimarts amb 
farmacèutics i fisioterapeutes, 

entre d’altres. 
Així, ha afirmat que els docents 
seran vacunats «al llarg dels 
propers tres mesos». 
«Però hem d’entendre que no 
tots poden ser el primer dia».
(ACN)

A EFECTES DE MOBILITAT
“El territori s’ha de considerar 

com una unitat comarcal”
L’Associació d’Empresaris de 
les Comarques de l’Ebre (AECE) 
demana amb caràcter «ur-
gent» que les quatre comar-
ques ebrenques funcionin com 
una unitat comarcal a efectes 
de mobilitat, tal com passa 
amb l’Alt Urgell i Andorra des 
d’aquest dilluns. En un comu-
nicat, la institució exposa que 
les poblacions petites de les 
Terres de l’Ebre «no tenen prou 
oferta comercial» i que els ha-
bitants d’aquests indrets s’han 
de desplaçar per cobrir les se-
ves necessitats. A més, subrat-

lla que les aglomeracions de 
gent no són habituals al territo-
ri. L’associació apel·la al «sentit 
comú» en la presa de decisions 
i recorda que les quatre comar-
ques ebrenques no arriben als 
180.000 habitants i es troben 
«molt lluny de la densitat d’al-
tres comarques del país»

La vacuna s’administra 
a un espai cedit per 

l’Ajuntament de Roquetes, 
i està destinada a persones 
treballadores que presten 
serveis en sectors 
qualificats com a essencials 
entre 18 i 55 anys. Aquestes 
vacunes s’administren per 
infermeres de l’Atenció 
Primària de l’ICS.              
Amb la vacuna d’AstraZene-
ca disponible ja per a la seva 
implementació s’inicia una 
segona fase de vacunació, 

on conviuran les tres vacunes 
disponibles autoritzades per 
aquest moment. 
Aquesta nova vacuna perme-
trà començar a immunitzar a 
més professionals del món de 
la salut i sociosanitaris com 
farmacèutics, psicòlegs, fisi-
oterapeutes, logopedes, nu-
tricionistes, SAD i d’altres pro-
fessionals essencials, com els 
cossos de seguretat i emer-
gències.
Durant aquesta setmana hi ha 
previst administrar un total de 

500 dosis als professionals de 
la salut i sociosanitari no in-
closos en altres grups de va-
cunació, que se citen per SMS 
en una franja horària. A partir 
d’avui divendres podran esco-
llir lloc i hora de vacunar-se 
via cita prèvia. 
També hi ha la previsió d’ad-
ministrar 200 vacunes al cos 
de Mossos d’Esquadra aquesta 
setmana per part de l’equip de 
vacunació mòbil.
A Roquetes s’ha iniciat la va-
cunació de tots aquells pro-

fessionals sanitaris no inclo-
sos en els grups anteriors de 
vacunació que estiguin en ac-
tiu i amb treball presencial en 
contacte amb pacients. 
Aquest sector inclou, per 
exemple, fisioterapeutes, po-
dòlegs, farmacèutics, logope-
des o odontòlegs, sempre 
d’entre 18 i 55 anys sense pa-
tologies greus o no controla-
des. Durant aquesta setmana 
hi ha previst administrar un 
total de 500 dosis a la Regió 
Sanitària de Terres de l’Ebre.

La vacuna s’administra 
en un espai cedit per 

l’Ajuntament
de Roquetes, i està 

destinada a persones 
treballadores que 
presten serveis en

sectors qualificats com 
a essencials entre 18 i 

55 anys
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DELTA DE L’EBRE

Govern i Taula de Consens critiquen que el Pla estatal 
es limita a fer retrocedir el litoral

El Pla de Protecció del 
delta de l’Ebre que 

l’Estat té a consulta pública 
ha indignat el territori.               
L’estratègia del Ministeri per 
la Transició Ecològica (MITE-
CO) passa, entre d’altres, per 
comprar i permutar fins a 900 
hectàrees d’arrossars i retro-
cedir la delimitació del Domi-
ni Públic Marítim Terrestre, un 
retorcés del litoral (en alguns 
punts de 500 metres) al qual 
s’oposen els agents socio-
econòmics del territori. Tam-
bé s’ha retret que el Pla no 
incorpora cap de les propos-
tes consensuades a través de 
la Taula de Consens, ni con-
creta el calendari i els pressu-
postos dels projectes que s’hi 
expliquen. El Govern i la Taula 
han anunciat un front comú 
per esmenar el Pla i quantifi-

car les pèrdues econòmiques 
i mediambientals que suposa.
En una reunió d’urgència 
aquest dilluns a la Ràpita, la 
Taula de Consens i el Govern, 

a través de les conselleries 
d’Agricultura i Territori i Soste-
nibilitat, han acordat fer “front 
comú” per esmenar el Pla de 
protecció del delta de l’Ebre 

L’Estat nega que el Pla de protecció del 
Delta de l’Ebre plantegi un retrocés

El cap de Costes a Tarrago-
na, Antoni Espanya, com a 
secretari de Transició Ecolò-
gica del PSC a l’Ebre, ha ne-
gat que el Pla de Protecció 
del delta de l’Ebre de l’Estat 
proposi un retrocés del lito-
ral deltaic. 
Espanya ha defensat que les 

El Pla ha indignat el 
territori 

Agents socioeconòmics 
retreuen que no s’ha 
consensuat i que és 

inconcret pel que fa a 
terminis i pressupost.

zones d’acomodació que pro-
posa (comprant i permutant 
arrossars) i l’actualització del 
Domini Públic Marítim Terres-
tre permetran “preservar en 
conjunt l’actual sistema agrari 
i ambiental” de la plana del-
taica perquè es reforçarà el 
litoral amb traspassos anual 

de sorres o bermes, barreres 
elevades que substitueixen el 
projecte dels camins de guar-
da. També ha destacat que es 
contempla per primer cop la 
mobilització de sediments al 
riu, amb un preacord perquè 
la prova pilot es faci finalment 
a Riba-roja. El govern espa-

que ha presentat el govern 
espanyol. El consideren “una 
provocació, un atac i un in-
sult” i l’han titllat de “sentència 
de mort” per al Delta. Des de 

la setmana passada s’ha obert 
un període de dos mesos per 
presentar-hi al·legacions i el 
territori i els Departaments 
s’han posat a treballar-hi.

nyol ha lamentat “l’alarmisme” 
generat pel Pla de protecció 
del delta de l’Ebre, des de di-
mecres en consulta pública, i 
ha sortit al pas de les crítiques 
argumentant el seu contingut. 
El secretari de Transició Eco-
lògica i Agricultura del PSC 
a l’Ebre i cap de Costes a la 

demarcació de Tarragona ha 
defensat que l’estratègia es-
tatal es basa en els treballs 
científics més solvents i re-
llevants dels últims 20 anys 
que han elaborat universi-
tats, administracions i enti-
tats territorials vinculades al 
Delta.
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PSC
Des del PSC han transmès 
al govern de la Generalitat 
que “abordarem de manera 
immediata un Pla de Xoc de 
la Dependència a Catalunya 
per resoldre les llistes d’es-
pera, amb l’objectiu de reduir 
els terminis de valoració i 
prestació efectiva dels serveis 
i les prestacions de depen-
dència, simplificant el procés 
administratiu, prioritzant 
els grans dependents per tal 
que puguin accedir a serveis 
i prestacions”. D’altra banda, 
Joaquim Paladella candidat al 
Parlament pel PSC ha infor-
mat que  “la mobilitat a les 
Terres de l’Ebre necessita una 
resposta global, per aquest 
motiu ens comprometem a 
desenvolupar un Pla director 
de mobilitat que prioritzi el 
transport públic, bus i tren, a 
les Terres de l’Ebre, i la seva 
connectivitat amb la resta de 
Catalunya, així com la creació 
de l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat de les Terres de 
l’Ebre per desenvolupar una 
estratègia de mobilitat al 
territori”.

ECP
En Comú Podem (ECP) es 
posiciona en contra “de la 
massificació eòlica i foto-
voltaica i proposa una Llei 
de Transició Energètica per 
acabar amb els problemes 
de territoris com les Terres 
de l’Ebre establint criteris 
de densitat, preservació del 
paisatge i conservació de la 
biodiversitat i les zones na-
turals”. Aquesta llei inclouria 
“la creació d’una empresa pú-
blica d’energia que operaria a 
nivell català i que seria similar 
en característiques a la que ja 
està en funcionament a Bar-
celona a nivell de municipi i 
que ha permès acabar amb el 
monopoli de les elèctriques”. 
Eva Amposta, alcaldessa del 
Pinell i número dos de l’Ebre 
a la llista d’En Comú Podem 
per Tarragona ha parlat de 
transició energètica, renova-
bles i ha deixat clara “la posi-
ció de la formació en quant a 
la massificació eòlica”.

MÉS 
NOTÍCIES

14-F: Canal Terres de l’Ebre oferirà un programa 
especial a partir de les 20h en directe
Tot el personal del Grup Me-
dia Terres de l’Ebre (GMTE), 
fins a 25 treballadors i  col·la-
boradors, participaran aquest 
diumenge 14 de febrer del 
seguiment especial que  es 
dedicarà a la jornada electo-
ral en motiu a les eleccions. 
Ebredigital.cat  serà  el  mit-
jà  de  referència  al  llarg  de  
tota  la  jornada.  Aglutinarà  

la  informació  procedent  des  
de  més  de  la  meitat  dels  
municipis  ebrencs,  ja  que  es  
comptarà  amb  la  col·labo-
ració  dels  professionals  dels  
mitjans  vinculats  (L’Ebre,  
Imagina  Ràdio  i Més  Ebre),  
i  d’altres  corresponsals  ha-
bilitats  a  la  majoria  de  mu-
nicipis ebrencs. Ja per la nit, 
a partir del tancament dels 

col·legis electorals, arrencarà 
un programa a Canal Terres 
de l’Ebre que estarà 4 hores 

en directe, i que no acabarà 
fins que es coneguin els  re-
sultats en l’àmbit territorial.

ECP presenta la Llei d’Equitat Territorial com a 
garantia “per fer front a les desigualtats territorials”
El cap de llista d’En Comú Po-
dem pel Camp de Tarragona, 
les Terres de l’Ebre i el Baix 
Penedès, Jordi Jordan, ha pre-
sentat aquesta setmana la Llei 
d’Equitat Territorial, una llei que 
de fet ja està redactada i pre-
sentada al registre i que no s’ha 
pogut debatre per la convoca-
tòria de les pròpies eleccions i 
que és la gran aposta de la for-
mació per tal de lluitar contra 
el despoblament i les desigual-
tats que pateixen certs territoris 
com són Terres de l’Ebre, Pri-
orat o Conca de Barberà. Jor-
dan ha explicat que “el govern 
de Junts i ERC ha demostrat no 
tenir cap estratègia des del punt 

de vista de reequilibri territorial, 
no hi ha hagut inversions ni cap 
pla per lluitar contra el despo-
blament i en definitiva, per a fer 
polítiques de discriminació po-
sitiva. No han fet absolutament 
res i això es reflexa en les dades 
poblacionals i en la situació ac-
tual de territoris com el nostre”. 
“Per això creiem imprescindible 
aquesta Llei d’Equitat Territorial 
que té per objectiu garantir una 
igualtat de drets, accés a serveis 
públics, recursos i en definitiva, 
d’oportunitats, independent-
ment d’on es visqui”. Jordan ha 
remarcat que “aquesta llei és 
l’aposta concreta d’En Comú 
Podem.

POLÍTICA
El PSC informa que “farem possible el nou 
Hospital de les Terres de l’Ebre”
             “Si fa catorze anys la 
construcció d’un nou hospital 
era una necessitat, ara ja és 
una urgència territorial. Des 
del govern de la Generalitat 
el PSC ho farem possible, 
ens hi posarem a treballar de 
manera immediata perquè 
sigui una realitat”, ha dit 
Joaquim Paladella candidat 
del PSC al Parlament. 
Les instal·lacions de l’Hospi-
tal Verge de la Cinta “no po-
den atendre de manera eficient 
l’actual demanda de serveis, ni 
properes ampliacions dels ac-
tuals. El volum tan important 
d’usuaris requereix unes noves 

instal·lacions que l’actual ja no 
pot suportar més. “ls ebrencs 
i ebrenques ens mereixem un 
nou Hospital perquè l’actual  ja 
no dóna més de si en ampliaci-
ons”, ha afegit Paladella.
 “Necessitem un nou equipa-
ment hospitalari amb els majors 
estàndards de qualitat El PSC 
volem que el nou Hospital sigui 
Universitari per assegurar que 
vinguin els millors especialis-
tes i s’hi quedin en veure noves 
oportunitats per créixer profes-
sionalment. I ho farem possible 
dotant de recursos econòmics 
suficients ”, ha assegurat Joa-
quim Paladella.

eleccions
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ERNEST 
MARAGALL: 
“JA ÉS HORA 
I JA TOCA LA 
VEGUERIA DE 
LES TERRES DE 
L’EBRE”
La candidata al Parlament 
de Catalunya, Maria Jesús 
Viña, acompanyada del 
també candidat Carles 
Castillo i del regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
Ernest Maragall, han reivin-
dicat  el socialisme repu-
blicà sobiranista que forma 
part d’Esquerra. Ernest 
Maragall ha afirmat que  
“entenem el país des d’un 
socialisme transformador, 
autèntic, sense dependèn-
cies, ni sucursalismes; des 
de l’Ebre i  per a l’Ebre. I 
Esquerra Republicana és la 
casa gran del catalanisme 
progressista, tant amb 
un projecte de llibertat i 
d’emancipació explícit, com  
de compromís amb una Ca-
talunya sencera”. Maragall 
ha advertit que “tenim un 
deure i un deute amb les 
Terres de l’Ebre, en la seva 
vessant política i reconeixe-
ment institucional; fa falta 
d’una vegada que l’Ebre 
tingui la seva Vegueria, 
la seva representació i la 
seva governació en totes 
les seves conseqüències i 
capacitats. Ja és hora i ja 
toca la Vegueria de l’Ebre, 
fa massa anys que està pres 
el compromís, però no s’ha 
implantat ni desenvolupat. 
Ara amb un Govern liderat 
per Esquerra Republicana 
estarem en condicions de 
tirar endavant aquest com-
promís”.  

IMPULSAR UN 
FÒRUM TIC
Esquerra ha informat que 
portarà a tot el territori la 
connectivitat digital d’alta 
capacitat i impulsarà un 
Fòrum TIC. “Accelerarem la 
implantació del 5G, la fibra 
òptica pública, el teletreball, 
i la comercialització digital 
dels productes agroalimen-
taris”.

ERCPOLÍTICA
Salvadó: “volem un projecte de futur i amb veu 
pròpia per a les Terres de l’Ebre”
Esquerra Republicana de 

Catalunya va celebrar 
el seu acte central de 
campanya a les Terres de 
l’Ebre de manera telemàtica, 
amb la participació dels 
onzes integrants ebrencs de 
la candidatura i la presència 
de Carme Forcadell i Raül 
Romeva. 
Carme Forcadell va començar 
la seva intervenció donant les 
“gràcies per tot el suport i es-
tima, perquè sempre hi sou”; 
i tot seguit va fer una crida 
perquè tothom vagi a votar; 
“no podem permetre que tota 
aquesta gent que ens vol a la 
presó, represaliats o a l’exili, 
guanyin”. Després dels parla-
ments de tota la resta de can-
didats que acompanyen Llu-
ís Salvadó, aquest va advertir 
que “aquestes eleccions ens 

juguem el futur de l’indepen-
dentisme; o guanya Esquerra 
Republicana o guanya el PSOE, 
el partit que fa uns anys es co-
neixia com el PSC”. Per això va 
demanar  “guanyar el 14 de fe-
brer pels presos, els exiliats i el 

FORCADELL: “NO 
HI HA CAP ALTRE 
PARTIT QUE HAGI 
PATIT TANT LA 
REPRESSIÓ” 
La xertolina Carme Forca-

dell, en l’acte central d’ERC, 
va demanar  “el vot per Es-
querra Republicana perquè 
som coratjosos, fa molts 
anys que estem al costat de 
la gent, contra la corrupció, 
i no hi ha cap altre partit que 
hagi patit tant la repressió”. 
La líder republicana es va 

mostrar convençuda que “no 
permeteu que aquests anys 
de presó siguin en va per-
què quan em pregunten si ha 
valgut la pena, dic que sem-
pre valdrà la pena lluitar per 
la gent de Catalunya i per la 
llibertat del país”, va dir For-
cadell.

futur dels nostres fills. Esquer-
ra ni passarem pàgina, ni ens 
resignarem; lluitarem més que 
mai per l’autodeterminació, 
l’amnistia i la República catala-
na. I perquè les Terres de l’Ebre 
tinguin un projecte propi, ple 

de futur i amb veu pròpia”. Per 
la seua part, Raül Romeva va 
afirmar que “les Terres de l’Ebre 
han estat un territori abando-
nat, oblidat i maltractat; i per 
això és important recordar que 
la gent d’Esquerra Republicana, 
malgrat aquest abandonament 
reiterat i permanent, ha estat 
sempre al peu del canó per 
defensar els drets i la dignitat 
d’una societat que es vol unida i 
diversa, i gaudir de les  mateixes 
oportunitats que altres territo-
ris. És per això que jo em sento 
ebrenc, part d’aquest territori i 
d’aquesta lluita”.

“Esquerra ni passarem 
pàgina ni ens 
resignarem”
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FERRAN BEL 
ACUSA A LAURA 
BORRÀS DE 
“MENYSPREAR” 
ELS MOSSOS
El portaveu del PDeCAT al 
Congrés ha lamentat les 
declaracions de Laura Borràs 
contra els Mossos d’Esqua-
dra i en especial el “silenci 
còmplice” del conseller 
d’Interior. “No es poden fer 
estes declaracions popu-
listes que fa Junts, s’està 
fent mal a la institució”, ha 
reblat Bel, que ha reivindicat 
“una defensa aferrissada 
del PDeCAT per la policia 
del nostre país, els Mossos 
d’Esquadra”. Bel els ha 
definit com “un cos modèlic, 
i que actualment només el 
PDeCAT defensa, ja que el 
Govern de la Generalitat els 
ha abandonat”. Per això ha 
reivindicat “seguir treballant 
per una policia modèlica a 
tota Europa” i ha fet una 
crida a votar el PDeCAT com 
a “garantia de defensa de les 
nostres institucions”.

INDÚSTRIA 4.0
El candidat ebrenc, Car-
les Luz ha reivindicat “fer 
arribar la fibra òptica a tots 
els polígons industrials”. Luz 
ha definit la indústria 4.0 
com un motor de revolució 
que ens farà ser capdavan-
ters, “cal acompanyar les 
empreses en la digitalització 
i modernització, en la trans-
formació sostenible”.

‘FER PAÍS’
Marc Arza, cap de llista a 
la demarcació, ha posat de 
manifest que “només amb 
un país que generi orgull 
arribarem a la independèn-
cia”, lamentant que “actual-
ment el govern ens fa passar 
vergonya”. 
“El PDeCAT tornarem a 
posar el govern en marxa, hi 
portarem les ganes de dia-
logar, de fer país i ho farem 
amb i per la seva gent”, ha 
dit. 

MÉS 
NOTÍCIES

Ferran Bel: “el 14-F el PDeCAT serà la sorpresa de la nit”
El portaveu al congrés, Ferran 
Bel, ha lamentat que “alguns 
venen aquí i diuen que defen-
saran el territori però si llegim 
el seu programa electoral (de 
300 pàgines) ni hi surt la pa-
raula Delta”. En aquesta línia el 
diputat ha reivindicat el PDe-
CAT com “la millor opció per 
al territori, una garantia de-
mostrada” i ha fet una crida 
a explicar“com i qui és el gen 
convergent” perquè, segons 

Bel, “el 14-F el PDeCAT serà la-
sorpresa de la nit”. 

Inversió al Delta
Per la seua part, la candidata 
pel Montsià, Teresa Moya, ha 
apostat per buscar recursos per 
posar en marxa el Pla Delta de 
la Taula de Consens. “Si l’estat 
ha trobat 1.300 milions d’euros 
per al Castor, pot trobar els 300 
milions que necessita el Delta”, 
ha reclamat.

El PDeCAT garanteix el desenvolupament de la 
Ribera d’Ebre amb noves inversions
El PDeCAT encara la recta final 
de la campanya amb un repàs 
d’algunes de les propostes del 
programa electoral. Per això el 
cap de llista ebrenc del PDe-
CAT, Carles Luz, acompanyat 
de les candidates Teresa Moya 
i Montse Pagés, ha reivindicat 
que “el programa del PDeCAT 
és ampli, estructurat i de con-
sens, i contempla les necessi-
tats del territori i arriba a cada 
racó del país”. Des d’Ascó, a la 
Ribera d’Ebre, amb la central 
nuclear de fons, Luz ha mani-
festat que “estem davant d’un 
dels punts que ha generat 
més ocupació a la comarca, 
la central nuclear ha propici-

at activitat econòmica al seu 
entorn”. Com que el tanca-
ment de les centrals nuclears 
s’apropa, el cap de files del 
PDeCAT ha reclamat “plante-
jar què es farà a la comarca 
d’aquí a 10 anys”. En aquesta 
línia, Luz ha apostat per re-
flexionar sobre quins projec-
tes volem impulsar, entenent 
que “s’ha de planificar amb 
temps, parlant amb la gent de 
la comarca i buscant consen-
sos i solucions factibles”.Per 
acabar, Luz ha reclamat que 
parts dels Fons Europeus New 
Generation, s’emprin també 
en la reindustrialització de les 
comarques ebrenques per a 

aglutinar noves empreses i in-
dústries i generar nous llocs 
de treball. “La Ribera i la Ter-
ra Alta han format enginyers 

en els darrers anys, tenim la 
voluntat que aquests llocs de 
treball puguin reconvertir-se 
amb les energies renovables”,

POLÍTICA
Luz: “cal destacar l’acord assolit pel PDeCAT 
per poder impulsar la variant de Gandesa”
             El candidat ebrenc del 
PDeCAT, Carles Luz, des 
del municipi on és alcalde, 
Gandesa, ha comparegut per 
tal de posar en valor l’acord 
assolit pel PDeCAT per poder 
impulsar d’una vegada per 
totes la variant de Gandesa. 
Acompanyat de la candida-
ta Teresa Moya i del portaveu 
del PDeCAT al Congrés, Ferran 
Bel, l’alcalde ha denunciat la 
“manca d’infraestructures i la 
deixadesa del Govern a l’hora 
d’escoltar al territori”. Luz ha 
posicionat el PDeCAT com “la 
força política que continuarà 
dialogant per tal d’aconseguir 

millores per als municipis i la 
seua gent”. Ha recordat que “el 
PDeCAT som el partit del dià-
leg, de la centralitat”. I és que el 
PDeCAT va assumir la negoci-
ació dels Pressupostos Gene-
rals de l’Estat, aconseguint així 
diferents inversions a les Ter-
res de l’Ebre. “El nostre com-
promís i voluntat és aquest, 
el de prioritzar el territori per 

damunt de tot, i aconseguir 
aquells recursos que ajudaran a 

impulsar millores als municipis 
ebrencs”. (ebredigital)

“Som el partit del 
diàleg, de la 
centralitat”
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SALES ELOGIA LA 
TASCA DE PORTS
Junts per Catalunya ha 
destacat la gestió que Ports 
de la Generalitat ha fet arreu 
del país i també a les nostres 
comarques,  sobretot després 
dels danys que els diversos 
temporals hi ha causat. Joan 
Pere Gómez, director de ports 
de la Generalitat, ha estat 
acompanyat per Mònica  
Sales, Irene Negre i Lídia Pino, 
candidates de Junts per a les 
eleccions del 14F. S’ha volgut  
explicar, en aquesta trobada, 
tota la tasca que el govern 
del país ha fet al llarg dels  
últims anys. La inversió feta 
en els diferents ports ebrencs 
ha estat de 15 M€, i, segons 
el  director, el compromís del 
Govern de Catalunya és de 
continuar amb aquestes in-
versions  tan necessàries. Des 
de Junts afirmen que quan 
es tenen eines i no es depèn 
de les polítiques de l’Estat, 
s’és capaç de fer molta  feina. 
“Per exemple, com a conse-
qüència del temporal Glòria, 
Ports va invertir 8’3 M€ a  
Terres de l’Ebre per arreglar 
desperfectes i per preparar 
les instal·lacions perquè en un  
futur proper es pugui fer front 
a les malvestats produïdes pel 
canvi climàtic. Per a 2021 hi  
ha compromesos 3 M€ més 
per als danys del Glòria”.

LAURA BORRÀS 
CARREGA CONTRA 
SALVADOR ILLA
La candidata critica que el 
que va ser ministre de Salut 
no es fes el test d’antígens 
en el debat de TV3: “Aquest 
negativa l’inhabilita per ser 
president. Ha donat positiu en 
el test de la irresponsabilitat 
i ha donat negatiu en el test 
de l’exemplaritat. Aquest és 
el producte que ens envia el 
PSOE”. D’altra banda, Borràs 
apel·la al vot útil de Junts per 
Catalunya: “Tot el que fem és 
per assolir la independència. 
És l’única opció útil per Cata-
lunya i l’única garantia d’un 
Govern independentista”.  

MÉS 
NOTÍCIES

Junts aposta per 
l’ampliació del Port de 
Deltebre

El director de Ports de la Generalitat, Joan Pere 
Gómez, ha anunciat en relació al port de Del-
tebre que, un cop fetes les tramitacions admi-
nistratives pertinents, i amb la declaració d’im-
pacte ambiental subsegüent, ja es pot dir que 
s’està més a prop d’aquesta desitjada ampliació 
d’aquest espai tan important per a la gent de 
Deltebre i del Delta en general. Aquesta obra 
permetrà enfortir el servei que ofereixen els pes-
cadors a la ciutadania i també, naturalment, po-
tenciar totes aquelles activitats que giren a l’en-
torn del turisme i l’oci. 
D’altra banda, Junts per Catalunya a les Terres de 
l’Ebre vol destacar també les paraules del conse-
ller Damià Calvet que ha donat suport al Manifest 
per a la protecció del deltes europeus impulsat 
des de Catalunya, en què els eurodiputats Dia-
na Riba i Toni Comín han sigut els caps visibles 
d’aquesta iniciativa.

POLÍTICA
Junts elabora un programa específic per l’Ebre
Junts per Catalunya a 

l’Ebre ha elaborat una 
llista de 10 punts essencials 
per començar a treballar 
d’immediat després de les 
eleccions perquè hi ha coses 
que poden ser tractades a 
terminis més dilatats, però 
n’hi ha que requereixen un 
tràmit d’urgència ineludible 
i ser afrontades amb la 
màxima celeritat.
El primer dels punts, i és evi-
dent que “el que preocupa les 
nostres vides en el moment ac-

tual és la crisi sanitària, tracta 
de la gestió de tots els actius 
sanitaris de Terres de l’Ebre i 
de la seua gestió perquè per-
meti un avanç i una millora en 
l’atenció integral de les perso-
nes. La preservació del Delta 
de l’Ebre, com a conseqüència 
dels darrers embats climatolò-
gics, és una qüestió de primer 
ordre, per als habitants del Del-
ta però també per a tot el país”.
Dintre del que són aspectes 
“socials que formen part de la 
vida de les persones, el des-
poblament i la necessària im-
plementació dels serveis indis-
pensables que possibiliti que 
els habitants de Terres de l’Ebre 
puguin tirar endavant les seues 
activitats professionals i perso-
nals en igualtat de condicions, 
també forma part del nostre 
decàleg. Un pla de reindustria-
lització global per a l’Ebre que 
afronti el final de l’etapa nucle-
ar i l’arribada d’empreses com-
petitives i de qualitat en què 

la nostra gent, especialment la 
jove, s’hi pugui guanyar la vida 
amb dignitat”. 
Promoure un clúster d’empre-
ses agroalimentàries, suport a 
la cultura i a les indústries cul-
turals, renovar la flota de trens 
de Rodalia i “millorar la fre-
qüència de trens, així com que 
el TGV s’aturi a l’estació de l’Al-
dea-Amposta-Tortosa, aconse-
guir l’accés de l’AP7 a l’interior 
de la comarca del Montsià, i, 

finalment, apostar per la reac-
tivació del turisme i la restau-
ració, especialment en els mo-
ments tan durs que el sector 
està vivint”.
Un decàleg que, com es co-
mentava a l’inici, “és d’aplicació 
urgent. El moment històric que
estem vivint necessita de ges-
tors públics que tinguin el cap 
clar, que sàpiguen que cal fer i 
que prenguin decisions sense 
dubtar”.

“La gestió de la 
pandèmia i la crisi 

associada, i la defensa
del Delta prioritzant 

treballar amb la Taula 
de Consens,

temes prioritaris”
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JUGAR SENSE 
PÚBLIC PER 
DECRET
La Federació Catalana, a 
instàncies de l’espanyo-
la, es trau del barret una 
nova bomba: cal jugar a la 
1 catalana sí o sí, per decret 
llei. I, com a premi, a porta 
tancada. Si els clubs estan 
ja amb l’aigua a coll sense 
ingressos és una barbaritat 
que els obliguen a jugar. Com 
pagaran els arbitratges, des-
plaçaments, als jugadors, als 
entrenadors... això és futbol 
amateur. Els clubs de 1a ca-
talana estan units a no jugar 
i de moment ho han demos-
trat. I si tots van a una, la 
Federació es pot quedar KO. I 
si poden jugar a la 1 catalana, 
¿per què no la resta d’equips? 
També em sembla una 
discriminació. És que la resta 
d’equips no estan a la Fede-
ració?. Bé, temps al temps. 
No obstant, siguem realistes:  
¿com jugarà el Gandesa 
que des del 23 d’octubre no 
entrena i en 16 dies ha de 
jugar? Si ho acaba fent, les 
lesions poden ser considera-
bles. Els jugadors no estaran 
preparats. La covid encara 
està aquí, amb unes vacunes 
que veurem com funcionaran 
però, malgrat això, obliguen 
a jugar a futbol per salvar la 
tercera divisió, per decret llei. 
Els equips de la 1a catalana 
es van reunir i manifestar. El 
culebró continuarà. El Valls a 
tercera divisió sense públic, 
els de 1a catalana també: ¿on 
vivim, és futbol amateur o 
professional?. Primer salut, 
després futbol. Surrealisme. 
S’obliga a fer eleccions a 
Catalunya, i ara obliguen a 
jugar a futbol encara que els 
equips no tinguin money. 
Quina serà la següent sor-
presa? Segurament, aviat en 
tindrem alguna més. 

CELMA

32 DESCENSOS? 
A principis d’any, van haver 
experts en epidemiologia que 
van informar que el pic de 
pressió assistencial arribaria 
el 14 de febrer. Van clavar-ho. 
Ara tornen a haver-hi experts 
que avisen d’una quarta ona-
da després de Setmana Santa. 
Malgrat tot, les Federacions 
territorials tenen instruccions 
des de Madrid de que les 
categories vinculades amb 
competicions d’àmbit nacional 
han de jugar. Hi ha dades, 
a nivell sanitari, que estan 
millorant, però la pressió als 
centres assistencials segueix 
molt elevada. ¿Interessa ara 
posar en marxa competicions 
que, com és lògic, i més en la 
situació excepcional que es 
viu, poden ocasionar lesions?. 
I, per tant, més col.lapse sani-
tari. La meua opinió al desem-
bre era que les competicions 
tornarien a principis de març. 
Però, tal com va anar el gener, 
penso que ara ja no potser. 
I menys a porta tancada. I 
ahir es va avisar als equips 
de Segona, Tercera i Quarta 
catalana que es manifesten 
si estan d’acord en competir 
i ja se’ls diu que si el Govern 
autoritza la setmana vinent, 
el reinici de les lligues seria el 
dia 7 de març. Hi ha clubs de 
Tercera que ja es mobilitzen 
per anar units. Mentrestant, 
els de Primera catalana que 
han dit que no poden jugar, 
esperen resposta. Ahir la 
tarde, que jo sàpigue, no 
l’havien rebuda.  La reacció de 
dimecres dels 32 clubs de Pri-
mera fou impactant.  Els clubs 
volen competir. Però no en les 
condicions que es preveuen. 
De fet ja estan fixant amisto-
sos, fins i tot equips del ‘no’. 
Penso que l’FCF ha d’estar 
més a prop. Perquè ara, què 
farà?. ¿Baixarà a 32 equips de 
Primera?.  I, si es confirma, a 
més de Segona i Tercera?. 

MICHEL PRIMERA CATALANA
32 dels 40 clubs diuen 
que no volen jugar

Javi Garcia, Helder Moya, Ramon Filella i Joaquin Celma, dilluns a Minut 91.

I ARA QUÈ 
PASSARÀ?

La Federació Catalana 
de Futbol va publicar els 
calendaris de les competicions 
del futbol català que donen 
accés a les categories d’àmbit 
estatal, la Primera Catalana, 
la Preferent Femenina i la 
Preferent Juvenil. Un cop 
adaptat el calendari a les 
dates disponibles, totes 
tres categories s’haurien 
de reprendre el cap de 
setmana del 27 i 28 de febrer, 
i finalitzarien els dies 12 i 13 
de juny. Ara cal veure que 
passarà i si els 32 clubs de 
Primera es mantenen ferms 
en què no volen jugar. I si la 
Federació manté igualment el 
seu plantejament de que s’ha 
de jugar. Què passaria amb 
aquests equips? Se’ls baixarà 
de categoria?. Caldrà esperar 
per saber les respostes. I 
atenció que la Federació ha 
informat que si el dia 22 es 
flexibilitzen les restriccions,  
no es descarta reprendre 
la resta de competicions, o 
sigui la Segona, la Tercera 
i la Quarta. De fet ja ha 
enviat un comunicat a 
equips d’aquestes categories 
dient-los que si el govern 
autoritza la setmana vinent, 
les competicions també es 
duran a terme, a partir del 7 
de març. Deixen fins dilluns 
perquè cada club pugui 
manifestar en un comunicat 
si està d’acord en la represa 
de les competicions. 

Dilluns vinent, dia 15 de 
febrer, nova tertúlia 

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

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

tècnic del Gandesa; Helder 
Moya, periodista esportiu a 
Tarragona; Ramon Filella, pe-
riodista futbol català del diari 
Sport i Joaquin Celma, el se-

nienc que viu a Madrid.
Hi ha molt per comentar. La 
cita és obligada. 
Us espero dilluns amb tota 
l’actualitat. 

De 40 clubs de 
Primera catalana, 32 
han manifestat en un 
comunicat que volen 
competir però que no 

poden en les 
condicions fixades 

(jugar a porta 
tancada): “això ens 

sentència 
econòmicament”. 

No obstant, n’hi ha 
que faran amistosos 

aquest cap de 
setmana.

I ara la 2a, la 3a i la 4a 
poden passar pel 

mateix. Possible inici 
el 7 de març

Els clubs de la Primera 
catalana es van reunir 

de forma telemàtica el 
dimecres.    
I en acabar la reunió van fer 
un comunicat explicant que, 
dels 40, 32 havien manifestat 
que no volien competir, un es 
va abstenir i 7 volien jugar.
Les raons dels clubs que no 
volen jugar són que conside-
ren que les condicions mar-
cades per la represa de les 
competicions no són adequa-
des i que ara, a més, “estem 
en una situació sanitària que 
és pitjor a la de mesos enrere i 
som futbol amateur. Els clubs 
depenem dels socis i la deci-
sió de la Generalitat de jugar 
a porta tancada ens sentència 
a nivell econòmic, perquè no 
podem tenir ingressos. Te-
nim ajudes de la Federació 
per la campanya ‘Tots Som un 
Equip’, però en les condicions 
actuals són insuficients. I a 
nivell sanitari, si s’ha de con-
finar a l’equip, són jugadors 
que es guanyen la vida fora 
del futbol  amb el que això 
comporta”, diu un president. 
“En unes altres condicions els 
clubs s’ho podrien plantejar, 
però no amb les actuals”. En 
el comunicat, els clubs també 
lamenten que en cap moment 
l’FCF s’hagi adreçat a ells per 

tal de “valorar les inquietuds 
que hem transmès i acceptar  
la col·laboració que hem ofert 
en tot moment”. 
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TORNAR A 
COMPETIR 
German Inglés, tècnic de 
l’Ascó, dilluns a Minut 91, 
va mostrar satisfacció per 
tornar a jugar, deixant clar 
que el prioritari, com s’ha 
manifestat des del club, és 
la Salut però ell considera 
que el futbol és segur i que 
és una bona notícia que es 
pugui competir altre cop. 
German també va aclarir 
que ell parla des d’una 
perpectiva tècnica i que 
entén que poden haver-hi 
clubs que tinguen dificul-
tats i que hi ha qüestions 
que s’han de determinar 
perquè encara no ho estan. 
El mister de l’Ascó creu que 
hi haurà més equips que al 
final competiran. “Jo crec 
que al final seran més clubs 
els que voldran competir. 
Fins i tot diria que hi ha 
jugadors de Segona que 
serien partidaris de que es 
torni a jugar”. Finalment, 
només són 7 (entre ells 
l’Ascó) els equips de Pri-
mera catalana que a hores 
d’ara volen jugar en les 
condicions actuals. 

JUVENIL DE 
PREFERENT 
Els juvenils de Preferent 
també han de tornar a 
competir. La Rapitenca n’és 
un d’ells. Segons Hernan, 
president rapitenc,  “en 
la mateixa línia que amb 
el primer equip de Prime-
ra catalana, calen unes 
respostes respecte als 
ajuts que han d’haver pels 
protocols. A més, en este 
cas també, cal considerar 
que s’ha de parlar amb les 
famílies perquè es poden 
veure afectades si hi ha un 
contagi d’un jugador i la 
resta han d’estar confi-
nats per haver  contactes 
estrets. Per això els pares i 
mares també hauran de dir 
la seua”. 
Es presenten uns dies in-
tensos per saber els equips 
que acabaran competint. 

MÉS 
NOTÍCIES

PRIMERA CATALANA

UE RAPITENCA

El Gandesa ratifica que a porta tancada no 
jugarà i és un dels 32 equips que diuen ‘no’

Hernan: “La Federació està donant l’esquena a
clubs de Primera catalana i això és trist” 

L’FCF ha decidit 
aquest dilluns que les 

competicions que donen 
accés a categories nacionals 
reiniciïn la seva activitat el 
27 o 28 de febrer. 
El president del Gandesa, Marc 
Fornós, va ser contundent da-
vant de la problemàtica actual: 
“el futbol no és prioritari i en 
estos moments estem pitjor, a 
nivell sanitari, que a l’octubre 
quan es van aturar les compe-
ticions”. 
El president gandesà advertia 
que “ara hi ha menys garanties 
fins i tot. I no posarem la salut 
de jugadors en risc. Per això no 
ens tremolarà el pols per pren-
dre una decisió dràstica si fos 
necessari, independentment 
de si hi ha sanció o no, com ja 
va fer l’amateur a l’estiu passat, 
quan es va retirar l’equip abans 
de començar la lliga”. 
Fornós afegia que “al seu dia, 

L’FCF ha decidit que les 
competicions que 
donen accés a les 

nacionals es reprenguin 
el 27 o 28 de febrer. 

Els clubs ja s’han 
manifestat

Michel va entrevistar al president del Gandesa, Marc Fornós, a Minut 91.

La Federació Catalana va auto-
ritzar aquest dilluns 8, amb la 
finalitat de “preparar de mane-
ra adequada les competicions”, 
la disputa d’amistosos “entre 
equips de les categories”, i va 
remarcar que no hi haurà  pú-
blic als partits  i va insistir a “re-
tornar el 50% del carnet del Fe-
derat”. “L’ús de vestidors estarà 
permès, si bé és recomanable 
evitar-ho tant com es pugui”.
La queixa de clubs durant la 
setmana és que fins ara no 
s’ha comunicat que hi hagin 
subvencions, ni reduccions en 
el preu d’arbitratges, ni ajudes 
per a quilometratges, ni PCR…., 
amb tot el que això suposa.
Hernan Subirats, president de 
la Rapitenca, manifestava que 
“pensem que la vinculació de la 
Primera catalana amb la Terce-
ra divisió ja sé sabia a l’octubre 
i llavors no se’ns va considerar 

imprescindibles i ara, en canvi, 
quan gairebé no hi ha marge 
de temps, se’ns diu que hem de 
jugar. La Generalitat ha comu-
nicat que els partits han de ser 
a porta tancada. Nosaltres no 
ens neguem a jugar però volem 
saber les ajudes que tindrem i 
que, amb aquestes, puguem 
estar a l’altura de la Tercera di-
visió pel tema dels protocols 
sanitaris per fer proves d’antí-
gens i, en general, per efectu-
ar els controls corresponents”. 
Les respostes no han arribat. I 
la Rapitenca és un dels 32 clubs 
de Primera que ha dit que no 
competirà. Hernan era clar: “la 
Federació ens està donant l’es-
quena. I després els hi pot pas-
sar als clubs de Segona, Terce-
ra i Quarta catalana. Preocupa 
molt. Sembla que la Federació 
no està pel futbol amateur. No 
compta amb natros per parlar 

amb els clubs que no podem 
competir amb el que ens està 
imposant. Ens dona l’esque-
na. És trist. Potser hi haurà un 
dia que serem els clubs els que 
haurem de donar l’esquena a 
la Federació”. En el cas de la 
Rapitenca cal dir que enguany 
ha d’haver un relleu presiden-
cial i a la directiva i la decisió 
actual també afecta els relleus 
que puguin haver-hi perquè la 

setembre de l’any passat, el 
president de la Federació va 
advertir que si no es competia, 
es podia baixar a Quarta. No-
saltres ja vam dir llavors que 
si s’havia de competir a porta 
tancada, no ho faríem. I ens 
mantenim en el plantejament”. 
Caldrà saber, en el cas de no 
haver descensos a Segona ca-
talana, si aquesta categoria no 
competeix, què passarà amb 
els equips de Primera, si poden 
arribar a renunciar a jugar-hi o 
si no fer-ho els pot portar al-
guna penalització econòmica 
o classificatòria amb descen-
sos. Hi ha equips que, tot i 
que amb dubtes, han comen-
çat a entrenar per preparar-se 
per a jugar. No és el cas del 
Gandesa. Altres clubs com el 
Gavà, van comunicar dilluns 
la nit que per tal de vetllar per 
la salut dels seus jugadors i els 
seus tècnics, “per no poder ju-

gar davant els seus aficionats i 
davant la greu situació econò-
mica, hem decidit plantar-nos 
i no competir aquesta tempo-
rada”. 
I dimecres tots els clubs de 
Primera catalana van opinar en 
un comunicat. 
El Gandesa és un dels 32 que 
van manifestar que en la situa-
ció actual no competiran.

situació, en l’àmbit econòmic, 
pot influir trobar el club en una 
situació o en una altra.  

Hernan, al programa Minut 91, de Canal Terres de l’Ebre

“Potser un dia serem 
els clubs els que li 

donarem l’esquena a 
l’FCF”
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L’ASCÓ 
S’INTERESSA 
PER CARLES 
KADER I ALEIX 
SALVADÓ 
L’Ascó, una vegada s’ha 
conegut que la Primera 
catalana, en principi, ha de 
competir i tenint en compte 
que, d’entrada, la Segona 
catalana no ha de fer-ho, 
s’ha interessat per jugadors 
d’aquesta categoria. L’equip 
asconenc s’ha interessat amb 
els davanters del Tortosa 
Carles Kàder i Aleix Salvadó. 
Cal dir que l’Ascó ho ha parlat 
amb el Tortosa i no havia 
d’haver cap problema perquè 
puguessin marxar, amb la 
intenció de tornar en acabar 
la temporada. No obstant, 
el Tortosa espera ara saber 
la resolució per si a Segona 
també s’ha de competir o 
no. I, lògicament, fins que 
se sàpigue oficialment que 
acabarà passant, són dos 
jugadors amb els quals hi 
compta, sempre i quan es 
reprengui la competició a la 
Segona catalana.  

PAU RIPOLL ES 
RECUPERA 
El jugador del Gandesa, Pau 
Ripoll, va ser operat diven-
dres passat. Des de la junta 
del CF Gandesa, informaven 
que “el nostre benvolgut 
jugador, que com tots sabeu 
està passant un veritable 
suplici amb la seva lesió 
de genoll, va estar operat 
divendres per darrer cop. 
L’operació va anar molt bé 
i el genoll estava en millors 
condicions del que els metges 
s’esperaven. De ben segur 
que aquest és l’inici del 
definitiu compte enrere per 
un jugador compromès amb 
el club com pocs, que tot i no 
poder participar de manera 
activa des del camp no ha 
deixat en cap moment de fer 
pinya i donar suport als seus 
companys en la pràctica tota-
litat de partits. Ens alegrem 
molt per tu, Pau Ripoll, t’ho 
mereixes”.

MÉS 
NOTÍCIES

5-2-70
Tortosa-Salamanca: cinc décades del 
mític partit de Copa (2-0)

Sergi Torta, el Maldini 
de Sant Jaume

Ara fa 51 anys, a Tortosa 
el tema de tertúlia era 

el partit d’anada de la Copa 
contra el Salamanca. 
El Tortosa, equip capdavanter a 
la Tercera divisió la temporada 
69/70, va superar merescuda-
ment al Salamanca en l’anada 
de la tercera eliminatòria del 
torneig (2-0). En la primera, 
l’equip que entrenava Marianín 
va superar el Sanboyano. En 
la segona, el Tortosa va impo-
sar-se contra el Girona. Segons 
les cròniques de l’època, era el 
primer any que els equips de 
Tercera participaven a la Copa.
En la tercera ronda, quan ja els 
equips de Primera i Segona (no 
hi havia segona B) s’enfronta-
ven als que quedaven de Terce-
ra, al Tortosa li va tocar el Sa-
lamanca. El 5 de febrer del 70 
va ser el partit a la capital del 
Baix Ebre. L’estadi estava ple de 
gom a gom. Una olla a pressió. 
Va ser un partit vibrant, histò-
ric. Les cròniques informen que 
el 2-0 va ser curt pels mèrits 
de l’equip roigiblanc. Aque-
lla victòria va donar que parlar 
durant dies en les tertúlies es-

Una formació del Tortosa (69/70).

Sergi Torta és de Sant Jaume. 
Un entusiasta del nostre futbol. 
I un entusiasta del seu idol, Edu 
Albacar, el jugador llegendari 
de Sant Jaume.
Torta ha acompanyat a Albacar 
en moltes de les seues aventu-
res com a professional. Ha vist 
partits d’Albacar arreu de l’Es-
tat i, a la vegada, ha fet grans 
amistats amb companys d’Edu, 
jugadors de l’elit del futbol es-
tatal. A Elx, per exemple, Torta 
era un amic de la plantilla. De 
fet va estar en les celebracions 
privades de l’ascens a Primera.
No obstant, no parlem avui de 
Torta per l’extraordinària rela-
ció que té amb Albacar 21, de 
qui va ser el primer entrenador 
al futbol base del Sant Jaume. 
Parlem de Torta per la seua re-
cerca d’informacions esporti-
ves del nostre territori, en les 
darreres décadas. De moment, 

Sergi ja ha fet el primer treball 
de recopilació de dades amb 
un llibre dedicat al seu idol. I 
ara està treballant amb d’altres 
publicacions, dedicades a juga-
dors companys d’Edu amb els 
que Torta té amistat. És el cas 
de Pelegrín i de Mantecon. “I 
ja treballo per fer-li, més en-
davant, un reconeixement a 
Mario Gaspar, jugador encara 
actiu, sent capità del Vila-real. 
En tots aquests anys, al costat 
d’Edu, he fet amistats amb ju-
gadors i entrenadors de l’elit 
com el cas de Pepe Bordalás, 
tècnic que coneix molt a Jordi 
Fabregat. Quan Fabregat juga-
va amb l’Hèrcules a Primera, 
Bordalàs jugava amb el juvenil. 
Amb Bordalàs he quedat en di-
verses ocasions i he anat a veu-
re partits del Getafe”, diu Torta. 
Així mateix, Sergi, segueix bus-
cant dades en el seu baul es-

portiu en el que hi ha diaris 
ebrencs i provincials de fa més 
de 30 anys. Segons Torta, “tinc 
molts diaris i a la vegada notí-
cies com quan per exemple, 
Juanjo Aliau va estar a l’Es-
panyol així com quan Harri va 
fitxar també amb l’Espanyol i 
després amb el Premià i el Vic. 
Disfruto amb totes aquestes 
publicacions i vaig arxivant-les 
per temporades i, a més, vaig 
passant-les als protagonistes, 
amb l’emoció que això com-
porta. Sempre vaig pensar, 
quan guardava totes aquestes 

portives de l’època. Els gols van 
fer-los Viñas i Jose Mari Torres. 
L’alineació del Tortosa: Juanito, 
Curto, Jaspe, Llobet, Descarre-
ga, Castellà, Torres, Ferrando, 
Segarra, Burguete i Viñas. Pel 
Salamanca van jugar: Justo, 
Simonet, Huerta, José Manuel, 
Frasco, Cachicha, Tapia, Barrio-
canal, Paulino, Pollo i Giménez. 
Cal dir que feia pocs mesos que 
s’havia estrenat la il.luminació al 

camp. Al partit de tornada, ju-
gat el 25 de febrer del 1970, el 
Salamanca va remuntar (3-0). El 
Tortosa presentava la baixa del 
porter de la Cava, Juanito. Per 
això es va fitxar a Lucho. A la 
primera meitat, els castellans 
van capgirar el marcador. Dos 
dels gols foren molt protestats 
pels tortosins, que van quei-
xar-se molt de l’actuació de 
Rodriguez Barroso. A la represa 

el Tortosa va dominar i va tenir 
ocasions per igualar la elimi-
natòria. Però no va poder ser. 
Malgrat això, van ser uns partits 
històrics, sempre recordats pels 
bons aficionats. Al Salamanca, 
en la ronda posterior, li va tocar 
el Saragossa.  El Tortosa aquell 
any acabaria sisè en una Terce-
ra divisió en què, per una res-
tructuració, només se salvaven 
els vuit primers. 

fotos i diaris, que passarien els 
anys i quants més en passari-
en, més valor tindrien. I així és. 
Seguiré guardant coses només 
per la satisfacció de mostrar-ho 
per tot el que això genera emo-
cionalment. En este sentit, des-
tacar que hi ha moltes noticies 
o fotos de gent que ja no està. 
Això té un gran valor personal”.  
Pels anys en els que recopi-
la informació esportiva i pels 
que fa que va per camps veient 
futbol, Sergi Torta podria ser 
considerat el ‘Maldini’ de Sant 
Jaume.  

Edu Albacar i Sergi Torta.
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FITXATGES 
DEL VOLEI 
ROQUETES 
L’argentí Sebastian Aguilar i 
l’hispano-romanès Alexandru 
Nicusor Scarlat són les noves 
incorporacions del Volei 
Roquetes. Sebastian, tot i 
la seua edat (18 anys), és un 
jugador amb molta experi-
ència. Arriba a Roquetes 
després de jugar a Superlliga 
2 i ho fa amb ganes de tenir 
més minuts i progressar. Per 
la seua part, Àlex té 20 anys 
i una alçada de 1,92 m. i s’in-
corpora al club amb moltíssi-
ma il·lusió. Àlex va compartir 
equip amb el tècnic actual 
del Volei Roquetes. Aquestes 
incorporacions compensaran 
les baixes de Fede, que ha 
tornat al seu país per motius 
laborals, i la de Marcelo, que 
ha marxat a CV Pinto (Ma-
drid) a jugar a Superlliga 2. A 
més, destacar la incorporació 
de 3 jugadors del sènior B, 
Joan Vericat, Jesús Tudó i Pau 
Pallarés.

IGUALTAT 
ENTRE 
L’ESPORT 
ESCOLAR I 
FEDERAT 
Els Consells Esportius de 
Catalunya han denunciat la 
discriminació que està patint 
l’esport escolar “dia rere dia 
en les mesures del PROCI-
CAT”. A les Terres de l’Ebre 
els consells esportius del 
Baix Ebre, Montsià, Ribera 
d’Ebre i Terra Alta mouen 
milers d’esportistes amb els 
Jocs Esportius Escolars i el 
Pla Català d’Esport a l’Escola 
i amb totes les resolucions 
del PROCICAT veuen com “no 
podem iniciar activitat, com 
si en canvi poden fer altres 
col·lectius esportius com els 
federats”. 

En l’escrit que han fet expli-
quen que es discrimina de 
forma sistemàtica l’activitat 
esportiva en edat escolar 
que organitzen els consells 
esportius envers l’activitat 
física federada.

MÉS 
NOTÍCIES

VOLEI

HANDBOL

El Volei Roquetes supera el Sant Martí (3-0), 
referma el liderat i demà rebrà el Barça

Pas endavant de l’Amposta en el camí per a la 
permanència a la categoria (27-21) 

El sènior masculí del 
Volei Roquetes es va 

imposar contra el Sant Martí 
(3-0) i continua líder, amb 
els mateixos punts que el 
Sabadell, passades ja 15 
jornades. 
Els parcials van ser: 25-17, 25-
18, 25-22. Partit a priori com-
plicat per al conjunt roquetenc,  
davant d’un rival que va estar 
sempre posat en el partit, fins el 
final. Però l’equip de Roquetes 
va saber en tot moment portar 
la iniciativa del joc amb un bon 
atac i bloqueig que no va deixar 
reaccionar a l’equip visitant. 
Destacar el treball de tot l’equip 
que una jornada més segueix 
creixent.
L’equip roquetenc segueix líder, 
amb els mateixos punts que el 
Sabadell. En la propera jorna-
da, demà dissabte (18h), el Volei 
Roquetes rebrà el Barça, tercer 
classificat.
Foto: Facebook CV Roquetes

L’Amposta Lagrama va guanyar 
el Sant Joan Despí per 27-21. 
Important victòria contra un 
bon conjunt com és el Sant 
Joan Despí (quart classificat). 
Amb aquest resultat l’Amposta 
deixa l’última posició del grup 
C de Divisió d’Honor Plata, a 
tan sols un punt per sortir de 
les posicions de descens.
Molt bon partit de les jugadores 
entrenades per Mateu Castellà, 
amb molta intensitat tot l’en-
contre amb constants rotaci-
ons des de la banqueta.
Destacar a tot l’equip per la so-
lidesa defensiva; van estar im-
pecables a la línia de sis metres. 
Destacar també les intervenci-
ons de les porteres, amb una 
Noèlia Lázaro que va aturar dos 
penals consecutius i Marta Gál-
vez amb més del 50% d’efecti-
vitat.
En l’aspecte ofensiu remar-

car l’anotació d’Erika Graciani 
amb 8 gols (100% d’efectivitat), 
i la intensitat en atac de tot el 
conjunt, que partit a partit re-
flecteix una millora en el joc 
respecte a la primera volta del 
campionat.
“Només queda felicitar a totes 

les integrants de l’equip i al cos 
tècnic pel partit disputat”.
Demà dissabte desplaçament 
per enfrontar-se a l’Handbol 
Gavà, a les 18.00 hores en par-
tit corresponent a la divuitena 
jornada del campionat de lliga.
AMPOSTA LAGRAMA: Marta 

i Noelia Lazaro a la porteria, 
Georgina Vila (3), Sara Alonso, 
Zoe (5), Gemma (4), Cristina 
Tortajada, Andrea Guerrero (3), 
Yaiza Ferré, Judit Tortajada (4), 
Marina Gasca, Maria De Uriarte, 
Alexandra, Blanca Viñas, Laia 
Hernández i Erika Graciani (8).
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RAVIOLIS AMB PASTA
WONTON FARCITS 
AMB CARXOFA I FOIE

nar-li la forma perfecta, tallar la 
massa amb un talla pastes, rodó 
o quadrat, però abans de prac-
ticar el tall deixa que la massa 
es relaxi, és qüestió de segons, 
donant-li la volta de nou veuràs 
que encongeix una mica i des-
prés ja conserva la seva forma, 
està relaxada. És molt important 
que la pasta wonton estigui en-
farinada perquè les làmines no 
s’enganxin entre elles. Les re-
tallades de massa les pots tor-
nar a treballar o també les pots 
fregir en oli ben calent i empol-
vorar amb alguna espècia per 
servir-les com un ‘cracker’ per 
picar. La massa wonton  ja està 
llesta perquè li posis un farci-
ment i la cuinis com més t’agra-
di, fregida o bullida.

PREPARACIÓ RAVIOLIS:
Preparem el farcit amb les carxo-
fes tallades ben menudes i cuites 
amb oli d’oliva verge molt a poc a 
poc en una cassola de ferro colat. 
Ho triturem bé amb un robot de 
cuina. Reservem. Com si féssim 
canelons, posem la pasta  won-
ton amb la cara menys farinosa 
cap amunt i amb ajut d’una culle-
reta hi posem una boleta de farcit 
de carxofa. Acabem amb làmines 
de foie. El foie, per a poder fer-ne 
làmines l’haurem congelat prèvi-
ament i ratllat amb una mando-
lina. Un cop amb el farcit al mig, 
pintem amb un pinzell les vores 
del ravioli perquè faci  de pega-
ment i podem tancar-ho. Es po-
den bullir, coure al vapor o fregir. 
Bon profit!

INGREDIENTS (PER A 6 PORCIONS) 

• 1 paquet de pasta won-
ton (dóna per 32 raviolis) però 
si la voleu fer vatros, veure re-
cepta a sota.
• 3 carxofes
• Oli verge d’oliva extra
• Foie
• Sal marina

Ingredients 
Pasta Wonton clàssica
• 200 gr de farina
• 100 mil·lilitres d’aigua tíbia
• 1/2 cullera de sal
• maizena.

Són molt fàcils de fer! Només 
hem de tenir en compte dues 
coses: la qualitat de la xocolata 
que farem servir i la temperatu-
ra que hi ha a la cuina, com més 
calor, més difícil serà. L’elabora-
ció la farem amb guants de là-
tex, per tal de no deixar marca al 
bombó i fer-ho més polit.

PREPARACIÓ PASTA WONTON:
Posar en un bol la farina, fer un 
forat en forma de volcà i afegir 
l’aigua i la sal, en el cas de fer la 
massa amb ou, batre l’ou prèvi-
ament i incorporar-lo a la farina. 
Començar a barrejar amb una 
espàtula i quan els ingredients 
estiguin ‘agafats’, abocar-los 
sobre la superfície de treball. 
Treballar la massa fins a obte-
nir una textura fina i homogè-
nia, en 5 o 10 minuts la massa 
estarà a punt. Llavors deixa-la 
reposar uns 20 minuts cober-
ta amb un drap humit. Passat 
aquest temps, fer un cilindre 
amb la massa i tallar-lo en dis-
cos d’aproximadament un cen-
tímetre de gruix (depèn del dià-
metre del cilindre i del tipus de 
tall que vulguis donar-li a la pas-
ta  wonton. Empolvorar la taula 
de treball amb maizena i enfa-
rinar també el corró. Estirar la 
massa fins que estigui ben fina, 
gairebé transparent, donant-li 
la volta perquè la massa estigui 
coberta per una fina capa de 
farina de blat de moro. Per do-

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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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

Una persona, més 
jove que tu, pot 
mostrar-te el seu 
interès sentimental 
i no sabràs molt bé 
què fer. Has après 
quins són els teus 
valors i els apliques a 
la teva vida.

aquari
21/01 al 19/02

Mercuri segueix 
retrògrad i pots 
sentir-te inclinat 
al silenci, o com a 
mínim a la prudència 
verbal. Compte amb 
l’estrès. Fer una 
mica més d’exercici 
t’ajudarà a descansar.

sagitari
23/11 al 21/12

Et mous entre les 
ganes d’arriscar i 
el voler conservar. 
Aplica-ho al sector 
de la vida que et 
ressoni. Si portes un 
temps poc visible, ja 
necessites donar-te a 
conèixer.

escorpí
24/10 al 22/11

L’aspecte de Mart 
amb Plutó et fa 
sentir que pots amb 
tot, la teva energia 
és enorme i també 
augmenta el teu sex-
appeal, pel que no 
mancaran persones 
interessades en tu.

balança
24/09 al 23/10

Pots experimentar 
un cert nerviosis-
me, et sents força 
inquiet, mentalment 
despert i amb molta 
curiositat. Trobada 
amb alguna amistat 
amb qui fa temps 
que no us veieu.

àries
21/03 al 20/04

Segueixes lluitant 
pel que t’interessa, 
però no t’oblidis 
de tenir estones 
per l’esbarjo i per 
riure. Sembla que 
has deixat algun cor 
trencat, però per ara 
no et diran res.

cranc
22/06 al 23/07

Barrejar diners i 
amistat pot ser un 
error, cal ser prudent 
i separar les coses. 
Si tens parella, viviu 
una etapa de més 
proximitat emocional 
i també d’algunes 
confessions.

verge
24/08 al 23/09

Es preparen alguns 
canvis al sector labo-
ral i podries passar a 
un altre departament 
o potser adquirir 
noves funcions. 
Trobades casuals 
que poden portar 
moments especials.

taure
21/04 al 21/05

Venus amb Mercuri 
pot portar comuni-
cació amb un amor 
del passat per parlar 
del que va quedar 
pendent. Finalitza 
una etapa en el 
sector laboral, aviat 
venen coses noves.

peixos
20/02 al 20/03

Pots sentir-te una 
mica cansat o amb 
poca energia. Aviat 
el Sol entra al teu 
signe i recuperaràs 
el to vital. Possible 
oportunitat laboral, 
que demana invertir 
més temps.

lleó
24/07 al 23/08

L’aspecte tens del 
Sol amb Mart, et pot 
fer actuar precipita-
dament i podries ser 
una mica agressiu o 
injust, amb una per-
sona que estimes. 
Comptar fins a deu, 
t’ajudarà.

bessons
02/05 al 21/06

Un tema legal del 
teu interès o potser 
un judici, es poden 
donar en aquests 
dies. Si sents que 
estan vulnerant els 
teus drets, no dub-
taràs en lluitar pel 
que creus just.

629 251 998

 

TORTOSA
632146386

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de 

publicitat
No t’ho pensis més!
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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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CARIBEÑA PIEL CANELA
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SEXY COMPLACIENTE, CARIÑOSA, SEXY COMPLACIENTE, CARIÑOSA, 

MUY ARDIENTEMUY ARDIENTE
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DE 10H DE LA MAÑANA A 10 DE LA NOCHE
HORAS CONCERTADAS
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Amb els anys he aprés que 
la majoria d’activitats que he 
d’oferir, han de ser aptes per a 
tots els públics i gairebé totes 
les edats. He de reconéixer que 
m’encanta fer grups escolars: 
explicar-los una història mentre 
els  plantejo  algunes preguntes, 
mostrar-los els materials i eines 
que han de manipular i veure les 
capacitats motores i de resolució 
de problemes o veure les cares 
que fan després de culminar un 
foc per fricció. És en aquests 
precisos moments quan m’ado-
no que el moment viscut és de lo 
millor d’aquesta vida.
Lo  lloc: Parc Arqueològic 
d’Ebreibosc ubicat a Aldover.
El parc és un lloc molt recoma-
nable per famílies. La prehistòria 
és una temàtica que passa mol 
de puntetes tant a la primària 
com a la secundària. A la uni-
versitat, en molts casos, és l’ex-
perimentació la que passa de 
puntetes. Per tant, aquest és un 
indret ideal per veure, aprendre i 
manipular una etapa de la nos-
tra història poc coneguda per 
la majoria. Ho recomanaria als 
amants del Bushcraft, ja que per 
un instant, en alguns aspectes els 
camins, s’ajunten. El  Bushcra-
ft vindria a ser com l’art de viu-
re al costat de la natura, amb o 

Qui és Marco Pla?
Aquesta potser és una de les 
preguntes més complicades que 
se’m  pugui  fer, juntament en, 
a què em  dedico. Per autode-
finir-me he de dir que sóc una 
persona modesta amb múltiples 
inquietuds i que sempre vaig a 
tot arreu amb la tassa mig bui-
da. Tres aptituds essencials per 
continuar aprenent i realitzar-me 
com a persona i dues passions: 
l’experimentació arqueològica i 
el coneixement de l’entorn, per 
aquest motiu de tant en tant, 
no content amb la divulgació 
digital,  interactuo  amb activitats 
participatives, on el principal 
objectiu és divulgar i crear una 
consciència respectuosa amb 
l’entorn.
Som les úniques espècies que 
podem prefigurar un instru-
ment, imaginar una eina, mi-
rant un bloc de matèria sense 
forma?
Hem de tenir clar que al regne 
animal hi ha diferents espècies 
que utilitzen alguns materials per 
utilitzar-los com a eines i satisfer 
alguna de les fites marcades més
importants; alimentar-se, apa-
rellar-se i tirar endavant la seua 
descendència. Tots coneixem 
algun cas; alguns simis utilitzen 
branquillons que han de fer a 
mida per poder extreure larves 
i menjar-se-les. Gran part dels 
ocells teixeixen els seus nius a 
partir de fibres soltes, donant 
formes que ens recorden als cis-
tells. Alguns altres simis i alguna 
varietat de llúdriga utilitzen pe-
dres per trencar llavors o crus-
tacis que després es cruspeixen. 
Tot i que en aquest tercer cas no 
transformen directament aquella 
eina utilitzada, si pot haver-hi un 
desgast i per tant una transfor-
mació involuntària de l’objecte, 
i és per aquí més l’observació 
de l’entorn per on comença la 
màgia. Probablement nosaltres, 
en aquest moment, siguem els 
únics que podem transformar 
els materials per convertir-los en 
el següent esglaó; l’art. I és amb 
el que considerem art quan co-
mencem a captar l’atenció de 
tercers que s’interessen per l’ob-
jecte i el seu procés de transfor-
mació.
Les teues activitats són força 
participatives i vinculades a 
l’arqueologia i la natura. A 
qui les recomanaries?

sense eines modernes, utilitzant 
els recursos necessaris per al teu 
benestar i sosteniment.
En les diferents activitats que 
fas ens demostres com cada 
eina resumeix i formalitza 
l’experiència col·lectiva d’in-
nombrables generacions.
Sí! Solem posar en context allò 
que produïm o el comparem amb 
tècniques actuals. Expliquem de-
tingudament allò que coneixem i 
no hi ha millor manera d’assolir 
els coneixements que posant en 
pràctica allò que s’aprén. Sovint 
utilitzem eines que la majoria 
desconeix; els brocats d’inèrcia, 
estris per cordar, altres per po-
lir, esberladors... Transformem 
matèries primeres amb les nos-
tres mans i això ens permet jugar 
amb els cinc sentits, les olors i els 
sons d’alguns materials són molt 
característics en cada activitat, i 
al cap del temps les recordem en 
altres moments de la nostra vida. 
Arribem en les mans a les but-
xaques i no marxem tan sols en 
un objecte, ens emportem una 
vivència que ens marca i defineix.
Una programació que inclou 
més de 50 activitats, pensa-
des per fer a l’aire lliure, fa-
miliars, d’oci, esportives i cul-
turals. Quines destacaries?
Et contestaré amb una altra pre-

gunta: Que us agradaria apren-
dre? Si el que voleu és manipular 
materials; fibres vegetals, argila, 
pedres... i transformar-los en un 
objecte útil com un cistellet, una 
peça de ceràmica, un ganivet de 
sílex, un collaret...,  lo vostre són 
les activitats d’experimentació 
arqueològica. Cal tenir clar que 
amb aquestes activitats s’acaba 
coneixent amb més profunditat 
l’entorn que ens envolta; quines 
plantes ens rodegen i perquè ens 
poden ser útils, amb quins ani-
mals convivim i perquè cal res-
pectar-los i això ens acaba por-
tant fins a la bio caiac al riu Ebre. 
En definitiva, un dia al parc acaba 
sent un dia diferent que ens per-
met desenvolupar habilitats.
Totes les propostes d’activi-
tats estan adaptades a les 
mesures de prevenció i segu-
retat per la Covid-19 i amb 
aforament limitat.
En aquests moments incerts que 
estem vivint, segurament que les 
activitats aniran canviant d’afo-
rament. Pretenem, hi  hagi  Co-
vid-19 o no, fer totes les activi-
tats a l’aire lliure i tenir un màxim 
d’entre els deu i quinze partici-
pants. Tot i això dependrà de la 
incidència acumulada i de les 
restriccions de cada moment. 
L’espai ens permet fer activitats 

amb més participants, tenim ma-
terial individualitzat per a cada 
participant, però per un millor 
desenvolupament i poder resol-
dre totes les incògnites que van 
sorgint, considerem que a petit 
comité les activitats tenen un 
millor desenvolupament. 
Quines han estat les “desco-
bertes” que més t’han sor-
prés?
Els que em coneixen saben del 
cert que el meu cor em condu-
eix a experimentació arqueolò-
gica, una afició que vaig heretar 
del meu pare; Enric Pla Cid. Ell 
va ser el que va posar, sense sa-
ber-ho, el primer granet de sorra 
en aquest projecte. Així que la 
meua ànima pertany al riu Ebre. 
L’Ebre és un dels indrets que més 
m’ha sorprés, tant en positiu con 
en negatiu; el que hi ha ocult en 
els seus ecosistemes tan fràgils i 
complexes, la fauna i la flora que 
l’envolta ens pot portar a conver-
ses interessants sobre la conser-
vació i el paper que ha de jugar 
la societat per al seu benestar i el 
del riu. L’etnografia que s’amaga 
al seu darrere, i que a hores d’ara 
tan poc s’albira, és un tresor que 
cal posar més en valor.

MARCO PLA
UN VIATGE EN EL TEMPS
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“UN INDRET 
IDEAL PER VEURE, 
APRENDRE, I 
MANIPULAR 
UNA ETAPA DE LA 
NOSTRA HISTÒRIA 
POC CONEGUDA PER 
LA MAJORIA”


