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L’independentisme
s’imposa

»

’independentisme reforça la seva majoria tot i la victòria del PSC en unes eleccions al Parlament
marcades per una pandèmia que va suposar una participació molt baixa, només del 53,42 %.
La més baixa de la història. P 15-17

Terres de l’Ebre: el número d’ingressats per Covid baixa,
però la pressió a l’UCI continua sent alta
La situació a nivell de contagis segueix millorant. I la pressió hospitalària comença a baixar,
tot i que els casos d’UCI segueixen sent elevats.
D’altra banda, la bona notícia és que el brot de l’Hospital de la Santa Creu està sota control.
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a ha acabat el conte amb el
recompte d‘unes eleccions
que seran recordades per
celebrar-se en plena tercera
onada de coronavirus, i ara
toca el següent pas, que és
la constitució de la cambra
legislativa i la investidura del
president de Govern català.
En el cas del 14-F, les urnes han
deixat un panorama de difícil governabilitat que obligarà els partits
a afanyar-se en les negociacions
postelectorals perquè després
dels 20 dies hàbils des de les eleccions, s’ha de convocar la sessió
constitutiva de la legislatura que
és quan el president de la Generalitat en funcions ha de convocar
el ple amb el que arrenqui la nova
legislatura. En aquesta sessió es
tria als integrants de la Mesa de la
Cambra. Es tracta del primer pas
imprescindible perquè el Parlament pugui començar a caminar
i precedeix, per exemple, a la formació dels grups parlamentaris, o
de la constitució de les comissions.

Segons el calendari, podria celebrar-se fins al 12 de març. Després,
en els següents 10 dies hàbils, hi
ha la Ronda de consultes on el recent elegit president del Parlament
haurà de proposar a la Cambra un
candidat a la investidura després
d’haver-se reunit amb tots els partits amb representació parlamentària. Aquest aspirant ha de sortir
dels diputats elegits a les urnes i
això podria ocorre a finals del mes
de maig. Llavors, arribaria la Sessió
d’investidura on el candidat designat exposa el seu programa de
Govern i sotmet la seva elecció a la
Cambra, on necessita el vot de la
majoria absoluta dels diputats (68).
Si no ho aconsegueix, l’endemà,
es repeteix el procés. En aquest
cas, l’aspirant només haurà d’obtenir el suport de la majoria simple
dels escons (més sís que nós). En
el cas que tampoc ho aconsegueixi, tot el procés torna a començar:
ronda de consultes i celebració
del primer i el segon ple. Si passat
dos mesos des de la primera vo-

tació d’investidura ningú hagués
collit el consens necessari per
falta d’acords, la legislatura resta
dissolta automàticament i el president o presidenta de la Generalitat
en funcions convoca eleccions de
manera immediata. En aquest supòsit, els comicis se celebrarien
entre els 40 i 60 dies després de la
convocatòria.
Podem resumir els resultats
d’aquestes passades eleccions al
Parlament amb la victòria del PSC
en vots i l’empat dels socialistes i
ERC 33 escons. Tant Salvador Illa
com Pere Aragonès han anunciat

que es presentaran a la investidura.
Aquesta vegada els pitjors pronòstics es van complir amb la irrupció
de Vox al Parlament. El PDeCAT ha
quedat fora del Parlament, tancant
una bona part de la història política i després d’anys de lideratge a
pràcticament tota Catalunya. Tot
i els dubtes que havien envoltat
la convocatòria electoral, les incidències van ser mínimes, i el principal impacte de la pandèmia va
ser una altíssima abstenció, amb
la més baixa participació en unes
eleccions catalanes des de l’inici
de la democràcia.
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Salut engega formacions contra la Covid-19 pels
professionals que atenen a persones grans
Durant aquest mes de febrer s’iniciarà la formació de 100 treballadors familiars en atenció a la gent gran per Covid-19.
Paral·lelament, s’està formant el personal de residències en la presa de mostres segura per la Covid-19.

E

l pròxim 24 de febrer s’iniciarà la formació de 100 treballadors
socials en atenció a la gent gran de residències i d’ajuda
a domicili en situació Covid-19. El curs està subvencionat pel
contracte Programa d’UCF, i la formació serà gratuïta per a tots
els participants. Tot el material didàctic del programa formatiu
parteix de l’expertesa del Consorci de Salut i Social de Catalunya,
responsable de l’Aula virtual que ja va formar més de 800 persones
durant la primera onada.
100 alumnes ja s’han inscrit en aquest primer curs, i ja n’hi ha un altre
previst pel març. La formació serà 100% on-line, mantenint així les mesures de seguretat, i el curs estarà tutoritzat per Íngrid Roca, fins aquesta
mateixa setmana Delegada de Residències a les Terres de l’Ebre i que
aquesta setmana s’incorporarà com a Directora d’Infermeria de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. Cristina Barragan serà la nova Delegada
de Residències.
Aquest programa pretén donar resposta a les necessitats immediates
derivades de la potencial incorporació de noves persones treballadores
com a personal de suport en residències geriàtriques en el marc de la
COVID-19 i als professionals dels Serveis d’Ajuda a Domicili de les Terres
de l’Ebre. En aquest sentit, la formació vol facilitar aquesta incorporació
i proporcionar les eines, donar a conèixer les tècniques i promoure els
hàbits més segurs i eficients, tant per als equips de professionals d’atenció directa que cuiden a la gent gran, com als usuaris que reben una
atenció més professionalitzada i centrada en la persona.
Paral·lelament, professionals de residències de Terres de l’Ebre ja han començat una nova formació sobre presa de mostres segura per a la Covid-19 amb PCR i Test d’Antigen Ràpid. L’objectiu d’aquesta formació és
poder millorar l’autogestió dels centres residencials i que puguin realitzar
aquestes proves en cas que sigui necessari.
Aquesta capacitació, amb 99 treballadors de residències inscrits, consta

d’una part teòrica, que s’ha realitzat on-line, mitjançant webinars organitzades per experts del Departament i d’una part pràctica, que es realitza amb la supervisió de professionals de l’Atenció Primària de l’ICS.
Aquesta formació està certificada per l’àrea de Desenvolupament de
Professionals del Departament de Salut i coordinada conjuntament entre la direcció de l’ICS i la Delegació de Residències a Terres de l’Ebre.
Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre, ha recalcat “la
importància d’aquestes iniciatives amb la voluntat de formar nous professionals i ampliar coneixements i competències”. També ha volgut agrair
“la implicació, dedicació i excel·lent coordinació d’Íngrid Roca”, alhora
que ha afegit “que s’ha optat per una transició de continuïtat, ja que la
Cristina Barragan formava part de l’equip de suport en l’àmbit residencial”.

en portada
MÉS
NOTICIES
SOTA CONTROL
EL BROT DE LA
SANTA CREU
El brot de l’Hospital de la
Santa Creu de Jesús ja està
sota control. Pel que fa al pla
de contingència HCA i HCME
funcionen en normalitat i
l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta va recuperant
cirurgies i consultes.

“EN PERILL
30.000
ESTABLIMENTS
DE COMERÇ I
HOSTALERIA”
La pandèmia ha “posat en
perill” 30.000 establiments
de comerç i hostaleria i més
de 100.000 llocs de feina a
Catalunya, segons Comertia.
L’entitat forma part d’una
nova aliança estatal entre
associacions de comerç i
l’hostaleria per defensar els
interessos dels sectors i evitar
el tancament d’empreses,
la destrucció d’ocupació i la
ruptura de la cadena productiva. A l’Estat, les restriccions
d’activitat han provocat
el cessament de prop de
148.000 negocis, la destrucció de mig milió de llocs de
feina i un impacte de 82.000
milions d’euros en la facturació. Davant aquesta situació,
els sectors reclamen ajudes
directes de 12.500 milions,
incrementar el període de
carència dels crèdits ICO en un
any i allargar els ERTO fins a
finals de 2021.

CENTRES
EDUCATIUS
A les Terres de l’Ebre no hi ha
cap centre educatiu tancat.
En les quatre comarques
ebrenques hi ha 11 grups
escolars confinats, de 9
centres educatius. De tota la
comunitat educativa hi ha 243
persones en quarantena de
12 centres. Durant els últims
10 dies s’han detectat en 15
centres educatius 20 positius
de Covid-19. (Imagina Ràdio)
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PROCICAT
Els investigadors han alertat d’una frenada
de la baixada de casos a Catalunya
E

l Govern estava ahir la
tarda acabant de decidir
sobre les restriccions
vigents tenint en compte
que en els últims dies, en
general a Catalunya, s’ha
produït una pujada de l’Rt
i una certa frenada en la
disminució de casos.
Fonts del Departament de
Salut han explicat que prefereixen tenir dades consolidades per prendre una decisió,
i han recordat que la resolució vigent acaba diumenge.
Els investigadors de la UPC
del grup BIOCOM-SC han
alertat d’una frenada de la

baixada de casos i han apuntat que caldrà vigilar si això
es consolida i acaba aturant
la bona tendència dels últims
dies. En aquest sentit, avisen
que “no hi ha marge a les UCI
per una pujada de casos”. “Si
us plau, minimitzem la interacció social al màxim”, ha
demanat el grup, que remarca que no és possible saber
quin factor ha tingut més

pes en aquesta frenada, si les
noves mesures, l’activitat per

les eleccions o la nova variant.

“No és possible saber quin factor ha tingut més pes en aquesta frenada,
si les noves mesures, l’activitat per les eleccions o la nova variant.
Per això s’estan estudiant les noves restriccions”

La pressió assistencial a les Terres de l’Ebre
segueix baixant, però a l’UCI encara és elevada
E

ls casos de contagis
confirmats acumulats a
les Terres de l’Ebre s’eleven
ahir dijous a 9.687 (la
setmana passada eren 9.565).
Per tant, en set dies s’han acumulat 122 casos positius més
al territori (la setmana anterior
190). L’evolució de la pandèmia a les Terres de l’Ebre, pel
que fa a les dades, millora. La
velocitat de propagació del virus se situa en 0,58 (setmana
passada era 0,63) i el risc de
rebrot està en 112 (divendres
passat era de 258). Baixa i ja
s’acosta als 100). Aquest dimecres a l’Ebre, en un dia, se

sumaven 20 nous positius de
covid-19 confirmats per proves PCR o test antigènic ràpid. En dades d’ahir, el nombre total de morts des que es
va iniciar la pandèmia és de
165 (setmana passada 160).
Segons les dades oficials facilitades ahir per Salut, hi ha 53
persones hospitalitzades per
contagis a centres de les Terres de l’Ebre (divendres passat
78). Pel que fa a les dades d’ingressats a l’UCI, ahir dijous es
comptabilitzaven 25 persones
a l’UCI de l’Hospital Verge de
la Cinta (22 per covid). Setmana passada eren 27 (25 covid).

La taxa de confirmats per PCR
o tests d’antígens és de 57 pels
133 de la setmana anterior. El
2,03% de les proves que es fan
donen positiu. A la regió sanitària de l’Ebre, fins ahir dijous,
s’han vacunat 6.583 persones.
Un total de 4.188 han rebut ja
la segona dosi.

Hospital Verge
de la Cinta:
ahir dijous,
25 persones a l’UCI,
22 d’elles per covid.

Vergés demana “contenció” en la revisió de les restriccions
La consellera de Salut, Alba
Vergés, ha afirmat que s’està
revisant les restriccions per
frenar el coronavirus –que
caduquen el diumenge- i
davant una possible flexibilització ha advertit que la
revisió ha de ser “amb contenció”. En roda de premsa
Verges ha apuntat que la
majoria de dades marquen
una tendència positiva i que
la situació epidemiològica

està millorant, encara que ha
demanat ser “prudent” perquè
la pressió assistencial encara
és alta”. D’altra banda, i després que el TSJC hagi admès a
tràmit un recurs de Fecasarm
per obrir la restauració fins a
les 10 de la nit, la consellera
en funcions ha advertit que
els jutges “no poden fer d’epidemiòlegs”.
“És molt perillosa aquesta
deriva”, ha afegit.
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URBANISME
Tortosa licita la museïtzació de les restes
arqueològiques de la plaça de la Catedral

PREMIS
ENDERROCK
La cançó ‘Fràgil’ de Pili
Cugat i Carlos Luprian està
nominada a Millor Cançó
d’autor dels Premis Enderrock. Un reconeixement que
es seleccionat a través de
votació popular. Ara sobre la
segona ronda fins el 28 de
febrer. En aquesta categoria
també es troba un segon
ebrenc, el cantautor Joan
Rovira. “Fràgil” és una de les
dotze cançons que componen el disc “Poesia Amiga”,
el resultat de sentiments,
moments i cançons a partir
de poemes. Els poetes amics
que hi van col·laborar són de
Terres de l’Ebre i Camp de
Tarragona; Carme Cruelles,
Joan Callau, Conxita Jiménez, Francesc Valls Calçada,
Àngel Martínez Callau, Rafel
Jornet, Josep Lleixà, Vicent
Pellicer o Zoraida Burgos.
(ebredigital.cat)

CONSELL
COMARCAL DEL
BAIX EBRE
Una vintena d’alumnes es
formen en gestió administrativa al Viver d’Empreses
Baix Ebre Innova, a Camarles. Es tracta d’un dels
cursos de l’oferta formativa d’enguany del Consell
Comarcal del Baix Ebre, a
través de la societat Baix
Ebre Innova, subvencionats
pel Fons Local Europeu i
el departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la
Generalitat. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Xavier Faura, ha fet
aquest dijous la inauguració
del curs. “Es tracta d’un curs
que permetrà a l’alumnat
obtenir la professionalització
necessària per a accedir al
mercat laboral; forma part
del programa Formació amb
Compromís de Contractació,
que garanteix la inserció
laboral d’un mínim del 40%
dels participants”, ha explicat el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre.

tortosa

L

’Ajuntament de Tortosa ja
ha aprovat definitivament
la museïtzació de les restes
arqueològiques localitzades
a les excavacions al davant
de la catedral.
El projecte, que té com a nom
Cota 0, permetrà els visitants
veure de prop els elements
apareguts, que corresponen a
diferents èpoques de la ciutat
entre els segles I i XVI.
El projecte Cota 0 ha anat a
càrrec de l’equip ABS i té un
cost de 224.786 euros. Ara
s’iniciarà el procés de licitació
per tal que les obres d’adequació de les restes arqueològiques es puguen iniciar de
manera simultània al tram final
de les obres de la plaça de la
catedral, que està previst que
finalitzen a l’inici de l’estiu.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha remarcat que el

projecte Cota 0 permetrà afegir un nou actiu turístic molt
important al centre neuràlgic
del nucli històric de la ciutat.
A més a més, subratlla la importància d’haver pogut localitzar restes rellevants, com les
relacionades amb la ciutat romana, de la qual no se n’havien
pogut trobar amb anterioritat.
“L’aposta que en el seu moment vam fer per enderrocar
les cases que hi havia en este
espai, així com les excavacions
posteriors que hi vam fer, han
permès que haguéssem pogut
trobar una part de la nostra
història en molts pocs metres”.

El projecte de museïtzació de la plaça de la catedral farà visitables
restes d’un període històric de quinze segles.
Es crea un equipament turístic a la part inferior del nou espai públic.

El teatre auditori Felip Pedrell acull avui l’acte
inaugural de la Capital de la Cultura Catalana de Tortosa
Avui divendres 19 de febrer,
a partir de les 19 h, Tortosa
durà a terme l’acte inaugural
de la Capital de la Cultura
Catalana 2021.
Ho farà amb una cerimònia
que girarà al voltant dels
vuit eixos que configuren la
capitalitat tortosina i al voltant dels quals s’estructuren
els actes que aniran tenint
lloc al llarg de tot l’any: l’ex-

pressió corporal i musical,
la creativitat artística, el
treball, el patrimoni, la creença, les lletres, la festa i la
gastronomia.
L’acte d’inauguració estava
inicialment previst durant
el gener, però el repunt de
casos de la tercera onada
de covid-19 al país –que va
comportar l’increment de limitacions per part de la Ge-

neralitat, entre les quals, el
confinament municipal– va

fer necessari el trasllat al 19
de febrer.

En marxa, les obres d’arranjament dels camins del
barranc de Sant Llàtzer i de les Revoltes
Els treballs sobre el terreny per arranjar el camí
de les Revoltes i el camí
del barranc de Sant Llàtzer han començat.
Es
tracta de dos punts que
van patir les conseqüències de les fortes pluges
que van caure l’octubre
del 2018, i que s’execu-

ten una vegada s’ha pogut disposar dels recursos
econòmics procedents de
la Generalitat i de l’Estat.
En concret, esta actuació suposa una inversió
de 126.965,46€, de la qual
l’Ajuntament de Tortosa
n’assumeix la meitat del
cost.

amposta
BREUS
TEATRE
Torna el teatre als escenaris
d’Amposta. Es programen dos
obres de teatre, tres espectacles infantils i un espectacle
de dansa. La següent cita
és amb l’obra “El silenci dels
telers”, el diumenge 28.
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COL·LABORACIÓ

HOSPITAL COMARCAL

El projecte Emma,
nou incentiu
a l’app Reciclos

Miquel Àngel Barberà,
nou director

TURISME
Amposta rep el segell de
Cicloturisme i promociona la
bicicleta com a part fonamental de l’experiència turística.
Turisme Amposta obre un
perfil a Wikiloc per promocionar les rutes.

POBLE NOU
Les obres de construcció del
nou dipòsit d’aigua encaren la recta final. Amb un
pressupost de poc més de
300.000 euros, la construcció
del dipòsit compta amb una
subvenció de l’ACA de 80.000
euros i té una capacitat de
600 metres cúbics.

El nou projecte col·laboratiu
inclòs a l’app Reciclos d’Amposta és el Projecte Emma.
Ara, els veïns i veïnes d’Amposta
podran col·laborar en la recerca
en càncer de mama mitjançant
el reciclatge. L’aplicació web
de Reciclos permetrà afegir els
punts que els usuaris guanyin a

partir del reciclatge d’envasos
(anomenats Reciclos) a l’incentiu. Aquest nou incentiu, obert
el 12 de febrer i que conclourà
el 31 de maig, té un objectiu de
2.400 Reciclos. Aquesta quantitat, un cop aconseguida, es bescanviarà per una aportació de
1.200 € al Projecte Emma.

Miquel Àngel Barberà Llorca
és, de d’aquest mes de febrer,
el nou director de l’Hospital
Comarcal d’Amposta. Ocupa,
així, el càrrec del ja jubilat doctor Josep Antoni Saa. Originari
de Tortosa, concretament de
Ferreries, Barberà torna al territori després d’una trajectòria
professional a la capital del
país. Arriba en un moment de
renovació tecnològica i millora
de l’Hospital. Ara mateix, s’estan efectuant les obres de la

quarta planta, amb una inversió
de poc més de 700.000 euros i
per habilitar 8 habitacions dobles, que tenen prevista la seva
finalització “aproximadament,
d’aquí a quinze o setze dies;
després s’haurà de fer l’equipament i la posta en marxa”,
apunta el nou director. “També
sabem que podem créixer pel
que fa a l’activitat quirúrgica
per disponibilitat de quiròfans
que es podria desplegar en un
futur”, ha afegit.
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DELTEBRE:
COMMEMORACIÓ
DEL CARNAVAL
L’Ajuntament de Deltebre,
conjuntament amb la Comissió de Festes, han volgut
commemorar el carnaval
decorant els aparadors dels
comerços amb les disfresses
elaborades per les entitats
participants en les anteriors
edicions de la Rua i també
amb la col·laboració de l’Associació FECOTUR.
En total, una quinzena
d’entitats s’han involucrat en
aquesta iniciativa cedint les
seves disfresses a més de 35
establiments del municipi.
Les disfresses estan exposades des de divendres passat
i fins a final d’aquest mes,
el dia 28 de febrer. L’alcalde
Lluís Soler ha volgut agrair
“la col·laboració i participació
de les diferents entitats i
comerços”.

AGÈNCIA
CATALANA DE
L’AIGUA
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a través del Diari
Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), ha fet
públiques dues resolucions
destinades a ampliar i fer
més extensibles els ajuts
destinats a reduir el risc
d’inundacions a Catalunya, tant en l’àmbit de les
conques internes com a la
part catalana de la conca de
l’Ebre i el Xúquer.
En total, aquestes resolucions permeten incrementar
en 1,2 MEUR els ajuts, concretament, la línia d’ajuts
en actuacions de protecció
d’avingudes en zona urbana
a les conques internes, amb
una dotació inicial de 4 milions d’euros, s’incrementa en
800.000 euros, mentre que
les subvencions per a la prevenció d’avingudes en zona
urbana a la part catalana de
l’Ebre i el Xúquer, amb una
dotació inicial de 2 milions
d’euros, s’incrementa en
400.000 euros.

baix ebre

DELTEBRE
L’Ajuntament reinicia les obres de la
piscina Agustí Ramon Castellà
L

a setmana passada es
van reprendre les obres
d’adequació de la piscina
Agustí Ramon Castellà, la
piscina exterior del Centre
Esportiu del Delta.
Les obres es van aturar durant
el segon trimestre de l’any
2020 a causa del primer estat
d’alarma derivat per la pandèmia de la COVID-19.
L’actuació està previst que es
finalitzi durant el segon trimestre de l’any 2021 i que, per
tant, la piscina ja pugui estar
operativa durant la temporada
de calor.
Les instal·lacions de la piscina

exterior ja fa més de 19 anys
que van tancar les seves portes.
El cost de reobrir-les suposarà una inversió del voltant
258.000 euros que assumirà
el propi Ajuntament de Deltebre gràcies al bon estat de la
hisenda municipal a partir de
l’acurada gestió econòmica
realitzada durant el darrer any.
Tal com es va anunciar al
seu moment, aquesta piscina
durà el nom d’Agustí Ramon
Castellà, persona que es va
encarregar de les tasques de
manteniment durant molts
anys.

L’AMETLLA DE MAR
En venta un oli solidari per combatre
la crisi del coronavirus
L

’Ajuntament ha posat a
la venta un oli solidari
elaborat pels joves del
centre d’acollida del
municipi.
Els diners aniran destinats íntegrament al compte bancari
de l’Ajuntament, obert l’any
passat, que recapta fons per
combatre la crisi del coronavirus a escala local. L’oli, presentat en una botella de 500
ml, té un preu de 4 euros, i
està disponible a l’Oficina de
Turisme.
Tot va començar el passat
mes de novembre, els joves

estrangers no acompanyats,
atesos pel Servei de Primera Acollida i Atenció Integral
‘Baix Ebre’ i del centre de la
urbanització de Sant Jordi,
van iniciar tasques de col·laboració amb l’Ajuntament,
recollint olives i garrofes.
Unes tasques emmarcades
dins un conveni que va signar
l’Ajuntament amb la Fundació
Diagrama, l’entitat que gestiona el centre. Les olives es
van moldre a la Cooperativa
Agrícola de La Cala i d’aquí,
han sortit més de 100 litres
d’aquest oli solidari. Un oli

embotellat en botelles de 500
ml que amb la seva compra,
s’ajuda econòmicament a les

persones o col·lectius locals
més afectats per la crisi.
(La Cala Ràdio)

El Govern modifica els estatuts de la Fundació Observatori
de l’Ebre per integrar el centre a la Generalitat
El Consell Executiu ha aprovat modificar els estatuts de la
Fundació Observatori de l’Ebre
per adequar-los a la seva integració en el sector públic de
la Generalitat. Fruit d’aquests
canvis, el conseller de Territori i Sostenibilitat n’exercirà la

presidència i s’incorporarà com
a nou patró de la Fundació l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC).
Creat l’any 1904, funciona com
a fundació sense ànim de lucre
dedicada a l’estudi de fenòmens
geofísics i ha acumulat un gran

fons documental.
Entre les seves funcions figura
gestionar, promocionar, fomentar i desenvolupar l’Observatori
de l’Ebre de Roquetes, que disposa de les estacions sísmiques
i meteorològiques més antigues
de Catalunya en actiu.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
CONCURS DE
TAST DE LA FIRA
DE L’OLI I LA
GARROFA
Un total de 47 mostres d’oli
d’oliva s’han presentat a la
fase prèvia del 37è Concurs
al Tast dels Olis de les Terres
de l’Ebre que se celebra en
el marc de la XXVI Fira de
l’Oli i V Fira de la Garrofa de
Jesús, del 25 de febrer a l’1 de
març, i enguany en un format
virtual per la Covid-19. Per tal
de garantir les distàncies i la
màxima seguretat sanitària,
i de manera excepcional, els
tastadors del territori es van
reunir en una sala especialment habilitada a l’EMD de
Jesús per analitzar i puntuar
les diverses mostres presentades.

TIVENYS
L’Ajuntament ha informat
del naixement de ‘Lo Pregoner’, “un butlletí d’informació municipal, on podrem
llegir notícies, entrevistes
i conèixer l’actualitat del
nostre poble. Si vols saber-ne
més, mira les nostres xarxes
socials, PRÒXIMAMENT
MOLT MÉS”.

XERTA
L’Ajuntament va informar
que s’han instal·lat 8 noves
papereres a diferents punts
del municipi. “Demanem
fer un esforç entre tots
per utilitzar-les i d’aquesta
manera ajudar a mantenir
el poble net”. Així mateix,
també es van executar obres
de reg asfàltic al primer tram
del camí de la Illa i a uns 350
metres que es trobaven en
mal estat del camí d’Alfara
a Aldover, al tram proper al
canal Xerta-Sénia.

PAÜLS
L’Ajuntament ha informat
que les obres d’arranjament
de diversos carrers: Placeta,
Serrall, Sant Roc i Sant Fabià
ja van finalitzar. La circulació
de vehicles ja es va obrir.

baix ebre

DELTA DE L’EBRE
Veïns de Riumar alerten de que el pla estatal
condemna a “mort” la urbanització
E

utimio Mauri, president
del Consell de Riumar:
“Curt i ras: és la mort de la
urbanització”.
Aixi valora Mauri l’impacte de
l’aplicació del Pla de Protecció del delta de l’Ebre presentat pel govern espanyol sobre
el principal nucli habitat de la
costa deltaica, també el més
amenaçat per la regressió i
l’augment del nivell del mar. La
proposta d’assumir un retrocés planificat en 264 metres
alarma veïns i propietaris. De
consumar-se, apunten, afectaria 97 habitatges. Reclamen
actuacions per preservar les

seves propietats i negocis davant el previst avenç del mar.
Des de l’executiu espanyol
neguen que les construccions
afectades passin al domini públic. Riumar ha estat assenyalat pels experts, des de fa anys,
com un dels primers nuclis del
continent europeu que podria
esdevenir inhabitable en poques dècades per l’acció combinada de la regressió deltaica i l’increment del nivell del
mar. Els seus veïns –uns 700
hi viuen tot l’any però són uns
6.500 a l’estiu, segons dades
municipals- s’acabarien convertint, així, en refugiats climà-

Pla general d’un grup de veïns de Riumar.

tics davant l’entrada del mar. El
Pla per a la Protecció del delta
que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha posat sobre

la taula per tractar de protegir
l’espai natural no ha contribuït
a esvair aquesta inquietud. Més
aviat al contrari. (ACN)

14-F
MOLDE ha valorat molt positivament els
resultats de la campanya ‘pel vot nul’
E

ls municipis del Delta de
l’Ebre han comptabilitzat
fins a 1006 vots nuls.
Un elevat número vinculat a
MOLDE, el Moviment de Lluita
pel Delta de l’Ebre que proposava una butlleta de vot nul
on les candidatures eren les
diferents badies, basses, platges i altres àrees afectades del
Delta.
L’any 2017 va haver-hi aproximadament 200 vots nuls en
tots els municipis del Delta de
l’Ebre, un any on la participació en el territori va ser del 78

%. En aquestes eleccions on la
participació ha sigut molt inferior, amb un 46% de participació en el Delta, hi ha hagut
més de mil vots als diferents
pobles deltaics.
Això significa que amb un 30%
menys de participació, s’han
multiplicat els vots nuls quasi
per 5. Això suposa un increment del 488% de vots nuls
respecte al 2017.
MOLDE ha valorat molt positivament els resultats de la
campanya pel vot nul. (Canal
Terres de l’Ebre)

Camarles: Delta Market, la botiga online del Delta
La regidoria de Comerç de
l’Ajuntament de Camarles
va celebrar aquest dimarts la
primera reunió informativa
per a tots aquells comerços
que van mostrar interès sobre la possibilitat de vendre
els seus productes mitjançant la tenda en línia Deltamarket.
Des de la regidoria de comerç es recorda a tots els

comerços interessats “a rebre
informació, sense cap compromís del funcionament i les
característiques de la tenda

en línia (marketplace), que
poden trucar a l’Ajuntament al
telèfon 977 470007 o bé envien correu electrònic a l’adre-

ça cialatorra@gmail.com i
seran inscrits per a la pròxima reunió que se celebrarà
la setmana vinent”.

montsià
MÉS
NOTÍCIES
EUFÒNIC COMPRA
PART DEL
TRABUCADOR I
LA PUNTA DE LA
BANYA AL MÓN
VITURAL EARTH2
Eufònic, Arts Sonores,
Visuals i Digital-performatives a les Terres de l’Ebre,
ha adquirit uns terrenys
de la barra del Trabucador i la Punta de la Banya
del delta de l’Ebre al món
virtual Earth2. El projecte
ha mapejat tot el planeta
Terra perquè s’hi puguin fer
propostes i accions virtuals
i en venen parcel·les de 100
metres quadrats. Eufònic
espera que en la segona fase
de l’Earth2 puguin convidar
artistes a intervenir en les
parcel·les que han comprat al
Delta per “reflexionar” sobre
aquest espai que està en
risc de desaparèixer i quines
“implicacions futures” té
l’actual situació de regressió
de la plana deltaica. Eufònic
ha comprat 50 parcel·les de
l’istme del Trabucador i 9 de
la Punta de la Banya.

LA REGRESSIÓ
DEL DELTA, A
DEBAT
Davant de l ‘escenari que
planteja el Pla estatal de
Protecció el delta de l’Ebre,
l’alumnat del cicle d’Educació i Control Ambiental
del IEPAAC, institut ubicat
a la Ràpita, han presentat
l’iniciativa de generar debat
dintre l’aula sobre la regressió del Delta del Ebre. És per
això que s’ha creat un cicle
de xerrades que es retransmetran en directe des de les
xarxes del IEPAAC.
Un total de cinc experts tècnics i educadors/es transmetran a l’alumnat la seva visió.
El centre va encetar el cicle
de Xerrades dimecres amb
Josep Polet, pagès, fundador
de DeltaPolet, empresa dedicada al turisme sostenible.
Aquest cicle finalitzarà el 26
de febrer.
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LA RÀPITA
L’Ajuntament formarà pares i mares en la
gestió de problemes de la vida familiar
L

’Ajuntament de la Ràpita
engega el projecte ‘Escola
de famílies’ amb l’objectiu
de donar resposta a les
inquietuds i necessitats de
les famílies del municipi.
La programació contempla
formacions fins al mes de juny,
les quals corresponen a les temàtiques més demanades per
les famílies en l’enquesta que
es va llançar el 14 de gener per
conèixer les necessitats i els
interessos de les famílies amb
infants i adolescents a càrrec
seu, la qual van respondre 348
persones.
L’alcalde de la Ràpita, Josep

Caparrós, exposa que “Escola
de famílies és un projecte que
posa a disposició de les famílies del nostre poble un seguit
de xerrades i d’experts en diferents matèries que ajuden a
tenir més coneixements per
donar resposta a les inquietuds
del dia a dia”.

‘Escola de famílies’
abordarà emocions,
normes i límits, noves
tecnologies o consum
de drogues

L’IRTA i la Universitat d’Alacant faran un cens real
de les poblacions de nacres al delta i el Mar Menor
L

’IRTA i la Universitat
d’Alacant elaboraran un
cens real per conèixer l’estat
de les poblacions actuals de
nacres (‘Pinna nobilis’) al
mediterrani peninsular, a les
badies del delta de l’Ebre i el
Mar Menor, a Múrcia.
Les dues institucions de recerca impulsen el projecte
“Recupera Pinna”, finançat per
la Fundación Biodiversidad
del Ministeri per a la Transició
Ecològica i la Fundació Zoo de
Barcelona. El cens, que serà
elaborat amb el suport de les
plataformes de ciència ciutadana Nacranet i Observadores
del Mar, amb voluntàries de les
dues zones, ha de servir per

conèixer l’estat de les poblacions actuals de nacres. Un cop
fet el diagnòstic inicial, es traslladaran els individus que es
troben en zones de risc a llocs
segurs. Un nou projecte per a
conservar les nacres de delta
de l’Ebre i el Mar Menor (Múrcia), les dues zones on hi ha els
darrers exemplars d’aquesta
espècie en aigües espanyoles.

Nou projecte per
conservar les nacres a
les dues zones on hi ha
els darrers exemplars

El Servei Bàsic d’Atenció Social de la Ràpita va
atendre més de 1.500 persones durant el 2020
El SBAS (Servei Bàsic d’Atenció Social) de la Ràpita ha atès
un total de 1.525 persones, és
a dir, el 10,20% de la població
empadronada a la Ràpita, durant l’any 2020.
De les 1.525 persones, 901
corresponen a dones, i les
624 restants a homes. La regidora de Polítiques Socials i

Igualtat, Oona Tomàs, explica
que “des del SBAS hem fet 4.184
actuacions durant el 2020, sobretot les que fan referència
a la valoració de la situació, la
informació, l’orientació, l’assessorament, la tramitació d’ajuts i
prestacions, i la derivació als
recursos corresponents en funció de les necessitats detecta-

des”. La problemàtica que més
ha atès el SBAS correspon a la
pobresa i la vulnerabilitat econòmica. La problemàtica s’ha
agreujat amb la situació epidemiològica que s’està vivint. Per
això l’Ajuntament ha ampliat les
línies d’ajuts per cobrir les carències de les persones o famílies ateses.
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ALCANAR
CARNAVAL
L’Ajuntament d’Alcanar i les
entitats col·laboradores han
programat diverses activitats virtuals a Alcanar per
al pròxim cap de setmana,
20 i 21 de febrer, per tal de
mantenir l’esperit carnavalesc
malgrat les restriccions per
la Covid-19. D’altra banda,
informar que l’Ajuntament i
la Fundació Mercè Pla arriben
a un acord per a situar el
centre ocupacional al Casal
Jove d’Alcanar. Des del Patronat de la Fundació, fan una
valoració positiva d’aquests
primers dies.

LA SÉNIA
‘RASCA I GUANYA’
La campanya “Rasca i
Guanya” de l’Ajuntament
de la Sénia està sent tot un
èxit. Aquest dimecres es va
realitzar la primera recollida
de cupons, “i farem arribar
als establiments locals més
de 13.000 euros amb els
cupons de les senienques i
seniencs”.
Des de l’Ajuntament senienc
informen que “recordeu que
la campanya segueix activa
fins al proper 31 de març.
Moltes gràcies als establiments i a totes i tots els que
hi esteu participant”.

ALCANAR

montsià
SANTA BÀRBARA

Reasfaltatge de carrers i nova Malestar per baralles entre
un grup de veïns
senyalització horitzontal

El govern municipal aposta per
mantenir al dia la senyalització
horitzontal, per aquest motiu,
hi destina anualment una partida important del pressupost
municipal. L’any 2020 es van
invertir 12.000 euros, aquests
recursos han permès de repintar moltes zones durant els

mesos de desembre i gener a
través d’una empresa especialitzada.
D’altra banda, l’Ajuntament
també destina una partida anual
per a fer el reasfaltatge de carrers del municipi. Les actuacions
efectuades han tingut un pressupost de 30.000 euros.

Dijous de la setmana passada,
agents dels Mossos van haver
d’intervenir arran d’una baralla que s’havia produït a Santa
Bàrbara entre una família que
fa anys resideix al municipi i un
grup de joves menors que ocupa una casa del costat.
Segons fons policials, el conflicte arrenca del passat dijous
dia 11 de febrer, i s’han hagut de
realitzar diverses intervencions
policials per tal de dissoldre les
baralles. Els Mossos han hagut d’intervenir en les diferents
disputes produïdes durant tres
dies seguits.
Dijous la nit arran d’un primer

enfrontament, va haver-hi un
ferit lleu. Divendres i dissabte
matí i tarda, també va haver-hi
enfrontaments verbals, crits i
disputes de diversa consideració, fet que va crear molt de
malestar entre el veïnat de la
zona. Els Mossos van haver de
pujar tres dies seguits i que per
part de l’ajuntament també s’ha
incrementat la presència dels
vigilants municipals per la zona
per tal d’evitar aquest tipus de
baralles, que són puntuals i aïllades de la resta de comunitat”.
Els afectats d’una banda i de
l’altra van presentar denúncia.
(La Plana Ràdio)

SANT JAUME

ULLDECONA

Dos detectoristes entreguen
materials trobats antics

Manteniment i millora dels
parcs infantils

GODALL
TRACTAMENT
FITOSANITARI
L’Àrea de Serveis de
l’Ajuntament de Godall, va
comunicar al veïnat que
dimarts dia 16 de febrer,
es va aplicar el tractament
preventiu fitosanitari contra la processionària a les
àrees de pins de les zones
públiques dels voltants del
poble.
“Com a mesura de prevenció es recomana al veïnat
que no accedeixin als punts
de tractament durant els
següents tres dies a comptar des del dimarts”.

Els detectoristes, Maria Keryte i
Eros Royo, soci de l’Associació
de Detectoristes de Catalunya
(ADC), han fet entrega a l’Ajuntament de diferents materials
metàl·lics detectats, entre els
quals hi ha dues campanes de
coure, una moneda de l’any
1850 i una bala de mosquet
(rifle d’avantguarda d’època,
1700-1900). També han trobat
monedes de curs legal amb
les quals s’ha fet una compra

d’aliments que s’ha entregat a
Càritas Parroquial. El material
detectat correspon a la descontaminació de la plaça de
bous, autoritzada prèviament
per l’Ajuntament, i d’un arrossar privat de la població. Així
mateix, l’Ajuntament ha tramitat al Departament de Territori l’autorització per portar
a terme descontaminacions
a les platges de Migjorn i del
Serrallo. (Imagina Ràdio)

La brigada municipal ha dut a
terme al llarg dels darrers mesos tasques de reparació i millora dels parcs infantils d’Ulldecona i barris, en concret, un
total de 15 àrees de jocs per
als més menuts. Cal destacar
la millora del parc de les Ventalles i del parc del carrer Mestre Moreira. En tots, s’han fet
feines de manteniment, pintura i reposició, sobretot pel
que fa als seients dels gronxadors tant per a infants de 0 a 3
anys com per a infants de 3 a

12 anys. Al parc del Passeig de
l’Estació, a més, s’ha instal·lat
un gronxador adaptat a infants
amb mobilitat reduïda.
En els propers mesos es repararan també els sostres de les
casetes de fusta que hi ha dintre dels parcs infantils i algun
terra que encara queda deteriorat. “Amb aquestes millores volem donar seguretat als
infants que utilitzen aquestes
àrees de joc i demanem, a la
vegada, la màxima cura i respecte per part de tothom”.

ribera/terra alta
TERRA ALTA
MURALS PER
DEFENSAR EL
PAPER DE LA
DONA
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CRETES

HORTA DE SANT JOAN

Busquen figurants per la
nova sèrie de Netflix, ‘La Isla’

Ajut a la gestió forestal
sostenible

Les 12 escoles de la comarca
de la Terra Alta han realitzat
12 murals en murs i parets
de la comarca per reivindicar el paper de la dona. Les
pintures, de temàtica no
sexista, han estat dirigides
per l’il·lustrador terraltí Jordi
Costa.
Els murals parlen de la invisibilització de la dona al llarg
de la història pel simple fet
de ser dones.

RIBA-ROJA
LLUITAR CONTRA
EL MUSCLO
ZEBRA
La Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE) ha modificat
la normativa de navegació als
embassaments de la conca
per lluitar contra l’expansió
del musclo zebra i altres
espècies invasores. La revisió
pretén garantir millor l’activitat lúdica en les masses d’aigua no afectades per aquest
invasor. Per evitar la variació
freqüent de masses d’aigua
on es navega i augmentar el
risc de dispersió, estableix un
termini mínim d’un any per a
les declaracions responsables.

La agencia Temps busca figurants d’entre 18 i 25 anys de les
Terres de l’Ebre per participar
en el rodatge de la nova sèrie
de Netflix, La Isla. Les escenes
es rodaran el propers mesos
de març i abril a Cretes, a la
comarca del Matarranya). La
feina serà remunerada. La Isla
es començarà a rodar el 22
de febrer a Lanzarote i després farà parada a la franja
amb Teruel. Posteriorment, el

set de rodatge es traslladarà a
Barcelona i Girona. Els interessats han de tenir disponibilitat
des del 17 de març al 19 d’abril.
Cal enviar el correu electrònic
figuracionlaisla@gmail.com
amb assumpte SERIE. Aquest
ha d’incloure una foto de cara
i cos sencer, alçada, talles de
roba, lloc de residència i telèfon de contacte. Es valorarà
tenir habilitats de malabars i
acrobàcies.

L’Ajuntament d’Horta de Sant
Joan ha comunicat aquesta setmana que s’ha signat la
primera adjudicació d’ajut a la
gestió forestal sostenible.
Des de l’Ajuntament de la localitat terraltina s’informa que “al
mateix temps que els ramats
pasturen en el forest municipal
dels Ports, fan prevenció d’incendis forestals i la restauració

del potencial forestal”.
Tot plegat, segons el consistori, “ha estat possible gràcies a
la coordinació de la Regidoria
d’Agricultura i Ramaderia de
l’Ajuntament d’Horta i la Secció
de Boscos i Recursos Forestals
a les Terres de l’Ebre. Ha estat finançat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació”.

ROQUETES/MÓRA LA NOVA

GANDESA

Inici de la vacunació a
professionals educatius

Eva Vicens, nova directora
de Vadevi

RIBERA D’EBRE
CULTIU DEL KIWI
Aquesta primavera començarà la prova pilot per introduir
el cultiu de Kiwi a la Ribera
d’Ebre, per buscar alternatives complementàries al sector de la fruita dolça, forçat a
arrencar conreus de préssec
i nectarina i reconvertir
molts camps pels efectes del
virus de la sharka, que des
de 2008 ja ha afectat més
de 400 hectàrees d’arbres
fruiters de la comarca.
Agricultura invertirà prop de
350.000€ en 5 anys per al
cultiu del kiwi a la comarca
de la Ribera d’Ebre.

Salut ha notificat aquest dimarts l’inici de la vacunació
amb el vaccí d’AstraZeneca
als més de 3.700 professionals d’educació de fins a 55
anys de les Terres de l’Ebre. La
vacunació comença aquesta
setmana i s’habilitarà almenys
un punt de vacunació a cada
comarca ebrenca a partir de la
setmana vinent.
Actualment hi ha habilitats
els punts de vacunació de del

Casal Hort de Cruells de Roquetes i de la llar de jubilats
de Móra la Nova).
El personal d’escoles i instituts rebran un SMS que els
redirigirà a la web on poden
escollir el lloc i l’hora de la
vaccinació.
La gerent de la regió sanitària
de l’Ebre, Mar Lleixà anima a
tots els professionals educatius a vacunar-se per assolir
aviat la immunitat de grup.

Eva Vicens ha estat nomenada
nova directora de Vadevi, el
diari de referència en el món
dels vins catalans. Anteriorment, la periodista terraltina
ha estat redactora de Vadevi
i directora dels Premis Vinari,
una trajectòria professional
que li va significar el premi a la
Millor Comunicadora del Món

del Vi en la Nit del Sommelier
2017. Vicens defineix el seu
origen familiar a la Terra Alta
com a “pagesos de tota la vida
que m’han criat entre vinyes, i
que m’han transmès l’amor per
la vinya”. La gandesana Eva Vicens substitueix Margalida Ripoll, que ha dirigit Vadevi durant els últims cinc anys.
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MÉS
NOTÍCIES
AJUTS
Agricultura aprova 2,1 M€
en ajuts a 3 projectes per
promoure la transferència
de coneixements entre
investigadors i pescadors i
la innovació en el sector de
l’aqüicultura.
Els projectes seleccionats
són: una iniciativa per
donar suport científico-tècnic als comitès de cogestió,
un altre sobre els riscos
emergents de mortalitat de
bivalves al delta de l’Ebre i,
finalment, una eina per monitoritzar el cultiu intensiu
de truita irisada.

montsià

PROTESTA
Concentració en contra de l’empresonament
de Pablo Hasél a Tortosa
A

Tortosa, més d’un
centenar de persones
s’han manifestat pels carrers
de la capital del Baix Ebre en
protesta per l’empresonament
del raper Pablo Hasél.
La concentració va començar
a la plaça Barcelona, on es va
instal·lar una guillotina amb els
caps del rei Felip VI, el rei emèrit
Joan Carles I i el jutge del Tribunal Suprem Manuel Marchena.
L’acció va seguir amb una cremada de fotos del monarca per
just després, derivar en una manifestació improvisada. La marxa va transcórrer pels carrers de

Tortosa, obrint-se pas al trànsit
davant la falta d’efectius de policia fins a la comissaria de Mossos, on van continuar protestant
per la detenció efectuada al matí
a la rectoria de la Universitat de
Lleida. En tot moment, els manifestants van fer crits contra la
justícia, la policia i l’Estat espanyol, i favor de la llibertat d’expressió i l’alliberament del raper.

No es va produir
cap incident entre
manifestants i Mossos

SECTOR TURÍSTIC
El Govern amplia en 11 milions d’euros la línia d’ajuts
directes per a empreses i
autònoms del sector turístic
per donar cobertura a la
totalitat de beneficiaris.
Amb aquesta ampliació, la
línia suma un import total
de 38,7 milions d’euros
El 40% dels beneficiaris
han estat empreses d’allotjament; el 23%, activitats
d’interès turístic; el 23%,
agències de viatges i el 14%
restant, guies de turisme
habilitats i explotadors de
HUTs.

JOVENTUT
Joventut destinarà 6 milions
d’euros més en ajuts per al
sector de les extraescolars,
el lleure educatiu i les instal·
lacions juvenils.
S’atorgaran 1.500€ per tots
els organitzadors d’activitats extraescolars o de lleure educatiu d’entre setmana
i 2.500€ per tots els gestors
o titulars d’instal·lacions
juvenils afectats per la pandèmia de la Covid-19.
Se sumen als 20 M€ que
el Govern va mobilitzar
el desembre pels mateixos destinataris i als 3,5
M € més per les cases de
colònies o albergs. Joventut
reserva fons d’ajuts per als
gestors de les instal·lacions
juvenils.

El Grup de Suport Contra la Repressió critica l’actuació
policial en l’acte de l’ultradreta a Tortosa
U

n grup de persones que
es van manifestar per
la presència de l’ultradreta
a Tortosa, dijous de la
setmana passada, entre
ells l’alcalde de Benissanet,
Xavier Arbó, i un regidor de
Rasquera, Joan Pellisa, van
criticar durament l’actuació
dels Mossos d’Esquadra.
Els fets van succeir quan l’alcalde i una regidora de Benissanet, Tere Margalef, van
acompanyar un regidor de
Rasquera a declarar per les
protestes de la sentència. Després estes tres persones van
ser identificades pels Mossos
quan passejaven pel costat
del Mercat de Tortosa. Poste-

riorment, el cos policial els va
demanar la identificació una
segona vegada, quan van ser
encapsulats per la BRIMO. Els
càrrecs electes creuen que va
ser una actuació desproporcionada i una retenció il·legal.
L’encapsulament va durar fins
que l’advocat jurista, Cándido
Jornet, els fes visible el seu
carnet col·legial i el van deixar
sortir a ell amb totes les persones concentrades.
(Dani Camacho ebredigital.cat)

En un comunicat
conjunt denuncien
l’actuació policial

Roda de Premsa a Benissanet/(Grup Suport Contra la Repressió)

Nova cançó de Montse Castellà
amb Lluís Llach
Des que es va retirar, Lluís
Llach, el 2007, no havia tornat
a un estudi de gravació, amb
alguna petita excepció a favor
del procés d’autodeterminació català. Ara ha fet una excepció per fer un duet amb la
seua amiga la tortosina Montse Castellà, enregistrant una
de les noves composicions

de la cantautora: ‘Vull’. “Amb
la Montse compartim amistat
i lluites diverses. Transmet una
força i una energia especials, té
honestedat i caràcter i una sensibilitat que li ve d’arrel. Tornar
a un estudi per gravar ha estat
emocionant i divertit”, ha declarat Lluís Llach.
(ebredigital.cat)

terres de l’ebre
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GMTE

RÈCORD
D’AUDIÈNCIA

Thaïs Favà, nova directora d’Ebredigital.cat,
el diari digital del Grup Media Terres de l’Ebre
T

haïs Favà passa a ser
la nova directora del
diari digital Ebredigital.
cat a partir d’aquest dilluns
16 de febrer, per continuar
impulsant el creixement i
posicionament d’un mitjà
cada cop més influent que
fins el passat 31 de gener
estava dirigit pel periodista
Joan Josep Carot.
La nova directora, tècnica superior en realització de
projectes audiovisuals, dissenyadora gràfica, fotògrafa
i analista de mercats, havia
estat fins ara la Cap de Producció i Directora Comercial de Canal Terres de l’Ebre,
des que es va incorporar l’any
2017 al Grup Media Terres de
l’Ebre (GMTE).
Una etapa marcada pel creixement, estabilització i professionalització dels departa-
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ments que ha gestionat. El seu
nou repte: el reconeixement
d’Ebredigital.cat com un mitjà
de comunicació de perfil propi -amb grans perspectives de
creixement-, no només com
un complement de la televisió
local Canal Terres de l’Ebre, ja
consolidada i implantada plenament.
L’altre nom propi que passa a
ser determinant per impulsar,
tant el diari digital com l’estratègia de les xarxes socials,
és el de Dani Camacho. El
nou community mànager de
GMTE, ja Graduat en Comunicació Audiovisual a la URV,
i acabant un segon Grau de
Periodisme.
És de Jesús i ampliarà també
l’equip de redacció amb el veterà Jesús Ferrando, qui va liderar el creixement d’audiència del mitjà digital l’any 2018.

Thais Favà i Dani Camacho.

Dani Camacho és el nou community mànager del
GMTE (Grup Media Terres de l’Ebre). Ampliarà
l’equip de redacció amb el veterà Jesús Ferrando.

Canal Terres de l’Ebre i
Ebredigital.cat van realitzar, durant la jornada
electoral de les eleccions al
Parlament, un desplegament de recursos humans i
tècnics sense precedents en
la història dels mitjans de
comunicació del territori.
I el premi fou enregistrar
dos rècords d’audiència
per als dos mitjans pertanyents al Grup Media
Terres de l’Ebre (GMTE).
En les tres i mitja que va
durar el programa ‘Especial Eleccions 14‐F’, 26.433
telespectadors van seguir
el programa de la televisió
durant més de vint‐i‐un
minuts. Però la dada més
espectacular és que aquest
elevadíssim número de persones mirant Canal Terres
de l’Ebre, va convertir el
14‐F en el dia en el que més
gent ha mirat el canal en
tota la història: es van assolir al llarg del dia 49.558
telespectadors.

LOCAL DE MÁS DE 200 m

2

DISPONIBLE
AV. LA RÀPITA

AMPOSTA

674 35 53 49
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MÉS
NOTÍCIES
MOCIONS PLE DE
DELTEBRE
En el plenari també s’han
dut a aprovació les següents
mocions. En primer lloc, una
subscrita per ERC-Més Deltebre i Enlairem Deltebre en suport al conseller Bernat Solé,
la qual ha estat aprovada amb
els vots favorables d’Enlairem
i ERC i l’abstenció del PSC.
En segon lloc, una moció en
suport de l’amnistia, subscrita
pels grups d’Enlairem i ERC,
la qual ha comptat amb l’abstenció del PSC. En tercer lloc,
una moció d’ERC en relació
amb la creació de la Comissió
Municipal de Patrimoni, que
ha estat rebutjada per amb
el vot contrari d’Enlairem, i
els vots favorables del propi
partit proposant i del PSC.
Finalment, en quart lloc, i com
a urgència, els grups d’Enlairem i ERC han subscrit una
moció de suport a Pablo Hasél, la qual ha estat aprovada
amb els vots dels dos grups i
amb l’abstenció del PSC.

SITUACIÓ DE
LA DONA A LA
INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA
La indústria alimentària, com
la societat i l’economia en
general, genera desigualtat
en les oportunitats entre
homes i dones com a resultat
d’un mercat laboral i unes
organitzacions empresarials
sovint sexistes i, per tant,
masclistes, tot i que algunes
potser ho són inconscientment. Malgrat que la
indústria alimentària mostra
millor resultats que el conjunt de l’economia catalana,
hi ha col·lectius de dones en
que aquesta millora no es
produeix. Aquestes són algunes de les conclusions que
es desprenen de l’informe
encarregat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació a la
Universitat de Girona que
descriu i analitza la situació
de la dona a la indústria
alimentària a Catalunya.

terres de l’ebre

PLE DE DELTEBRE
L’Ajuntament aprova el reglament del Consell
de Defensa de #DeltebreTerritori
L

’Ajuntament de
Deltebre ha celebrat
aquest dimecres la sessió
plenària del mes de febrer,
la qual ha estat marcada,
entre d’altres qüestions,
per l’aprovació per
unanimitat del reglament
del Consell de Defensa de
#DeltebreTerritori, el qual ha
de regular la participació i
els membres d’aquest òrgan.
En aquest sentit, i banda dels
representants dels grups municipals, els Consell de Defensa #DeltebreTerritori estarà
conformant per representants
de les entitats amb actuació a

Deltebre que tinguin l’àmbit de
treball amb la defensa del territori. A la vegada, també s’obrirà la porta a persones amb
experiència i valor afegit, com
també amb empreses relacionades. L’alcalde, Lluís Soler, ha
posat en valor la creació del
Consell de Defensa de #DeltebreTerritori ja que “ens ha
de permetre vehicular les inquietuds dels sectors implicats
en la lluita contra la regressió
del Delta de l’Ebre, com també ficar coordinar la resposta
davant la inacció històrica que
està causant que dia rere dia
la mar es guanyi terreny”. Pa-

ral·lelament, el plenari també
ha aprovat, per unanimitat, la
modificació del reglament del
cementiri municipal, i l’aprovació de les bases dels premis
esports i benestar, les quals tenen com a objectiu premiar als

esportistes i entitats esportives
de Deltebre que han assolit
èxits esportius durant l’any anterior. Aquestes últimes amb el
vot favorable d’Enlairem Deltebre i les abstencions d’ERCMés Deltebre i PSC Deltebre.

El COPATE torna a iniciar el tractament de la
mosca negra a principi d’any
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE) ha dut a terme aquest
dijous el primer tractament del
2021 per controlar la població
de mosca negra al tram català
de l’Ebre. Un tractament que
estava previst setmanes enrere, però que es va ajornar primer per climatologia adversa i,
posteriorment, per l’elevat cabal de l’Ebre.
“Està acreditat que començar
els tractaments contra la mosca negra a principi d’any permet controlar amb més eficàcia
la plaga, però hem de lamentar
que sempre ens trobem amb la
mateixa problemàtica: la regulació del cabal de l’Ebre per part

de la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre i les hidroelèctriques”,
ha manifestat el president del
COPATE, Joan Alginet, que juntament amb l’alcalde de Xerta,
Roger Aviñó; la vicepresidenta
de Salubritat, Mercè Pedret i el
director tècnic de Salubritat del
COPATE, Raül Escosa, han atès
els mitjans de comunicació a
l’embarcador de l’Assut de Xerta. Pel que fa al pressupost de

Enguany es faran
set tractaments per
controlar la població de
mosca negra

Roda de premsa, a l’embarcador de l’Assut de Xerta.

2021 per combatre la mosca
negra i el mosquit és d’1,3 milions, un 50% del qual aportat

per la Generalitat i la resta per la
Diputació i els ajuntaments del
Delta.

Oposició veïnal a un projecte de planta de compostatge
de dejeccions ramaderes a Santa Bàrbara
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, la plataforma “No a la planta de compostatge” i l’empresa
Ecompost, es van reunir dimecres. El projecte per construir
una planta de compostatge de
dejeccions ramaderes i residus orgànics a 4 quilòmetres
del nucli urbà de Santa Bàrbara ha posat en alerta els veïns.

Amb una capacitat prevista
per gestionar 25.000 tones
anuals, la plataforma avisa
dels impactes que pot generar: particularment, les pudors
i la possible contaminació dels
aqüífers. El projecte, presentat a l’Ajuntament al juliol, es
troba ara en fase d’exposició
pública durant un mes. Davant

l’enrenou que ha provocat la
seva recent difusió, el govern
municipal estudia la convocatòria d’una consulta per
conèixer el parer del veïnat i
actuar en conseqüència. En la
reunió, que es va poder seguir
en directe per La Plana Ràdio,
l’empresa va exposar els seus
arguments sobre els benefi-

cis del projecte, “suposarà
llocs de feina directes i indirectes” i, per la seua part, la
plataforma va demanar més
explicacions, mostrant el
seu desacord. D’altra banda,
la plataforma ha informat
que aquest cap de setmana
es podran signar les al·legacions.

eleccions
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ELECCIONS 14-F

MÉS
Esquerra Republicana agraeix que un de cada NOTÍCIES
ERC
tres votants ebrencs li hagi fet confiança

E

l president de la Federació
de l’Ebre d’Esquerra,
Alfons Montserrat, i els nous
diputats al Parlament, Lluís
Salvadó i Maria Jesús Viña
han fet una valoració “molt
satisfactòria” dels resultats
electorals aconseguits.
Montserrat ha fet un “agraïment especial als qui van dipositar la seva confiança en
Esquerra Republicana”, i s’ha
mostrat satisfet que “hagin valorat positivament tant la feina
feta com el projecte que presentàvem per a les Terres de
l’Ebre”. A més ha afirmat que
“treballarem per no decebre
aquesta confiança, i estar a
l’altura de la confiança dipositada”. El dirigent republicà
ha apuntat que “aquesta nova
victòria consolida l’hegemonia republicana”. Així Esquerra

si bé continua sent la primera
força política al conjunt del
territori, ara per primera vegada també ho és a les quatre
comarques i a les seves capitals. Esquerra ha guanyat a 41
dels 52 municipis de les Terres
de l’Ebre “amb un creixement
cohesionat i consolidat arreu
del territori”. Montserrat ha recordat que la llista d’Esquerra
Republicana de la demarcació
incorporava onze candidats
ebrencs: “Els onze candidats
han guanyat al seu municipi, i
en els casos de Gandesa i Móra
d’Ebre, són joves que demostren com el projecte republicà es va enriquint de gent de
vàlua i talent”. El diputat Lluís
Salvadó, a més de lamentar la
baixa participació electoral i
“agrair a la ciutadania que ens
hagi fet confiança d’una mane-

Ha estat la primera força política a les quatre
comarques, els quatre caps de comarca i 41 dels
52 municipis ebrencs

Lluís Salvadó i Maria Jesús Viña, dos nous diputats d’ERC al Parlament.

ra tan important”; ha destacat
que “una de cada tres persones
de les Terres de l’Ebre han votat
Esquerra Republicana, fet que
és un goig, un orgull i en volem assumir la responsabilitat
donant resposta a la confiança
que ens han dipositat”. Salvadó
ha afirmat que aquesta confiança “respon a un projecte territorial i a una sèrie de propostes que anem treballant, amb
les quals ens vam comprome-

tre i que és imprescindible que
les puguem implementar”. El
diputat ha avisat que “aquesta
legislatura ha de ser la de la reconstrucció del país i haurem
d’arromangar-mos” i ha refermat el compromís d’Esquerra
en les “deu propostes que hem
assumit durant la campanya
electoral, i per les que treballarem d’una forma sistemàtica
els anys vinents des d’allà on
tinguem representació”.

Junts per Catalunya valora “molt positivament”
els 4 diputats aconseguits a la demarcació
E

l cap de llista de Junts
per Catalunya a la
demarcació de Tarragona,
Albert Batet, ha valorat
“molt positivament” els 4
diputats aconseguits a la
demarcació en les eleccions
al Parlament de Catalunya,
celebrades aquest
diumenge.
“Malgrat ser un nou partit i
sense drets electorals, hem
obtingut un gran resultat”, ha
afirmat. Així mateix, ha volgut
agrair la confiança dels més
de 53.300 ciutadans del Camp
de Tarragona, de les Terres de
l’Ebre i el Baix Penedès. “Serem una veu forta de les nostres comarques al Parlament”,
ha assenyalat.
Sobre els resultats en el conjunt de Catalunya, Batet ha
celebrat “la victòria històrica
de l’independentisme, que
ha assolit per primera vegada superar el 50% dels vots i

la majoria parlamentària més
àmplia amb 74 diputats”. A parer seu, “el poble de Catalunya
ens ha donat un mandat explícit. Ara ens toca ser coherents i conseqüents, i obliga
els partits independentistes a
entendre’ns”.
Per la seua part, la jesusenca
Mònica Sales, ha manifestat
que “han estat sis mesos intensos de construcció d’un
projecte de país. Sis mesos
intensos de faena, d’il·lusions, de maldecaps i d’algun
disgust personal. Quinze dies

“Victòria històrica de
l’independentisme,
que ha assolit per
primera vegada
superar el 50%”

La diputada jesusenca Mònica Sales repetirà al Parlament.

de campanya amb molts entrebancs, que van començar
sense drets, però que acaben
amb molts vots. 32 diputats.
Gràcies a tots els companys
de candidatura de la demarcació per fer possible tot el
que hem viscut, especialment
a Albert Batet! I per fer arribar el nostre projecte polític,
amb arguments i propostes,

arreu. Una campanya neta,
que diu molt de nosaltres!.
L’independentisme està fort i
creix i cal felicitar-nos! Com
també cal felicitar ERC i CUP
i tots els seus diputats electes.
Convençuda que Junts avançarem i que Junts combatrem
el feixisme des del Parlament.
Als diputats ebrencs: sort i encerts, també”.

Al Baix Ebre, ERC ha vençut
amb el 32,66% dels vots, al
Montsià amb el 32,59%, a la
Ribera d’Ebre amb el 33,89% i
a la Terra Alta amb el 30,66%,
En total a les Terres de l’Ebre
ha aconseguit 20.283 vots,
convertint-se amb la vegueria o zona del país amb
un major percentatge de vots
republicans, el 33%, molt per
damunt de l’aconseguit a la
demarcació de Tarragona,
24,29%, o el conjunt del país,
21,31%. La nova diputada
Maria Jesús Viña ha destacat
que “per primera vegada en
unes eleccions al Parlament, a
més de guanyar a la ciutat de
Tortosa ho hem fet a tots els
seus pobles i les EMD”. Viña
ha manifestat que “portàvem
al programa dos projectes
fonamentals que han generat
molta controvèrsia al territori,
i amb aquests resultats ens
veiem totalment recolzats
per poder portar endavant
tant el projecte d’ampliació de
l’Hospital Verge de la Cinta,
com la retirada del monument
del mig del riu”. ERC guanya a
la demarcació amb 5 escons,
dos d’ells pels ebrencs Lluís
Salvadó i Maria Jesús Viña.

JUNTS
La coordinadora de Junts a les
Terres de l’Ebre defensa l’entrada de la CUP en el pròxim
Govern de la Generalitat.
Annabel Marcos descarta un
pacte amb els Comuns però
aposta per un executiu de les
tres forces independentistes
liderat per Esquerra.
Tanmateix, creu que cal negociar quin ha de ser el full de
ruta comú d’aquest nou govern. Marcos valora positivament els resultats electorals
de Junts a les Terres de l’Ebre
i afirma que ara es centraran
en tancar candidatures per les
municipals del 2023. Annabel
Marcos, coordinadora de Junts
a les Terres de l’Ebre, creu que
cal seguir amb el mandat de
l’1 d’octubre, ja que les forces
independentistes van superar
el 50% dels vots.
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PDCAT

PSC

Balanç negatiu per uns
resultats que no ‘esperàvem’

Els socialistes ebrencs
recuperen el seu escó

MÉS NOTÍCIES
PARTICIPACIÓ
La participació en les eleccions de diumenge ha estat
del 53,42 %, 25 punts per
sota respecte a les darreres
eleccions al Parlament del
2017, quan va arribar al 68,26
%. Enmig d’unes mesures de
seguretat sanitàries inèdites i
en plena pandèmia, és la dada
de participació més baixa de
la història. Fins ara el registre
més baix era del 1992 amb un
54,87 % del vot.

SENSE INCIDENTS
El conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència, Bernat Solé, va
celebrar que es van constituir
totes les meses electorals.
Solé va dir que van haver-hi
les incidències habituals en
qualsevol jornada electoral
i que han estat relacionades
amb qüestions logístiques.

EL MINUT 91
*Albiach assegura que els
comuns votaran ‘no’ a una
investidura d’Aragonès si hi ha
un pacte de govern amb JxCat.
La líder d’En Comú Podem no
entén per què ERC vol repetir
la “inoperància” d’un govern.
* El candidat d’ERC, Pere Aragonès, ha insistit en integrar
els comuns en un govern amb
ERC, JxCat i CUP encara que
no siguin imprescindibles. ERC
es reunirà aviat amb Junts per
abordar la investidura i deixa
els comuns per a una futura
trobada. Després de reunir-se
amb la CUP, els republicans
volen iniciar els contactes
formals amb JxCat.
*La portaveu del Govern,
Meritxell Budó creu que el
14-F “valida” la gestió del Govern i que envia un missatge
“clar” a Europa a favor del
referèndum. La portaveu atribueix la participació a “la por a
votar en plena pandèmia”.
* L’extrema dreta de Vox ha
aconseguit uns resultats històrics a Catalunya: és la quarta
força política, té 11 diputats i
un 7,6% del vot.
*Ciutadans lamenta la “patacada electoral més estrepitosa”. S’exigeixen “canvis de
lideratge”.

eleccions

A la seu del PDeCAT, diumenge passat per la nit, no hi havia
més que una lectura negativa dels resultats. El candidat
ebrenc, Carles Luz, assegurava
que s’obri un procés de reflexió intern. “No són els resultats
que volíem. Esperàvem tenir
representació. Analitzarem la
situació amb el pas dels dies”.
Per la seua part, Artur Mas ha
valorat els resultats del PDeCAT com un “fracàs” en el
sentit que s’han quedat fora
del Parlament i, d’altra banda,
com un “èxit” perquè ha servit perquè els votants independentistes superin el 50%
dels vots. Mas aposta per una
reconciliació entre PDeCAT

i JxCat: “Mentre no hi sigui,
aquest espai no tornarà a tenir
l’hegemonia. No presentar-se
en coalició a les eleccions no
ha sortit bé ni per al PDeCAT
ni per a JxCat. ¿Què pesa més,
la incomoditat de fer una coalició electoral o quedar primer
en unes eleccions?”.

Victòria agredolça al PSC. La
victòria de Salvador Illa no
serà suficient per governar
i malgrat els bons resultats,
es queden a un diputat d’Es-

querra.
Els socialistes ebrencs recuperen el seu escó, en mans de
Joaquim Paladella, i pugen al
15% dels vots.

EN COMÚ PODEM

CUP

Jordan serà l’únic diputat
d’ECP per Tarragona

Creixement a les
Terres de l’Ebre

Els Comuns mantenen el seu
diputat per la demarcació,
però s’estanquen al voltant
del 5%. Jordi Jordan: “gràcies a tots i totes per haver-me
escollit diputat. A tota la gent
que m’heu donat suport de
tota la demarcació de Tarragona i, especialment, de Tortosa i les Terres de l’Ebre, on
s’ha notat un suport més gran.
Un honor lluitar per les nostres terres ara des del Parlament”.

La CUP tenia motius de celebració diumenge. Després
d’aquestes eleccions, ha crescut a les Terres de l’Ebre, sent
la quarta força, i recuperant la
seva diputada per Tarragona.
A més, poder ser decisius per
formar el nou govern. La CUP
s’obre a entrar-hi si pacten
polítiques d’esquerres i un referèndum. Els anticapitalistes
portaran a la negociació amb
ERC quatre punts: “referèndum, fi de la repressió, rescat
social i transició ecològica”.

Foto: Facebook J. Jordan.

El govern espanyol dóna per fet ja un govern independentista
Fonts de l’executiu espanyol
consideren “molt difícil” que
el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, pugui conformar
un govern liderat pel PSC i els
comuns com el que el president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, ha defensat
aquest dimecres al Congrés.
Aquestes fonts ja donen per
fet un govern independentis-

ta i es mostren convençudes
que no afectarà a l’entesa amb
ERC al Congrés. La Moncloa
celebra que els republicans
s’hagin imposat dins del bloc
independentista i admeten que
queden qüestions per resoldre, començant pels presos,
però no aclareixen el calendari
per fer efectiu els indults.
D’altra banda, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez,

ofereix a ERC “lleialtat absoluta” als acords que es basteixin.
Sànchez ha remarcat que cal
una “estratègia compartida”
per evitar els “errors” de l’anterior legislatura. “El que no pot
passar és que encarem la pròxima sense resoldre això, perquè aleshores tindríem de nou
un guirigall”. Finalment dir que
El Congrés ha rebutjat aquest
dijous amb l’abstenció de Po-

dem i el ‘no’ del PSOE una
moció d’ERC que instava el
govern espanyol a “negociar
un referèndum”. La iniciativa, que ha comptat amb el
suport d’ERC, JxCAT, CUP,
PNB i Bildu, ha quedat rebutjada per 38 vots a favor,
276 en contra i 36 abstencions.
(notícies de la plana: ebredigital.cat/
ACN)
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CELMA

A LA GUERRA
El 14 de febrer era el dia
de l’amor però les cartes
que enviaven els clubs a
la Federació no eren molt
passionals. La guerra ja
porta diversos mesos i la
Federació, a instàncies del
Procicat, tenia intencions
de fer jugar sense públic,
amb el que això comportava. El Mundo Deportivo,
amb el periodista Ayala, ha
publicat coses internes de
la federació com si fos una
caça de bruixes. La Federació, per la seua part, es
defensa. Tot plegat, això
no ajuda en el moment que
estem. Estem en temps de
pandèmia, i jo penso que
per este motiu hauria d’haver un altre reglament. Diuen que el futbol no és perillós, el Marca publicava fa
pocs dies que 6.5 jugadors
de cada equip han tingut
covid, 120 jugadors. Imagine-us si juguen també al
futbol regional, això seria
de més augment. 32 equips
de 40 de 1a catalana no
poden jugar. Dels 10 equips
de 2 catalana ebrenca, 8
tampoc i a tercera catalana
el 90%. M’arriben veus
que si fos per Joaquin del
Pino la temporada estaria
liquidada. I així sembla
que potser. No obstant, el
discurs del màxim mandatari de la Federació,
Joan Soteras, no agrada.
La Federació ha d’acostar-se més a la realitat. Els
jugadors, en onze mesos,
només han jugat dues
setmanes. Això no passava
des de la guerra civil, per
això aquesta temporada ha
d’estar liquidada.
Si comença, a Setmana
Santa se suspendrà una
altra vegada, i la Federació,
si això passa, tindrà la seua
part de responsabilitat.

MICHEL
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FCF

Es manté la incertesa:
tot segueix a l’aire
Ahir la tarde va haver
reunió de delegats de
la Federació.

UN CULEBRÓ QUE
NO S’ACABA
En principi, tal com sanitàriament va avançar el mes de
gener, la possibilitat de que
les competicions acabessin
sent nul.les era ferma. De fet
es contemplava. No obstant,
la connexió de la Primera
catalana amb una categoria
estatal, la Tercera divisió,
l’obligava a competir pel
tema dels descensos de la
categoria nacional. Els equips
de Primera catalana es van
manifestar. 32 de 40 van
dir que no podien competir.
Però, mentrestant, equips
partidaris del ‘no’ concertaven partits amistosos. Altres
feien fitxatges...
El no ajornament de les
eleccions al Parlament va
poder obrir un altre escenari.
Si hi ha eleccions, també pot
haver-hi futbol...Des de la
Federació, Oriol Camacho, el
secretari, va informar que si
hi havia més flexibilitat amb
les noves mesures del Procicat, al març podrien tornar
les competicions de Segona,
Tercera i Quarta. Els clubs
ebrencs d’aquestes categories
van despertar. Hi ha jugadors
i tècnics que volen jugar. Però
les directives, pensant amb la
seua economia, han manifestat que no estan per la labor.
El Procicat, també sostingut
a l’espera de la formació del
nou govern, podria no ser
tant flexible. Ho sabrem avui.
I la Federació, mentrestant,
segueix el seu pla. La meua
opinió és que, com sempre,
tot està en mans del Procicat,
de si desaccelera o no les restriccions. Mentrestant pugui
haver temps per competir,
la Federació ha d’intentar
jugar, si hi ha clubs que volen
fer-ho. Però n’hi ha molts
que no poden. I també han
de comptar. I sembla que no
sigue així.
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La comissió interterritorial de
la Federació Catalana de Futbol ha acordat traslladar a la
Junta Directiva de l’ens federatiu la proposta per a reprendre totes les competicions del futbol i el futbol sala
amateur i de base a partir del
6 i 7 de març, en cas que el
PROCICAT aixequi les restriccions vigents en la pràctica de
l’esport federat d’àmbit català.
En la reunió, que ha comptat
amb la presència del president
de l’FCF, Joan Soteras, i els 14
delegats territorials de l’FCF,
s’ha adoptat aquesta decisió
després de les consultes efectuades als clubs al llarg de la
darrera setmana, i seguint el

mandat aprovat en la darrera
Assemblea General Ordinària,
amb la posterior adaptació
dels plans de competició a
una única fase o volta.
El president Soteras també
ha explicat que l’FCF treballa
amb la Secretaria General de
l’Esport i de l’Activitat Física,
i els Departaments de Salut i
Interior de la Generalitat perquè aquesta represa pugui
produir-se amb presència de
públic. Els dies 27 i 28 de febrer, es reprendran en futbol
la Primera Catalanamasculina,
la Preferent femenina i la Preferent Juvenil, un cop refets
els calendaris atenent a les
dates disponibles.

De moment, tot
segueix a l’aire fins
que el Procicat es
pronunciï avui sobre
les noves restriccions i
si aquestes continuen
afectant la represa de
les competicions
Per tant, caldrà seguir
a l’espera
Dilluns vinent, dia 22,
el delegat de l’FCF a
les Terres de l’Ebre
Joaquin Del Pino
estarà a
Minut 91, a Canal
Terres de l’Ebre

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

Michel rebrà la visita, al plató de Canal TE, de Joaquin Del Pino, delegat de l’FCF a l’Ebre.

D

illuns vinent, dia 22 de
febrer, nova edició de
Minut 91 a Canal Terres de
l’Ebre (21.30h).
Ens visitarà el delegat de la Fe-

deració Catalana a les Terres
de l’Ebre, Joaquin Del Pino.
Serà una entrevista molt interessant en la que el delegat
respondrà a qüestions d’ac-

tualitat, com per exemple la
carta que li han enviat clubs
de la Tercera catalana ebrenca. Com sempre, “Us espero
dilluns”.
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CF AMPOSTA
“SEGUIM SENSE
VEURE-HO
CLAR”
Des del CF Amposta segueixen sense “veure clar que
s’hagi de tornar a començar
ni a Segona ni a Tercera ni el
juvenil Preferent. Què passarà? Començarem i tornarem
a parar?. Arribarem a jugar
algun partit? Hi ha massa
dubtes i incògnites sense
resoldre. ¿I si algun equip
decideix no competir? Ens
descendiran o tindrem dos
anys de penalització com li
va passar al Jesús i Maria. És
molt complicat. Continua la
incertesa. La Federació està
per defensar i donar suport
als clubs, no per prendre
decisions per decret. Està
clar que la Federació té els
seus interessos però estaria
bé que escoltés als clubs. En
som molts (majoria) els que
no som partidaris de jugar.
I això s’hauria de considerar. Per tant, seguim sense
veure-ho clar”.

CF LA SÉNIA
“EN CAP CAS
ENS PLANTEGEM
ANAR A JUGAR A
CASTELLÓ”
Des del CF la Sénia han
aclarit que “en cap cas el
club ha fet cap plantejament
d’anar a jugar a la Comunitat
Valenciana. És una informació que va dir-se a Minut 91
i que volem deixar clar que
el club és conscient que això
no té sentit”. També s’admet
que “en un moment determinat es va poder fer-li a
Celma un comentari irònic, a
nivell personal, de que com
que aquí no s’aclaria el tema
hauríem d’anar a Castelló a
veure si el poden resoldre.
Però sense més. Si allí estan
pitjor i tenen les instal.lacions
esportives tancades fins el
dia 1 de març. Per tant, no
tindria sentit comentar-ho de
forma seriosa. No en té cap.
S’ha tret de contexte i no cal
donar-li més importància.
Aclarim així si ha existit cap
confusió”.

esports

CD TORTOSA

CF ULLDECONA

CAMARERO: “JO SÓC PARTIDARI DE
JUGAR, HO HE DIT DES DEL PRINCIPI”

“ÉS L’ETERNA CANÇÓ QUE
MAI S’ACABA”

Guillermo Camarero, tècnic
del Tortosa, assegura que
“jo he dit des del principi que
sóc partidari de jugar. En el
moment en què ens toque
fer-ho, si així acaba sent,
prepararem el que resta de
temporada per intentar assolir l’objectiu. Sabem que no
hi hauria molt de marge de
preparació però ens haurem
d’adaptar. No obstant, jo no
sóc expert i no sé si la situació és favorable o no però
suposo que si es pot acabar
jugant és perquè es pot i llavors serà una bona notícia i

tirarem avant”. En qualsevol
cas, el Tortosa no entrena
fins que es confirme que s’ha
de jugar.

“Si es pot acabar jugant és perquè es
considera que es pot i això seria una
bona notícia”

Des del Club Futbol Ulldecona,
sobre el moment actual, diuen
que “és l’eterna cançó que mai
s’acaba. Natros, els clubs de
l’Ebre, ja hem parlat i de forma
majoritària la postura és clara.
A més, jugar a porta tancada és
totalment inviable per a clubs
amateurs. Després cal considerar que no tenim recursos
econòmics ni humans per a
començar ara i també s’han
de restablir protocols sanitaris amb el que això comporta.
Així mateix, s’hauria de fer una
pretemporada de 5/6 setmanes
que ja no és possible. I també
tenim jugadors que s’han compromès amb d’altres projectes
que són prioritaris i que podrien
comportar dificultats per entrenar i jugar. I tenim casos que
han fitxat amb equips de Castelló i que són baixa tot i que
tampoc estan jugant”. El club
faldut creu que “amb temps es

podria fer alguna cosa de cara
a la primavera com una Copa
Terres de l’Ebre. Però avui per
avui no té sentit que ens diguen
que hem de començar i a sobre amenaçar que si no juga es
plantejaria un descens de categoria. Si això fos així, dimissió
en bloc de tota la Federació
Catalana. Són uns irresponsables només d’insistir de que
s’ha de competir, tot i que els
clubs estem reclamant que no
és viable, i encara que el Procicat desaccelere restriccions
i que la situació hagi millorat.
Això no és garantia per poder
dir que s’ha de tornar a jugar.
Ara no hi ha temps”.

“Que es plantegen
descensos si un equip
no ha de jugar és una
irresponsabilitat”

CF LA SÉNIA

CF CAMARLES

SERRANO: “VOLEM JUGAR PERÒ A
HORES D’ARA NO SEMBLA VIABLE”

“ESTEM TOTALMENT EN CONTRA DE
TORNAR A JUGAR”

Juanjo Serrano, tècnic de
la S énia: “la possibilitat
que torne la competició em
sembla bé, però després de
tot el que ha passat i les decisions que s’han anat prenent és incomprensible. És
cert que les dades milloren
i que se sap molt més del
virus i també les vacunes
estan ajudant i ajudaran
molt més. Però les variants
i la relaxació de tothom
en general quan es treuen
restriccions no me fa ser
optimista en què anirà bé
i en què la competició no
se torne a aturar. A més,
el nou protocol me sembla un cúmul d’obligacions,
responsabilitats i costos
econòmics que tot recau en
clubs, jugadors, aficionats,
entrenadors...difícil d’accep-

tar i impossible de controlar
i complir. En definitiva, volem jugar però no de qualsevol manera”.

“El nou protocol és
difícil d’acceptar i
impossible de
controlar i complir”

Josep Bertomeu, director esportiu del CF Camarles, informa que “des del CF Camarles
el que pensem és que no la
competició s’hauria de reiniciar. No té ni cap ni peus. Estem
encara en el confinament horari i des de llavors no entrenem. ¿I algú creu que en dos
setmanes de preparació ja es
pot tornar com si res?. Creiem
que això serà un desastre pel
tema de lesions de jugadors.
A més, natros hem perdut
un jugador que ha marxat a
jugar a Tercera divisió de futbol sala”. Bertomeu afegeix
que “estem en contra de que
es jugue i ja no cal parlar de
si es porta tancada. Si fos així,
el Camarles no jugarà. Això és
inviable. I tot i que sigui amb
públic, tampoc ho veiem clar
perquè poden haver-hi afi-

cionats que no vulguen anar
als partits. I la veritat és que,
per tot plegat l’opinió del Camarles és que no s’hauria de
jugar. Així mateix, el calendari
aniria apretat i el Camarles
està totalment en contra de
tornar a jugar i així ho hem
manifestat”.

“No té cap
ni peus”

esports
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OLÍMPIC

CF BATEA

“AMB PÚBLIC O SENSE, NO ESTEM EN
LA VOLUNTAT DE TORNAR A JUGAR”

“EL CLUB DE FUTBOL BATEA NO
COMPETIRÀ AQUESTA TEMPORADA,
EN CAP CAS”

Andreu Cano, director esportiu de l’Olímpic: “la nostra valoració, comentada a
la junta del club, és la que
vam manifestar a la Federació. El que pensem és que no
estem en la voluntat de reiniciar les competicions, per
tot el que ja s’ha parlat en
altres ocasions. Des del punt
de vista de la pandèmia, tot
el que vindrà és una incògnita i ningú garantitza que
després de Setmana Santa
tinguem una quarta Onada. I
si ara forces a arrencar i més
tard has de tornar a parar,
quines explicacions es poden
donar quan s’havia avisat de
que podria així. Des del punt
de vista social, la gent no
està motivada per jugar. Es
pensa més a nivell personal
que no pas amb el tema del

futbol. I és que és complicat
arrencar ara des del punt de
vista de les famílies i de l’entorn de cadascú”. I, per últim,
segons Cano, “està el tema
econòmic, és indiferent si
amb públic o no. La gent anirà als camps? I els clubs que
han de fer? Cobrar un quart
de temporada per veure 6 ó
7 partits?. Potser hi haurà socis que no voldran. I a nivell
de col.laboradors i patrocinis,
no pots anar a exigir tal com
estan les coses ara. El millor
és que passi el temps i que
es doni la temporada nul.la i
que tot avance a nivell sanitari, amb l’evolució de les vacunes. Potser parar ara serà
bo per començar al setembre. I és que forçar ara podria
significar carregar-te també
la temporada vinent”.

El C.F. Batea ha comunicat que
no competirà “aquesta temporada en cas de que es reprengui la competició a la 3 catalana, ni a porta tancada ni amb
públic”.
Des del club afegeixen que
“com ja havíem anat dient,
ens ho plantejàvem per tot el
que ens afectat el tema de la
covid al club i al poble en general. I divendres passat a la
nit, després de la reunió de la
junta directiva i fer les consultes pertinents, la decisió de
no competir és ferma”. El club

terraltí acaba dient que “esperem poder refer-nos anímicament, confiant que tothom es
recuperi força be i la temporada vinent poder participar a la
categoria que ens pertoca, en
totes les ganes del món”.

“Divendres passat es va reunir la junta directiva
i després de fer les consultes pertinents, es va
decidir no competir. La decisió és ferma”.

SCER L’AMETLLA

CF SANTA BÀRBARA

IVAN ROMEU: “SE’M FA DIFÍCIL PENSAR
QUE TORNAREM A COMPETIR”

“NO ESTEM D’ACORD AMB LA REPRESA
DE LES COMPETICIONS”

Des de la Cala, el tècnic Ivan
Romeu, dels darrers esdeveniments per la represa de competicions, creu que “jo em
mantinc amb el que he manifestat en altres ocasions. La
situació és molt complicada i
potser hi ha coses que no sabem i que se’ns escapen en tot
aquest afer. En qualsevol cas,
és una pena com s’ha gestionat
i ho gestiona la Federació. I ara
es posa una altra data, per al 7
de març. A primera catalana i
juvenils preferent han deixat
poques setmanes per preparar-se després del temps que
no s’entrena. Tot plegat és molt
complicat. La motivació s’ha
anat minvant en la forma que
tenen de portar-ho. Hi ha ganes de tornar al futbol com de
tornar a la normalitat en molts
altres àmbits. Però no potser
a qualsevol preu. Jo entenc
les posicions que tenen les directives. El fet de jugar sense

públic, a més del tema econòmic, fa perdre el sentit del que
és el futbol amateur”. El tècnic
de la Cala diu que “els clubs a
hores d’ara estan units i s’estan
recolzant i buscant una posició
conjunta per defensar els seus
interessos de tots. A nivell esportiu hi ha ganes però hem
passat tantes desil.lusions que
se’m fa difícil pensar que tornarem a jugar. Ja estem parlant
de començar al març i queden
15 partits. La sensació que tinc
a hores d’ara és molt diferent a
la que tenia a l’octubre. Hi ha
molts interrogants i els jugadors que com és lògic estan
desencantats. La Federació ha
de ser sincera i acabar amb
això, en un sentit o en un altre.
Tot està a l’aire encara que hi
hagi flexibilitat en les restriccions. Els clubs, en general, no
estan per la labor de competir
i ho entenc, per moltes ganes
que tots tinguem”.

Des del CF Santa Bàrbara “no
estem d’acord en la represa de
les competicions. Primer que
res per raons Sanitàries. L’actual situació NO permet la represa
de les competicions. És cert que
actualment pareix que les dades
van a la baixa, però la pandèmia
puja i baixa sense control, és
imprevisible. I al mes de març
s’espera que la variant británica
(un 40% més contagiosa que la
de Wuhan) sigue la dominant. I
el descontrol d’aquesta variant
podria provocar major nombre
de contagis”. Així mateix, des
de S. Bàrbara també al.leguen
“raons esportives. Des de finals d’octubre, degut al toc de
queda i als diferents confinaments, els jugadors no han entrenat. Començar ara requereix
almenys quatre setmanes per
fer una mínima pretemporada

per evitar possibles lesions. A
més, no hi ha la certesa que la
competició es pugui acabar, davant l’amenaça a l’abril d’una 4
onada”. D’altra banda, “també
hi ha raons econòmiques. Els
jugadors no es guanyen la vida
amb el futbol i un confinament
podria tindre greus perjudicis
per la seva situació laboral i
econòmica. Estem en una situació en que el principal és salvar
vides i que el futbol ara no és
essencial, hi ha altres prioritats,
la salut la primera. No s’ hauria
de reprendre la competició, fins
que no es donin les condicions
sanitàries adients i malauradament aquestes, com diuen
els epidemiolegs, no arribaran
fins que almenys no hi hagi un
70% de persones vacunades.
Començar ara podria ser una irresponsabilitat”.
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MÉS
NOTÍCIES
ELS CLUBS
DE TERCERA
S’UNEIXEN
Els clubs de la Tercera
catalana ebrenca s’han unit
per exposar la seua posició
envers la situació actual. Per
això, els 17 van fer una reunió
telemàtica dissabte. A nivell
particular, els clubs han comunicat a la Federació la seua
opinió sobre la represa de les
competicions. També ho han
fet de forma conjunta en un
comunicat. Els clubs prioritzen la Salut i per aquest
motiu no són partidaris de
competir. També tenen en
compte qüestions econòmiques que els poden afectar.

NO JUGARAN NI
AMB PÚBLIC
Hi ha clubs ebrencs que han
manifestat que no tenen previst tornar a competir aquesta temporada ni encara que
pugui entrar públic als camps.
Un dels casos és el Batea que
ja ha comunicat oficialment
que en cap cas competirà el
que queda de temporada i
que espera tornar amb més
força i energia en la vinent,
jugant a la categoria que
els toca, que és la que estan
actualment.

CLUBS DE
LLEIDA
29 clubs de Lleida, de Segona
i Tercera catalana, han comunicat a la Federació que no
tenen intenció de competir.
Han respòs així als plantejaments que s’havien fet de
que es podria tornar a jugar a
partir del 7 de març.

JOEL MARIGOT, A
L’ASCÓ
El Tortosa juvenil de Preferent s’enfrontarà demà
dissabte a l’Ascó de Primera
catalana en el partit amistós
programat per este cap de
setmana. Joel Marigot (Valls),
s’incorpora a l’Ascó.
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MÉS EBRE JA VA AVANÇAR-HO
El CD Tortosa i l’Ebre Escola anuncien un
projecte conjunt i s’uniran en un únic club
E

l CD Tortosa i l’Ebre
Escola han anunciat el
nou projecte que totes dues
entitats inicien. Ho han fet
públic en un manifest.
“Davant les dificultats en què
ens trobem entitats com les
nostres, per desenvolupar un
projecte esportiu atractiu, modern, competitiu i sostenible
de cara al futur, agreujades en
aquests moments pels efectes de la pandèmia que ens
ha tocat viure, la Covid-19, es
fa necessari reflexionar sobre
la realitat actual i buscar alternatives que garanteixin la
continuïtat del nostre projecte, com a Clubs de futbol que
som. Aquest ha estat el motiu
que ha impulsat a les dues entitats a iniciar converses per
elaborar un projecte esportiu i
social comú, considerant que
aquesta opció pot fer un salt
de qualitat i de possibilitats a
tothom que vulgui incloure la
pràctica esportiva del futbol al

seu camí vital, tant de la ciutat
de Tortosa com del conjunt del
territori ebrenc, així com obrir
un ventall de promoció i oportunitats més enllà del futbol.
Actualment hem fixat les bases del projecte, impulsant la
creació d’una nova entitat que
englobarà tota l’estructura del
futbol base, tant del Club Deportiu Tortosa com de l’Ebre
Escola Esportiva, sota una nova
i única direcció i coordinació
tècnica-esportiva, adient a les
noves necessitats i objectius
d’aquesta.
Aquesta entitat, després d’un
període de transició no superior a tres anys, durant el qual
conviurà amb els dos Clubs actuals, que continuaran gestionant als seus respectius equips
amateurs, es transformarà en
un únic Club de Futbol que,
mantenint la memòria històrica de CDT i EEE, els substituirà
de cara al futur, sempre amb el
vistiplau d’ambdues assemble-

es de socis.
Ara ens toca seguir treballant
per fer realitat aquest ambiciós
projecte. Tot i la dificultat, cal
destacar la bona tasca i predisposició de totes les persones
que formen part dels equips
de treball, perquè tot això doni
el fruit desitjat i, dintre d’un

temps, veure que aquesta suma
fa multiplicar i assolir el lloc que
correspon a la ciutat de Tortosa
dintre del món del futbol”.
Celma
A finals de l’any passat, Celma
va avançar la notícia. Aquesta
s’ha confirmat oficialment un
mes i mig després.

MOTOCICLISME
El jove canareu Marc Alcoba assoleix el seu
somni: ja és nou pilot mundialista
Marc Alcoba, amb els seus
només vint anys, ha aconseguit un dels seus grans somnis, arribar a ésser pilot mundialista.
Enguany Marc s’estrena en
la categoria del mundial de
Super Sport 600 (WorldSSP).
De la mà de l’escuderia MS
Racing, que compta amb una
gran experiència en el mundial.
Félix Garrido (MS Racing):
“aquesta situació que estem
vivint és la cirera del pastís
que ens faltava en la nostra
estructura del mundial enguany. Marc és un pilot jove
amb un potencial enorme. És
el que ens feia falta en l’estructura de WorldSSP per a
créixer. Crec que faran un bon
tàndem amb Pawel, experiència i joventut dins de l’equip.
Estem desitjant començar”.

El jove pilot canareu comenta
el seu entusiasme per aquesta nova gran etapa que inicia:
“estic molt feliç de fer aquest
pas cap endavant en la meva
carrera esportiva al costat de
MS Racing. És un somni ser
pilot mundialista, estic segur
de que podem fer un gran
tàndem i aconseguir efectuar una bona temporada. Debutar per primera vegada en
els circuits estrangers serà tot
un repte per a mi. Tots els pilots del mundial porten molta experiència damunt, però
el meu equip i jo donarem
el màxim per a demostrar el
nostre potencial. Estic desitjant començar a treballar al
costat del meu equip i posar
la maquinària en marxa. Vull
agrair a tota la gent que m’ha
donat suport i ha cregut en
mi”.

UD JESÚS
I MARIA
“EL MILLOR
ÉS DONAR LA
TEMPORADA
COM A NUL ·LA”
Des de la UD Jesús i Maria,
manifesten que “com vam dir
anteriorment, és la Federació
que ha de determinar si es
juga o no. Per part nostra, i
degut a l’evolució del virus, i
la viabilitat de la competició
creiem que el millor seria
donar-la per nula. A partir
d’aquí i després de la reunió
dels clubs de tercera catalana, es va acordar que el
millor seria parar”. El tècnic
David Garcia diu que “la
meva opinió seria que tenim
moltes ganes de jugar, però,
pel fet d’estar tant de temps
parats necessitariem disposar
d’un mes per entrenar i d’uns
horaris coherents per poder
entrenar amb el màxim de
jugadors de la plantilla. I
TEMPS és el que no tenim.
També entenc que, per la
viabilitat dels clubs, la prohibició d’entrada de públic fa
que, encara que tenim moltes
ganes de competir, el més
sensat sigue donar la temporada nul.la. De totes maneres
esperarem la decisió de la
federació i llavors decidirem
que fer. De moment fa dies
que no entrenem, a expenses
d’alguna decisió”.

EL GANDESÀ
RAFEL
NAVARRO,
CAMPIÓ DE
COPA
El Barça Femení de Lluís
Cortés i del gandesà Rafel
Navarro va obtenir la seva
setena Copa de la Reina i es va
convertir en la ‘reina de copes’
desfent l’empat que existia
amb el Llevant i el RCD Espanyol, tots dos amb sis edicions
a la butxaca. Les jugadores
blaugrana es van imposar per
3 a 0 a l’EDF Logronyo a la
final celebrada a l’Estadi de La
Rosaleda de Màlaga i, d’aquesta manera, van assolir el tercer
doblet de la història del club.
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VOLEI

MÉS
NOTÍCIES

L’orgull roquetenc
permet la reacció de
l’equip i un triomf de
líder contra el Barça
Volei (3-1)
E

l sènior masculí del
Volei Roquetes va patir
però, amb un gran treball,
va superar el Barça (3-1).
D’aquesta forma, segueix
líder.
Els parcials foren: 23-25,2514, 25-23, 25-17. El partit fou
d’infart. L’equip de Roquetes
va saber reaccionar després
de perdre el primer set de forma molt ajustada. El segon,
clau, va ser pels roquetencs
gràcies a una defensa ordenada i un servei tàctic molt
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CONSELLS
ESPORTIUS
Tots els consells esportius del
Camp de Tarragona i Terres
de l’Ebre han fet públic,
aquest dilluns, un comunicat conjunt per denunciar
“la discriminació que estem
patint, dia rere dia, en les
mesures del PROCICAT. De
forma reiterada en totes les
resolucions on s’han establert mesures en matèria de
salut pública derivades de les
reunions d’aquest organisme
es discrimina de forma sistemàtica l’activitat esportiva en
edat escolar que organitzem
els consells esportius, envers
l’activitat física federada.
Desconeixem per quin motiu
patim aquesta discriminació
per part del Departament de
Salut, alhora que ens agradaria saber si hi ha una voluntat
del mateix Departament de
fer desaparèixer l’esport en
edat escolar, no federat”.

efectiu. Al tercer el partit es va
tornar ajustar; l’eficàcia dels
locals va decantar-lo al seu
favor. L’últim i definitiu set va
ser determinant després dels
errors no forçats per part del
Barça. El conjunt local, molt
ferm, va aconseguir una treballada victòria.
Victòria d’orgull. Orgull roquetenc.
L’equip, més a prop de l’objectiu, visita demà l’Encamp
Andorra (18h).
Foto: Facebook CV Roquetes

HANDBOL

19 ANYS

L’Amposta Lagrama veu frenada la
ratxa a la pista del Gavà (25-22)

Condol a la Ràpita i a la
UE Rapitenca

No va poder ser. L’Amposta,
després de dues victòries, va
perdre a Gavà (25-22).
El Gavà era un rival directe a
la classificació, però l’equip
ebrenc no va mostrar la versió
de les últimes dues jornades.
Les jugadores de Mateu van
estar fermes en defensa, però
en atac les setze pèrdues de
pilota i el poc encert de cara
a porteria (50% d’efectivitat),
van ser determinants.
Partit per oblidar i per fer autocrítica, amb el convenciment que hi ha plantilla suficient per guanyar molts partits.
Destacar l’aportació golejadora de Geor Vila amb set
gols.
Propers partits
“Ara ens esperen dues finals al
pavelló municipal d’Amposta,
dissabte vinent a partir de les

19 hores rebrem al Joventut
Handbol Mataró (primer classificat) en partit corresponent
a la 19a. jornada, i el dimecres dia 24 rebrem al Grupo
Usa Handbol Mislata en partit
ajornat el seu dia corresponent a la 15a. jornada”.

L’equip de Mateu
afronta dos partits
seguits a casa, que són
claus, demà dissabte i
dimecres vinent

La Ràpita està de dol. El diumenge es va informar de la
mort sobtada de Nando Reverté, jove de 19 anys.
La tràgica notícia ha consternat
el municipi aquesta setmana.
Nando va jugar als equips base
de la Rapitenca (a la foto) i ara
jugava a futbol sala amb el Ra-

pitenc.
Des de Més Ebre ens afegim al
condol i des d’aquestes línies
transmetent el màxim suport a
la família en uns moments tan
complicats per la sobtada mort
d’un jove que era molt estimat
entre els seus amics i coneguts.
Fins sempre, Nando!
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gastronomia

SARDINES ESCABETXADES
AMB TARONJA

INGREDIENTS:

• 1/2 kg de sardines
• 1 ceba dolça
• Pebre
• 4 Taronges
• 1 llimona
• Fulla de llorer
• Oli d’oliva verge extra

PREPARACIÓ:

Primer de tot, netegem les sardines i trèiem l’espina procurant
que quedi sencera. Ratllem la pell
de 2 taronges i fem el suc de taronja i el suc de llimona. Posem
una cassola ampla i plana amb
l’oli, el llorer, la ceba tallada a tires, pebre i ho fem coure molt a

poc a poc, fins que la ceba quedi
confitada. Passat aquest temps,
afegim les sardines ja netes a la
cassola durant 2 minuts. Ho deixem refredar i afegim lo suc de
la taronja i la llimona i la pell ratllada. Deixem refredar a la nevera
durant 8 h mínim. Bon profit!

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL //

SERVEIS / /
CRIS 40 AÑOS

¡BUEN PRECIO!

TORTOSA

al lado Win Complex
Esportiu Tortosa
Plaça 1 d’octubre

LATINA MADURITA
ESPERANDOTE PARA
QUE PASES UN RATO
INOLVIDABLE LAS 24 H

Para más información:

639 594 527

R E L A X

MARIANA

AMPOSTA

TORTOSA:
SE ALQUILA
PARQUING

642 038 262 642 116 300
ELI - 44 AÑOS

AMPOSTA

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

SOLO PARA SEÑORES

comercial@mesebre.cat

629 251 998 633 398 057 632 574 250

publicitat
No t’ho pensis més!

977
279
290
comercial@mesebre.cat

SEXY COMPLACIENTE, CARIÑOSA,
MUY ARDIENTE
DE 10H DE LA MAÑANA A 10 DE LA NOCHE
HORAS CONCERTADAS

632 146 386 688 302 930 698 232 089 641 573 407
AMPOSTA
JOVENCITAS

TORTOSA
641573407
21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

PLACER
Y DIVERSIÓN

A M P O STA

Aquest és el teu
espai privilegiat de

CARIBEÑA PIEL CANELA

N OV E DA D

VOLS ANUNCIAR-TE?

TORTOSA

MORENAZA

àries
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bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

680 239 519
lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Mart amb Plutó, porta
una etapa que pot
resultar força fructífera
pel que fa a la feina i
als projectes personals
més ambiciosos. Pot
sorgir una inesperada
atracció passional amb
una amistat.

Mercuri avançant
directe per la Casa
X, pot desencallar assumptes
professionals que es
trobaven paralitzats.
Una persona es fixa
en tu i traça un pla
per apropar-se.

Augment de l’energia. Podries dissenyar un pla d’exercicis,
doncs et sents força
actiu. Si hi havia
distància física amb
un germà/germana,
fareu el possible per
trobar-vos.

El Sol transita per
Casa IX i et fa mirar
altres horitzons. Això
pot ser: començar
l’estudi d’una
matèria nova o bé un
augment de la teva
fe, fins i tot un cert
misticisme.

El Sol per Casa VIII
inclina a un temps
de contenció, un
temps ideal per fer
front a algunes pors
o assumptes delicats
per tu. També és
temps de posar en
ordre l’economia.

Podries trobar
parella. Si ja en tens,
tractareu assumptes
importants pels dos,
de manera franca i
directa. Ets conscient
de que has de fer
canvis pel que fa a
la salut.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Algunes persones
del signe poden estar vivint una batalla
amb l’ex-parella. Cal
recordar que tot és
transitori. Si no tens
parella, el Sol a Casa
V pot portar un nou
amor.

El Sol a Casa IV
planteja qüestions
relatives a la llar, un
canvi de residència
o una reforma. El
teu telèfon o les
teves xarxes treuen
fum. Augmenten les
comunicacions.

Si pensaves en fer
dieta, Mercuri directe
a Casa II, activa el
que té a veure amb
la gestió del que
menges. Mart en
aspecte a Plutó pot
portar una relació
força passional.

Amb Mercuri directe
et sents més actiu.
Dies de gestions
burocràtiques, de
corredisses i visites.
El Sol entra a la
Casa II i s’activa la
teva atenció vers
l’economia.

FELICITATS! El Sol
entra al teu signe i
renoves energies.
Encara tens planetes
a Casa XII i t’endinses en el teu món
interior amb cautela.
Escriure, resultarà
alliberador.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Un assumpte sentimental que creies
oblidat, pot tornar a
activar-se en la teva
ment i et pots sentir
nostàlgic. Si hi havia
un problema amb un
fill, es pot desencallar.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

24

a l’última
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NATALIA GUART

ISABEL CARRASCO

L’EMPRESÀRIA RAPITENCA CANDIDATA
A LA VICEPRESIDÈNCIA DE PIMEC
N

atàlia Guart és presidenta
de la UCR, Unió de
Comerç Rapitenc, des d’on
ha apostat i dut a terme
nombroses actuacions pel
comerç local i la formació en
noves tecnologies. A més, és la
presidenta d’Acitte (Associació
d’associacions de comerç i
turisme de les Terres de l’Ebre)
i membre de la Junta directiva
d’ADEDE (Associació de Dones
Empresàries, Directives i
Emprenedores de les Terres
de l’Ebre). Aquest dimarts, 23
de febrer, es presenta per la
vicepresidència a les eleccions
de PIMEC, la patronal de la
Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya.

Una dona compromesa i amb
molts anys de lluita per donar visibilitat a les Dones i al
Comerç de les nostres Terres.
Des de 2016 soc la presidenta
de la UCR, unió de comerç rapitenc, i el meu projecte és posar a
l’abast del comerç totes les eines
possibles, digitalització, acompanyament, formació... per posar
al dia de les noves tecnologies el
nostre comerç i les nostres empreses. De fet, juntament en altres poblacions del Territori, hem
estat els primers de tota Catalunya en crear una Marketplace local i convertir-la en la Market de
referència del Territori, un projecte ambiciós gràcies al qual
ha nascut l’Associació d’associacions de Comerç i Turisme de
les Terres de L’Ebre, recentment
inaugurada, i amb dos anys de
feina al darrere, de la qual for-

“ A MI NINGÚ
M’HA PREGUNTAT
QUINA ÉS LA MEUA
IDEOLOGIA PER
OCUPAR AQUEST
CÀRREC”

men part actualment, Amposta,
Deltebre, L’Ampolla, la Sénia i La
Ràpita com a Junta impulsora,
la qual presideixo. Treballem per
fer unes Terres fortes, modernes,
i al dia. Les noves tecnologies
són un present, i han vingut per
quedar-se. El nostre comerç i
les nostres empreses han d’estar
preparades i formades, i aquesta
és la nostra feina.
Com a dona estic orgullosa de
pertànyer a una gran associació
com és Adede, pel que representa, i per la força que fem per
donar representativitat real de
les dones davant el món empresarial i associatiu. No podem
seguir en llocs delegats a segona
només per complir en la “paritat”
de cara a la galeria, som capaces
d’ocupar llocs importants i decisius i treballar amb igualtat de
condicions.
Com a patronal de les petites

i mitjanes empreses (pimes) i
els autònoms/es, quina és la
principal funció de PIMEC?
Actualment és la prestació de
serveis a empreses, i nosaltres
entenem que no és aquesta,
sinó defensar els interessos de
les persones autònomes i empreses.
Per què creu que fins ara, tot
i la importància de la dona
dintre de la petita i mitjana
empresa, no s’havia tingut
en compte el “petit detall”
d’incorporar dones en càrrecs directius o executius?
Aquest punt és una de les coses
que volem canviar, que les dones tinguen el mateix protagonisme envers els homes dintre
dels òrgans executius, els òrgans
que fan que les coses passen.
Per a les properes eleccions de l’entitat, 23 de febrer,
es presenten dues candidatu-

“VOLEM CANVIAR
I QUE LES DONES
TINGUEN EL MATEIX
PROTAGONISME QUE
ELS HOMES DINTRE DELS
ÒRGANS EXECUTIUS, ELS
ÒRGANS QUE FAN QUE
LES COSES PASSEN”

“ELS CENTRES
FORMATIUS
S’HAURIEN
D’APROPAR
MOLT MÉS A LES
EMPRESES”

res: Activisme Empresarial,
encapçalada pel Sr. Antoni Cañete, actual president,
i la candidatura Eines Pimec,
encapçalada pel Sr. Pere Barrios. Vostè opta a la vicepresidència d’Eines Pimec. Per
què?
Perquè represento l’ADN pel
qual es va crear Pimec, autònoma. comerciant, de les Terres
de l’Ebre, i volem que aquesta
patronal ens defense a tots per
igual, però sobretot al petit empresariat perquè junts formem
l’empresa més gran de Catalunya.
Que diria a les persones que
pensen que Eines Pimec és la
llista dels empresaris
independentistes?
A mi ningú m’ha preguntat quina
és la meua ideologia per ocupar
aquest càrrec! Sí que és veritat
que, tots els que estem a la llista, som petits i grans empresaris
catalans.
Apostar per la descentralització també seria una part
important del seu programa.
No volem seus decoratives, volem seus executores que realment presten els serveis que toquen al territori des dels Pirineus
fins al Delta de l’Ebre, tots per
igual.
Una altra proposta és que els
Impostos vagin a la Hisenda
Catalana.
Si, això ens ha de repercutir en
millors serveis que vagin a les
nostres empreses. Som empresaris i hem de vetllar pels
nostres interessos.
Les nostres Terres segueixen

patint pel que fa a les Infraestructures, Indústria 4.0, Startups i joves empresaris. Se’n
parla molt, però no se soluciona, per què?
Com sempre, de tot això només s’en parla, però no s’executa. Hem de fer pressió a les
administracions perquè aquests
projectes vinguen a les Terres de
l’Ebre i a totes les altres petites
comarques oblidades.
Creu que el sistema educatiu
i el mercat laboral estan ben
sintonitzats?
No. Els centres formatius s’haurien d’apropar molt més a les
empreses per a cobrir les nostres
demandes de personal qualificat
i evitar que el talent marxe de
les nostres Terres. Un cop més
tot això només són converses
que s’han quedat en paraules.
Ja és hora que ens movem perquè això es faci realitat perquè
són necessitats reals que necessiten solucions ja, no en un
futur, són problemes presents i
s’han de solucionar ara.
El 23 de febrer, els associats
i associades a PIMEC podran
exercir el seu dret a vot a
qualsevol de les 5 seus designades i també delegar el seu
vot.
Sí, els socis de Pimec poden dirigir-se personalment a qualsevol
de les seves seus de Pimec: TARRAGONA, BARCELONA, LLEIDA,
GIRONA I MANRESA, i també en
el nostre cas, poden entrar a la
web de Pimec (www.einespimec.cat), emplenar la delegació
de vot i nosaltres el dipositarem per ells.

“NO VOLEM SEUS
DECORATIVES,
VOLEM SEUS
EXECUTORES”

“VOLEM QUE
AQUESTA PATRONAL
ENS DEFENSE A
TOTS PER IGUAL,
PERÒ SOBRETOT
AL PETIT
EMPRESARIAT”

