
Ahir dijous va fer un any del primer cas de coronavirus a Catalunya. 365 després, la situació de pandèmia al 
país continua, amb noves variants i una quarta onada “no és descartable”. La lluita, ara amb vacunacions, 

segueix. Un any on cal destacar l’esforç dels professionals sanitaris. A les Terres de l’Ebre, el primer cas es va 
produir el 13 de març.  P3

Terres de l’Ebre: la pressió hospitalària baixa però 
l’Rt continua apropant-se a l’1

                    P3

La pressió  hospitalària i els casos positius segueixen baixant, però la velocitat de propagació 

torna a pujar. “La feina de vacunació que s’està fent és molt important i cal demanar a la 

població que continue mantenint les mesures malgrat la disminució de casos”.
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EDITORIAL
RENOVAR-SE, REINVENTAR-SE, O MORIREdita:

Per la seva „vocació de 
donar servei“ al sector de 

la restauració, com altres, li ha 
tocat reinventar-se. 
El  delivery  i el  take  away  es van 

consolidar l’any passat a causa de 

les noves regles imposades per la 

pandèmia, cosa que ha exigit una 

ràpida adaptació d’aquest sector 

per evitar un possible tancament 

definitiu, no quedant una altra op-

ció que apostar per aquestes dues 

modalitats.

Abans de l’arribada de la Co-

vid-19, el  delivery  era ja una for-

ma habitual de consum, però 

sobretot es concentrava durant 

els caps de setmana i en un con-

text de plans amb amics, però la 

tendència ha variat consolidant 

el take away com una forma habi-

tual de consum.

L’aturada obligatòria que ha patit 

el sector de la restauració durant 

l’estat d’alarma ha demostrat que 

té una gran capacitat d’adaptació, 

havent potenciat aquestes pro-

postes i adaptant la seva infraes-

tructura, personal, comunicació, 

logística i tecnologia per brindar 

el millor servei als clients dins de 

l’escenari plantejat. Però adaptar 

el negoci de restauració a aquests 

models no sempre és tan fàcil. A 

Nova sala de telecomandament 
a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

La nova sala està inclosa dins el Pla d’Inversions per renovar els equipaments tecnològics de l’HCME.

Aquest dilluns 22 de febrer 
s’ha presentat la nova 

sala de telecomandament de 
l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre, prevista dins el pla 
d’inversions al centre per part 
de Salut. A l’acte hi ha assistit 
Mar Lleixà, gerent de la Regió 
Sanitària de Terres de l’Ebre.              
La sala serà una gran millora per 

a la cartera de serveis del centre, 

que disposarà d’una nova sala 

de radiologia, equipada amb un 

telecomandament digital, una 

màquina que permetrà assumir 

un espectre ampli de proves 

radiològiques dinàmiques amb 

contrast, com per exemple tràn-

sits esofagogastroduodenals, 

enemes opac de còlon, histero-

grafies o urografies, entre d’al-

tres, i que actualment l’hospital 

no podia realitzar a les seves 

instal·lacions, ja que l’antic apa-

rell havia quedat obsolet.

Aquesta sala es troba dins el pla 

d’inversions per la renovació 

tecnològica i d’equipament pre-

vista per a l’Hospital Comarcal 

de Móra entre 2019 i 2022, amb 

un compromís d’inversió de 5 

milions d’euros, una part impor-

tant dels quals es destinaran al 

projecte d’ampliació i renovació 

de l’àrea quirúrgica, gabinet de di-

gestiu, sala de parts i sala d’actes.

Pel que fa a la renovació tecno-

lògica ara com ara s’ha instal·lat 

amb èxit un equip complet de 

control informatitzat de les cues 

a consultes externes (TESEO), el 

nou arc quirúrgic i el nou mamò-

graf, entre d’altres, que ha supo-

sat una inversió fins al moment 

la majoria dels locals, la pandèmia 

els ha obligat a canviar per com-

plet el concepte de negoci prèvia-

ment adoptat. Als restaurants que 

ja comptaven amb aquests serveis 

abans de la pandèmia segurament 

els va resultar més fàcil, però una 

gran quantitat de restaurants mai 

havien ofert als seus clients els 

serveis de  delivery  o  take  away. 

Per a ells, el procés d’adaptació ha 

estat molt més complicat, arribant 

fins i tot a no poder realitzar-lo i a 

morir en l’intent.

Amb el menjar per portar, el ser-

vei hauria de ser tan complet com 

el que es dóna a taula i els clients 

han de sentir-se igual de satisfets. 

Per això, és imprescindible la se-

lecció d’uns bons envasos per in-

troduir el menjar a emportar. Però 

aquests envasos solen ser d’un sol 

ús, la majoria de plàstic o  cartró, 

que generen tones de residus... 

Una possible solució seria que 

el mateix restaurant ens oferei-

xi  l’opció  d’un  envàs  retornable 

(pagant un  depòsit). Qualsevol 

restaurant que no utilitzi envasos 

d’un sol ús podria servir de model 

a altres persones i convèncer-los 

de seguir el seu exemple. La nos-

tra consciència i el nostre ecosis-

tema ens ho agrairan.

d’aproximadament 1,5 milions 

d’euros.

Mar Lleixà, gerent de la Regió Sa-

nitària de Terres de l’Ebre, ha des-

tacat “el compromís de Salut amb 

les inversions a realitzar per tal de 

modernitzar i actualitzar l’Hos-

pital Comarcal de Móra d’Ebre, 

tot amb doble objectiu: millorar 

la resolució i atenció ciutadana i 

millorar les condicions de treball 

dels professionals”.

Nous espais a la Regió de 
Terres de l’Ebre
En l’aposta de Salut per inver-

tir en equipaments per a la Re-

gió Sanitària de Terres de l’Ebre, 

aquest passat divendres es va 

finalitzar la reforma de la quarta 

planta de l’Hospital de la San-

ta Creu de Jesús, que permetrà 

incrementar el nombre de llits 

disponibles. Aquesta inversió ha 

suposat un cost d’1,29 milions 

d’euros.
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ES DESCARTA 
UNA GRAN 
DESESCALADA
La consellera de Salut, 
Alba Vergés, ha apuntat 
a petites modificacions 
en les restriccions, que el 
Procicat té previst decidir, 
però ha descartat una gran 
desescalada. “No podem 
parlar d’una reobertura molt 
pronunciada, sinó d’arreglar 
certs aspectes que podrien, 
sense deixar de controlar 
l’epidèmia, donar una mica 
d’aire a sectors. Ens hem de 
moure amb molta prudència, 
estem en setmanes clau”. 
Vergés ha assenyalat que 
l’estancament de la situació 
epidemiològica no es pot 
atribuir “ni al 14-F ni a cap 
causa concreta”, si bé ha 
parlat de la incidència que 
tenen les noves variants.

MOBILITAT 
COMARCAL
L’Associació d’Empresaris 
de les Comarques de l’Ebre 
(AECE) ha lamentat el fet 
que el Procicat -divendres 
passat- va mantenir la ma-
joria de les restriccions una 
setmana més. Els empresaris 
demanaven amb urgència 
que les quatre comarques 
esdevinguessin una unitat 
comarcal per permetre la 
mobilitat arreu de la regió, 
tal com passa amb l’Alt 
Urgell i Andorra. “Estem 
decebuts; entenem que a 
Barcelona s’hagin de mante-
nir les restriccions, però aquí 
no tenen sentit“.

RESIDÈNCIES DE 
GENT GRAN
La incidència de la Covid-19 
a les residències de gent 
gran de Catalunya continua 
millorant gràcies als efectes 
de la vacunació. Al febrer 
s’ha administrat la segona 
dosi de la vacuna a residents 
i treballadors, cosa que 
ha portat a una reducció 
dràstica en la mortalitat dels 
residents.

MÉS 
NOTICIES

La pressió assistencial a les Terres de l’Ebre 
baixa, però la velocitat de propagació puja
Els casos de contagis 

confirmats acumulats a 
les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dijous a 9.769 (la 
setmana passada eren 9.687).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 82 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
122). L’evolució de la pandè-
mia a les Terres de l’Ebre, pel 
que fa a les dades, segueix fre-
nada. La velocitat de propaga-
ció del virus se situa en 0,98 
(setmana passada era 0,58) 
i el risc de rebrot està en 114 
(divendres passat era de 112). 
Es distancia dels  100. Aquest 
dimecres a l’Ebre, en un dia, 

se sumaven 13 nous positius 
de covid-19 confirmats per 
proves PCR o test antigènic 
ràpid. En dades d’ahir, el nom-
bre total de morts des que es 
va iniciar la pandèmia és de 
167 (setmana passada 165). 
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 38 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
53). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 18 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta (11 per covid). Setma-
na passada eren 25 (22 covid). 

La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens és de 55 pels 
57 de la setmana anterior. El 
3,29% de les proves que es fan 
donen positiu. A la regió sani-
tària de l’Ebre, fins ahir, s’han 
vacunat 9.432 persones. Un 
total de 4.447 han rebut ja la 
segona dosi.

PROCICAT
Aragonès nega discrepàncies i afirma que el 
Procicat està acabant d’analitzar mesures 
El vicepresident del 

Govern en funcions, Pere 
Aragonès, va afirmar ahir 
dijous al matí que el Procicat 
s’havia donat unes hores 
més per avaluar les dades 
epidemiològiques perquè 
les mesures de flexibilització 
que es puguin prendre s’han 
de poder “consolidar”.                 
“No es tracta de fer un pas 
endavant per fer-ne dos en-
rere”, ha dit. Aragonès no va 
entrar a valorar quines podri-
en ser les “noves mesures” a 
partir de dilluns i es va limitar 
a defensar que cal ser el “mà-
xim d’acurats” en una situació 

en què la baixada està en “es-
tancament”. Va afegir que les 
noves mesures s’anunciaran 
“com a molt tard” avui diven-
dres al matí. D’altra banda, es 
va mostrar convençut que les 
manifestacions que hi puguin 
haver pel 8-M compliran totes 
les mesures sanitàries contra la 
covid. En ser preguntat sobre 
la Setmana Santa, Aragonès 
va afirmar que serà el Govern 

25 de febrer: un any del primer cas de coronavirus a Catalunya
Espanya va detectar el primer 
cas de coronavirus el dia 31 
de gener del 2020. Catalunya 
ho va fer el 25 de febrer, gai-
rebé un mes després. Espanya 
havia dit en diverses ocasions 
que el país estava preparat 
per afrontar la Covid, sobre-
tot quan es va començar a 
parlar sobre el coronavirus a 
la Xina, però les mascaretes, 
els EPI i el material sanitari 
per fer front a aquesta gran 

crisi sanitària faltava i continu-
aria faltant durant setmanes. 
Només uns dies després que 
l’OMS catalogués de pandè-
mia el coronavirus, el dia 14 de 
març de 2020, es va decretar 
l’estat d’alarma. Durant la pri-
mera onada del coronavirus, 
només a Catalunya durant el 
mes de març van morir 3.696 
i 7.420 durant el mes d’abril. 
Aquest mes de gener, però, la 
dada tampoc es queda curta. 

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

18 persones a l’UCI, 
11 d’elles per covid. 

El vicepresident del Govern en funcions defensa que “no es tracta de fer 
un pas endavant per fer-ne dos enrere” i afirma que l’anunci de les noves 

mesures es farà avui divendres al matí

qui prengui una decisió perquè 
és la seva responsabilitat. “No 

esperarem que algú ens digui 
què hem de fer”, va manifestar.

2.107 persones van perdre la 
vida per la Covid a Catalunya. 
El que diuen les dades, però, és 
que aquesta tercera onada ha 
estat més mortífera que no pas 
fou l’anterior. 
Ara, passat un any, la lluita 
continua. Tot i els retards de 
subministrament, la vacuna-
ció va avançant. Però el camí 
que queda serà llarg. El SARS-
CoV-2 segueix entre nosaltres.
A les Terres de l’Ebre,  el pri-

mer cas de coronavirus fou 
el d’una professional sanitària 
veïna d’Ulldecona, cirurgiana 
de l’Hospital de Tortosa Ver-
ge de la Cinta. Des de llavors 
fins ara, es comptabilitzen al 
territori 9.769 casos.

El primer cas a les 
Terres de l’Ebre fou el 
13 de març del 2020
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PASSAREL ·LA A 
LA PILASTRA
La consellera de Justícia, Ester 
Capella ha afirmat que el 
Departament de Justícia no 
té competències per construir 
una passarel·la aprofitant la 
pilastra del monument. “La-
mento dir-li que la construc-
ció de ponts no forma part de 
les competències del Depar-
tament”, assegura Capella 
en relació a la proposta que 
va fer l’alcaldessa Meritxell 
Roigé per connectar els 
barris de Ferreries i Remolins 
aprofitant la pilastra. A més, 
la consellera argumenta que 
la pilastra no és propietat de 
la Generalitat i que, un cop 
retirat el monument, quedarà 
com un vestigi històric. Lla-
vors, afegeix, l’Ajuntament en 
podrà disposar i el ple podrà 
“definir-ne l’ús i impulsar 
la planificació urbanística 
corresponent”.

MILLORA DE LA 
VIA PÚBLICA 
Tortosa intensifica la millora 
de la via pública amb la su-
pressió d’una cinquantena de 
barreres arquitectòniques. Els 
treballs també han renovat la 
senyalització viària al centre 
de la ciutat, repintant més de 
setanta passos de vianants 
i els estacionaments per a 
persones amb discapacitat.

ARRANJAMENT 
DE VORERES 
AL CARRER 
D’ALFARA 
L’Ajuntament completa 
l’arranjament de voreres al 
carrer d’Alfara de Carles, en 
sis trams entre el carrer de 
València i el riu. L’actuació 
s’ha centrat en vials molt 
deteriorats, on també s’han 
suprimit barreres arquitec-
tòniques. L’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé, ha 
apuntat que durant el pròxim 
trimestre continuaran les 
tasques de millora de la via 
pública en altres zones de 
Ferreries.

MÉS 
NOTICIES

Tortosa relleva el Vendrell com a Capital de la Cultura Catalana
La ciutat de Tortosa va pren-
dre el relleu del Vendrell com 
a Capital de la Cultura Catala-
na aquest 2021 amb una rei-
vindicació del la modernitat i 
la tradició de la ciutat. Ho va 
fer amb un acte al teatre au-
ditori Felip Pedrell, limitat a 
poc més de 200 persones, en 
el qual els grans noms de la 
cultura i la tradició tortosines 
del passat van compartir pro-
tagonisme amb els creadors i 

artistes actuals. L’Ajuntament 
va haver d’adaptar també tot 
el programa d’actes durant en-
guany amb la confiança que la 
millora de la situació sanitària 
permeti la participació del pú-
blic més endavant. Justament 
el dia que es complin 180 anys 
del naixement de l’eminent 
musicòleg i compositor tortosí, 
Felip Pedrell, Tortosa es con-
vertia en la divuitena Capital de 
la Cultura Catalana.

tortosa

Renovació de l’enllumenat al polígon industrial
L’Ajuntament de Tortosa 

està duent a terme la 
renovació de l’enllumenat al 
polígon industrial Baix Ebre.                     
Una actuació que suposa la 
substitució de fins a 150 llumi-
nàries antigues, de tecnologia 
de vapor de sodi, per nous ele-
ments de tecnologia LED. Els 
treballs permetran no només 
canviar la tonalitat taronja dels 
antics fanals per una llum més 
clara, sinó que també compor-
tarà un estalvi energètic i eco-
nòmic, al mateix temps que 

se’n millora l’eficiència. A més 
a més, suposaran la reduc-
ció de les emissions de CO2 
ja que es redueix la potència i 
el consum. Juntament amb la 
substitució de la part aèria dels 
bàculs, l’actuació també pre-
veu la renovació de les línies 

elèctriques soterrades. 
L’actuació que ara s’està de-
senvolupant se centra en els 
dos carrers que configuren 

els principals eixos de circu-
lació al polígon i que connec-
ten amb la C-42: al carrer A i a 
l’avinguda del Japó.

PER RETIRAR EL MONUMENT
Tortosa atorga la llicència un cop registrada la 
modificació del projecte que demanava la CHE

L’Ajuntament de Tortosa ha 
aprovat aquest dimecres 

a la tarda la llicència 
d’obres que reclamava el 
Departament de Justícia 
per retirar el monument 
franquista de l’Ebre.                
La tramitació s’ha fet tan aviat 
com s’ha registrat, a prime-
ra hora de la tarda, el projecte 
amb els requeriments que la 
CHE i l’ACA establien en les au-
toritzacions prèvies necessàries 
per a la llicència. La Confede-
ració dictamina que el projecte 

ha de contemplar la retirada de 
la pilastra o la seva reutilitza-
ció per a una infraestructura de 
pas, com la passarel·la que ha 
demanat l’alcaldessa Meritxell 
Roigé al Govern. El consistori 
ha aprovat la llicència abans de 
rebre la carta de la consellera 
Capella on reclamava el permís 
i que no “s’entorpissin” els trà-
mits amb “maniobres burocrà-
tiques”. 
L’alcaldessa ha lamentat “una 
manera d’actuar que no forma 
part de la lleialtat institucional 
que cal tenir sempre entre ad-
ministracions”. 
Roigé referma “la seva dispo-
sició” amb el Departament de 
Justícia per la retirada del mo-
nument franquista, una com-
plicitat que Capella posa en 
dubte a la carta enviada. L’al-
caldessa ha recordat a Capella 
que amb una trucada hauria 
informat la consellera que la 

llicència depenia “de la manca 
de diligència de Justícia” per-
què no responia els requeri-
ments de la CHE. 
“Un cop han respost els re-
queriments fets per altres or-
ganismes, aliens a l’Ajuntament 
de Tortosa, el consistori ha 
pogut concedir la llicència de 
manera immediata”, ha con-
clòs l’alcaldessa que ha aclarit 
també que “no entenc la carta 
ni les declaracions per part de 
la consellera. Tampoc entenc 
que es fes una nota de prem-
sa dient que s’adjudicaven les 
obres just dos dies abans de les 
eleccions. Per tant, es veu molt 
clar que es hi ha una intenci-
onalitat política. En qualsevol 
cas, l’Ajuntament ha actuat 
com devia, amb molta celeri-
tat, tenint-ho tot preparat, fins 
disposar de la resposta del de-
partament que fins ara no haví-
em tingut”.

L’alcaldessa defensa 
que l’Ajuntament 

no ha posat traves 
burocràtiques, com ha 

dit la consellera 
Ester Capella

El cost en esta primera 
actuació ascendeix a 

102.852 euros
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CURSOS DE 
LLEURE
Totes les persones que 
vulguin ja poden inscriure’s 
a les diverses convocatò-
ries dels cursos de lleure 
2021 que s’han organitzat 
des de l’àrea de Joventut i 
Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament. Els cursos són 
d’Iniciació al voluntariat i 
Lleure (Premonitors/es) i de 
Monitors/es de lleure infantil 
i juvenil. Tots els cursos que 
s’ofereixen doten de certifi-
cats oficials a les persones 
que els hagin dut a terme i 
aprovat.

HORTS SOCIALS 
Els alumnes de primer de 
grau mitjà de Producció 
Agroecològica han desenvo-
lupat el disseny dels Horts 
Socials de l’Ajuntament 
d’Amposta, de setembre 
a febrer, dintre el marc de 
l’assignatura Periurbana. 
Durant aquests mesos han 
tingut tres reunions de co-
ordinació amb l’Ajuntament, 
amb els tècnics municipals 
responsables del projecte 
per tal de conèixer les neces-
sitats del projecte. Diven-
dres 19 de febrer, el projecte 
va culminar amb la presen-
tació de les propostes finals 
de disseny per als horts dels 
alumnes. 

PROJECTE EMMA 
La Diputació de Tarragona 
ha adquirit 1.200 polseres 
solidàries contra el càncer 
de mama per distribuir-les 
entre els seus treballadors 
i treballadores. A través 
d’aquesta iniciativa, la insti-
tució dona suport al Projecte 
Emma, amb seu a les Terres 
de l’Ebre i destinat a obtenir 
recursos per fer recerca 
oncològica.

MÉS 
NOTICIES

La Defensora de la Ciutadania gestiona, al 2020,
51 queixes, prop d’un 67% de les quals s’han resolt
L’estat dels espais públics, 

problemes amb les 
empreses proveïdores de 
serveis, queixes per incivisme 
i problemes de convivència 
entre el veïnatge i qüestions 
derivades de la pandèmia i 
el confinament són algunes 
de les temàtiques que van 
centrar l’activitat de la 
Defensora de la Ciutadania 
el 2020, tal i com es recull a 
l’informe anual.                    
Dilluns al vespre, Amadea Fer-
reres va donar compte de la 
seva activitat en la sessió ple-
nària ordinària, celebrada de 
forma telemàtica, tot desta-
cant l’excepcionalitat del 2020. 
“Ha sigut un any desastrós i 

que ens ha limitat la forma en 
com he exercit la meva funció, 
tot i així, ens hem adaptat i la 
feina s’ha fet igual”, va explicar 
Ferreres, “he intentat que la 
meva tasca com a Defensora 
sigui una eina mediadora entre 
la ciutadania i els ens públics”. 
“He rebut tota classe de res-
postes, però sempre amb so-
lucions i bones intencions”, va 
afegir. Així, el nombre de quei-
xes i consultes rebudes durant 
el 2020 va baixar a 51, “però 

el percentatge de queixes so-
lucionades ha estat una mica 
més alta que l’any passat”, va 
explicar Ferreres. S’han soluci-
onat un 66,66% de les queixes 
i en queda un 33,33% pendent 

de resoldre. La memòria inclou 
totes les queixes i consultes re-
alitzades a la Defensora de la 
Ciutadania durant l’any passat, 
així com una explicació de la 
gestió feta.

PLE
Aprovació inicial del reglament 
del servei d’aigua potable
El ple ordinari d’aquest 

mes de febrer va aprovar 
el Reglament del servei 
de proveïment domiciliari 
d’aigua potable de 
l’Ajuntament.               
Un reglament que, en pa-
raules de Tomàs Bertomeu, 
regidor d’Hisenda i Règim In-
tern, “és d’interès per a pràc-
ticament tota la població i és 
molt necessari”. 
El ple també va aprovar una 
modificació de pressupost 
de prop de 100.000 euros: 
una de 46.500 euros per a la 
solució de les gotelleres del 
pavelló de hoquei (“un pro-

blema endèmic de les instal-
lacions esportives d’aquesta 
ciutat”) i 49.000 euros per 
a suplementar la partida de 
conservació de les vies públi-
ques.
Quant a les mocions, n’hi ha-
via dos que van entrar per ur-
gència i que foren aprovades: 
una impulsada pel PSC però 
que es va entrar de forma 
conjunta entre tots els grups 
municipals sobre el 8 de març 
i una segona entrada a ins-
tàncies de la Junta de Govern
Local per la petició rebuda
del Consell per la República
de suport a Pablo Hassel.

Amadea Ferreres dona 
compte de la seva 

memòria anual 

També va passar pel ple una modificació de 
pressupost de 46.500 per a arranjar les gotelleres 

del pavelló d’hoquei i de 49.000 per suplementar la 
partida de conservació de la via pública

La unitat canina de la Policia Local d’Amposta, 
operativa de nou

La Unitat Canina de la Policia 
Local d’Amposta reprèn el seu 
servei el febrer de 2021, des-
prés del període de formació 
dels tres cans que passaran a 
formar part de la unitat. 
La primera a incorporar-se al 
cos va ser Vinyet, una gos-
sa adoptada a l’associació 
Engrescats de les Terres de 

l’Ebre i que havia estat abando-
nada de cadell. Posteriorment, 
es van adquirir dos cadells de 
pastor alemany, Gora i Black, 
fills d’una gossa amb àmplia 
experiència en la detecció de 
substàncies estupefaents.Vi-
nyet, Gora i Black són els tres 
cans que formen la nova unitat 
canina K9.
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DELTEBRE 
Deltebre és una de les 50 
capitals de turisme rural 
més importants de l’estat 
espanyol, segons indica el 
portal web Club Rural. “Una 
mostra més que el nostre 
municipi és una destinació 
turística rellevant amb 
atractius turístics de primer 
nivell com el paisatge i la 
gastronomia, que des del 
govern d’Enlairem Deltebre 
ens comprometem a seguir 
potenciant”.

L’AMETLLA 
L’Ametlla de Mar va reciclar 
als contenidors de la Funda-
ció Humana gairebé 15 tones 
de tèxtil usat durant el 2020. 
Concretament, són 13.568 
kg de roba que tindran una 
segona vida. Aquesta xifra 
representa un descens, de 
prop d’un 30%, respecte 
l’any anterior.

CONCURS 
INTERNACIONAL 
FRANZ LISZT 
CENTER 
La pianista calera Júlia 
Maria Figueres Heinz, de 
17 anys, va assolir el tercer 
premi del Concurs Franz 
Liszt Center Piano, celebrat 
de manera online a la Nucia. 
Un prestigiós certamen en 
el que van participar 360 
pianistes d’arreu del món. 
(La Cala Ràdio)

     
 

A LA CALA
 La primera setmana de-
tornada a l’activitat no fou 
gaire positiva pel sector de 
l’encerclament a la Cala. Les 
captures dels primers dies 
van ser insignificants.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ametlla: es vacunen persones 
amb un alt grau de dependència

Un centenar de persones de-
pendents i cuidadores seran 
vacunades a l’Ametlla. Dijous 
passat es va iniciar la vacu-
nació de la Covid-19 a aquest 
grup prioritari del municipi i 
aquest dimarts es continua 
amb la seva administració. De 
moment, es vacuna al Centre 

d’Atenció Primària del munici-
pi. Durant les pròximes setma-
nes, un centenar de persones 
dependents  i els seus cuida-
dors, de la Cala, rebran la pri-
mera dosi de la vacuna contra 
la Covid-19, concretament 
amb el vaccí de Pfizer/BioN-
Tech. (La Cala Ràdio)

L’ALDEA
Nou pla de manteniment de carrers 
i camins de reg asfàltic
Per tal de millorar tots 

aquells carrers i camins 
del municipi, que no tenen 
la necessitat de pavimentar-
se de nou, però si millorar 
puntualment certs punts 
del seu ferm, la regidoria 
d’Acció Urbana i Rural de 
l’ajuntament  ha començat 
un nou pla de manteniment 
amb un nou sistema de 
pegat asfàltic, que deixarà el 
ferm dels carrers i camins de 
manera més homogènia.               
En una primera fase s’exe-
cutaran els carrers del nucli 
urbà, per a passar als camins 

en una segona. Des de la re-
gidoria, també s’informa que 
actualment es treballa en la 
millora dels laterals i ampli-
ació dels camins de la zona 
de Carvallo, com també està 
previst que, durant la prima-
vera, s’executen la millora de 
nous camins, com ara Lligallo 
del Vidre, Hilario, Rodríguez, 
Escoles de l’Hostal i Camí vell 
de Tortosa a Amposta. Pepe 
Caballé regidor d’Acció Ur-
bana i Rural: “ Un cop més 
es demostra el compromís 
d’aquest govern en la millo-
ra de camins i carrers, ja que 

quan vam entrar ens vam tro-
bar que estaven molt deterio-
rats. Amb la nostra feina, es-

perem deixar tots els camins 
en condicions òptimes en un 
futur proper “.

DELTEBRE
Endesa tanca una anella elèctrica per a 
reforçar i millorar el servei al municipi
Endesa ha iniciat 

recentment els treballs 
per estendre un nou tram 
de línia subterrània de 
mitjana tensió a 25 kV a 
Deltebre amb l’objectiu 
de tancar una anella 
elèctrica i millorar la 
qualitat i la continuïtat del 
subministrament a més d’un 
miler de clients d’aquest 
municipi del Baix Ebre.              
Aquesta actuació, que es duu 
a terme conjuntament amb la 
filial Eléctrica del Ebro, ha su-
posat una inversió de gairebé 
164.000 euros, que se suma a 
la que s’ha executat a la po-

blació en els últims exercicis, i 
que supera ja el milió d’euros.
Així, en aquesta fase, la Com-
panyia està estenent un nou 
tram de més d’1 quilòmetre de 
longitud de cablejat subterra-
ni per tal d’enllaçar dues línies 
de mitjana tensió ja existents 
i 17 centres de transformació 
que fins ara estaven aïllats, de 
manera que s’ha creat el que 
s’anomena tècnicament una 
anella elèctrica. 
Aquesta actuació, a més, es 
completa amb la reforma de 
dos centres de transformació 
amb elements d’última tec-
nologia.
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baix ebre

baix ebre

BENIFALLET 
Dimecres i ahir dijous, la 
carretera T-301 pel seu pas per 
Benifallet va estar tallada al 
trànsit per obres de millora de 
la seguretat viària. La parada 
d’autobús es va traslladar a 
la rotonda nord, a l’entrada 
del poble. En els darrers dies, 
al municipi, també han hagut 
actuacions per millora de la  
seguretat i per l’accessibilitat 
en espais públics.

XERTA 
L’equip de govern de l’Ajunta-
ment informa que “el passat 
mes de desembre l’Oficina de 
Medi Ambient de la Genera-
litat  va presentar una petició 
d’informe als serveis tècnics 
municipals sobre un avant-
projecte de parc eòlic al terme 
de Xerta situat a la partida de 
l’Arram, a la mateixa zona on 
es va projectar i aprovar un 
parc eòlic, que no es va arribar 
a executar, entre els anys 
2000 i 2007”. La societat que 
presenta l’avantprojecte és 
PLANTA ENERSOS III, SL i les 
característiques del parc eòlic 
són les següents: 6 aerogene-
radors de 1,5MW de potència 
nominal, amb rotor de 140 
metres de diàmetre i 100 
metres d’altura del fust. La 
potència total del parc seria de 
9MW. En aquests moments, 
la viabilitat de l’emplaçament 
d’aquesta infraestructura es 
troba pendent de resoldre a la 
Ponència d’energies renova-
bles. Aquest organisme és 
qui decideix la viabilitat de 
l’emplaçament. És previsible 
que en els propers dies la Po-
nència resolgui sobre el referit 
avantprojecte de Xerta. En 
aquest tràmit, “l’Ajuntament 
no té cap capacitat de decisió 
i, per tant, caldrà esperar 
a la resolució que emeti la 
Ponència”. D’altra banda, 
existeix una aplicació web del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat per a tenir més 
informació sobre el procés 
d’avaluació ambiental o sobre 
les dades bàsiques relaciona-
des amb els projectes, com ara 
la ubicació.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTA DE L’EBRE
La reducció d’arrossars inundats a l’hivern 
redueix la població d’aus aquàtiques hivernals
El parc natural del delta 

de l’Ebre ha registrat 
enguany poc més de 176.000 
aus aquàtiques hivernals, la 
xifra més baixa dels últims 
anys.               
La inundació de només el 
31,4% dels arrossars durant 
l’hivern té efectes molt ne-
gatius sobre les espècies que 
més depenen d’aquest hàbitat, 
com la daurada grossa, la fre-
deluga i bona part dels ardeids. 
Altres espècies menys depen-
dents com el flamenc, l’ànec 
blanc, el territ variant o el bec 
d’alena, han mantingut o su-
perat les poblacions habituals. 

L’últim cens, elaborat el passat 
mes de gener amb el suport 
dels Agents Rurals, ha estat un 
28% inferior comparat amb les 
poblacions d’aus aquàtiques 
hivernals dels anys de màxima 
inundació dels arrossars, entre 
2005 i 2010. (ACN)

Atropellament a Roquetes
Aquesta setmana s’ha difòs 
a través de xarxes socials un 
missatge per demanar ajuda 
per poder tenir informació 
per un accident que va tenir 
lloc a Roquetes, dilluns 22 
de febrer, amb un atropella-
ment d’un ciclista a l’altura 
del Pont del Vicari, a la cruï-
lla entre el pavelló i el carrer 
de l’escola. 
“El ciclista va resultar ferit 
greu i no recorda com va 

passar l’accident. Sembla 
que va xocar amb un cotxe 
que va continuar la marxa 
sense aturar-se.  La policia i 
la família estan buscant tes-
timonis de l’accident, per 
aportar informació que pu-
gui ajudar a trobar el con-
ductor implicat. Si algú ha 
vist alguna cosa, us dema-
nem que us poseu en con-
tacte amb la Policia Local 
de Roquetes”.  

L’ALDEA
Obertes  les inscripcions per formar part de 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
Des de la regidoria 

de Seguretat de 
l’ajuntament de l’Aldea s’ha 
informat que s’han obert  les 
inscripcions per formar part 
de l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil.                
“Es necessiten persones acti-
ves, participatives i amb mol-
tes ganes d’impulsar l’Aldea”. 
Les tasques d’aquesta associa-
ció seran la vigilància i control  
d’actes públics, col·laboració 
en situacions d’emergència 
a la població i treballar amb 
l’àmbit de la Protecció Civil, 

sempre amb la supervisió del 
cos de Guàrdies Municipal.
“Si ets sents identificat/ada i 
vols formar part de l’associ-
ació, posa’t en contacte amb 
l’ajuntament de l’Aldea al telè-
fon  977 450012 o correu elec-
trònic ajuntament@laldea.cat i 
deixa’ns les teues dades”.

“Es necessiten persones 
actives, participatives 

i amb moltes ganes 
d’impulsar l’Aldea”

El Perelló: 
renovació de  
les papereres 
del casc urbà
L’Ajuntament del Perelló està 
canviant les papereres del 
casc urbà i parcs i jardins.
Aquest nou model té més 
capacitat i està fabricat amb 
material de polietilè reciclat.

Enguany s’han 
enregistrat poc més de 
176.000 aus aquàtiques 
hivernals, la xifra més 
baixa dels últims anys. 



9DIARI MÉS EBRE • divendres 26 de febrer / 2021

CAMPANYA DE 
VACUNACIÓ
Dimarts, Salut va iniciar 
la campanya de vacuna-
ció contra la COVID-19 a 
la Ràpita, al Maset Espai 
Jove.  El primer col·lectiu 
a rebre la vacuna van ser 
les persones dependents i 
després, els majors de 79 
anys valorant les patolo-
gies associades. L’ordre 
de vacunació s’estableix 
per l’ordre de gravetat 
dels col·lectius. “És molt 
important no trucar al CAP 
de la Ràpita, ja que serà 
el personal del CAP qui es 
posarà en contacte amb la 
ciutadania quan sigui el seu 
torn”. El termini i la veloci-
tat de vacunació depèn del 
nombre de vacunes que ar-
ribin. Dimecres va comen-
çar la vacunació als docents 
dels centres educatius de 
la Ràpita, també al Maset 
Espai Jove.

IRTA: BENESTAR 
D’ORADES I 
LLOBARROS
Tot i que les xifres mos-
tren que es crien molt més 
peixos que altres animals 
de producció, el benestar 
dels peixos, com a indi-
vidus, no s’ha entomat al 
mateix nivell que en les 
altres espècies ramaderes, i 
el coneixement que se’n té 
és molt menor. 
«A la Mediterrània no hi 
ha cap protocol de benes-
tar per a peixos, per això 
ens hem proposat desen-
volupar i validar-ne un 
per a orades i llobarros», 
explica la Dra. Ana Roque, 
investigadora de l’IRTA del 
programa d’Aqüicultura. Els 
investigadors han iniciat un 
projecte finançat per Open 
Philantropy, de dos anys 
de durada, per tal d’im-
plementar uns protocols 
d’avaluació de benestar 
animal que puguin encaixar 
en un esquema de certi-
ficació que ja funciona en 
altres espècies.

MÉS 
NOTÍCIES

montsià
LA RÀPITA
Suport a la creació de la Comissió del 
Turisme Nàutic del Delta de l’Ebre

Els Serveis Socials Bàsics treballen per a la 
protecció i la promoció de la infància al municipi

Els Serveis Socials Bàsics 
de la Ràpita treballen 

per a la protecció i la 
promoció de la infància al 
municipi.                  
Dins de les actuacions pre-
vistes de cara a afavorir la 
igualtat d’oportunitats, du-
rant el 2020 es van revisar i 
canviar les bases de conces-

sió d’ajuts per a l’assistència 
a la llar d’infants municipal, 
incrementant els barems eco-
nòmics per beneficiar a més 
famílies. Des de Serveis Socials 
es van concedir 14 beques de 
servei educatiu i 8 de menja-
dor. Dins l’àmbit de protecció 
a la infància i l’adolescència, el 
2020, va haver-hi 103 infants i 

Caparrós: “és un 
orgull liderar un 

projecte destinat a 
millorar els espais 

naturals”

El termini per 
presentar sol.licituds 

estarà obert fins el 30 
de setembre

adolescents de la Ràpita amb 
expedient de risc obert a infàn-
cia. La regidora Oona Tomàs, 
subratlla que “al llarg del 2020, 
s’han obert el doble d’expedi-
ents de risc que es van obrir 
al 2019. La majoria d’aquests 
expedients es van obrir per si-
tuacions de violència masclis-
ta, pel conflicte obert i crònic 

L’Ajuntament convoca nous ajuts econòmics per a 
les persones o famílies en risc d’exclusió social

L’Ajuntament de la Ràpita 
convoca nous ajuts 

econòmics per a les persones 
o famílies en risc d’exclusió 
social.                   
Aquestes ajudes van dirigides 
a persones empadronades al 
municipi que es trobin amb di-
ficultats econòmiques o en risc 
d’exclusió social amb l’objectiu 
de pal·liar situacions de neces-
sitats bàsiques. L’alcalde de la 
Ràpita, Josep Caparrós, explica 
que “és necessari activar ajuts 
econòmics per a les persones 
i famílies que tenen dificultat 
per cobrir les necessitats bàsi-
ques, i més en la situació soci-
oeconòmica que estem vivint a 
conseqüència de la pandèmia 

de la Covid-19”. Els ajuts de La 
Botigueta formen part del pro-
grama social destinat a garantir 
la cobertura de les necessitats 
bàsiques, ja que els beneficia-
ris reben un ajut econòmic per 
comprar aliments frescos al 
Mercat. L’ajut es canalitza amb 
una targeta moneder que és 
recarregada pels Serveis Soci-
als de l’Ajuntament. El sistema 

L’Estació Nàutica de la 
Ràpita, conjuntament 

amb el Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, impulsa la creació 
de la Comissió del Turisme 
Nàutic del Delta de l’Ebre.               
Aquesta creació és l’inici de 
l’actuació 4.7 de la Carta Euro-
pea de turisme sostenible del 
Parc Natural del Delta. L’alcal-
de, Josep Caparrós, mostra el 
seu agraïment al Parc Natural 
del Delta per “treballar i facilitar 
la coordinació entre les admi-
nistracions i els empresaris per 
desenvolupar el turisme nàu-
tic” i exposa que “és un orgull 
liderar un projecte destinat a 
millorar i conservar els espais 

naturals mitjançant estratègies 
de turisme sostenible nàutic”. 
Un dels principals objectius de 
la comissió és impulsar la col-
laboració d’entitats i empreses 
per posar en marxa un grup de 
treball per avaluar i fer un se-
guiment continu de les actua-
cions que s’han d’engegar.

entre els progenitors amb 
instrumentalització dels in-
fants i també per sospites de 
negligència en la cura dels 
seus fills i filles”.

Al 2020 es van obrir el 
doble d’expedients de 

risc que al 2019

evita l’estigmatització de l’usu-
ari en poder escollir una gran 
diversitat d’aliments frescos 
de manera còmoda i discreta 
i a més, permet dinamitzar el 
Mercat, ja que la targeta només 
es pot fer servir a les seves pa-

radetes. El termini per presen-
tar les sol·licituds ja està actiu 
i romandrà obert fins al 30 de 
setembre. El pressupost inicial 
dels ajuts és de 6.000 € amb 
possibilitat d’ampliar-se en el 
transcurs de l’any.
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VACUNACIÓ 
Dimecres va començar la 
campanya de vacunacions 
al municipi per a persones 
grans depenents i per als 
seus cuidadors o cuidadores. 
Les vacunacions es fan al Ca-
sal Cívic Trinitari Bel, de 9 a 
13 h. Des del CAP es posaran 
en contacte per via telefòni-
ca, de manera progressiva, 
amb les persones que han 
de rebre la vacuna. L’alcalde, 
Joan Roig, va visitar el Casal 
Cívic, acompanyat de Màrius 
Pont, director dels Serveis 
Territorials de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

ALCANAR

‘UN PAS MÉS 
CONTRA LA 
COVID’ 
Un pas més de la Sénia con-
tra la covid19. L’Ajuntament 
ha cedit l’espai de la Casa 
de Cultura per realitzar les 
vacunacions contra la pan-
dèmia. S’ha començat per 
grans dependents, majors de 
80 anys i cuidadors. 
De forma esgraonada, el De-
partament de Salut contac-
tarà amb les persones que 
han de rebre la vacuna.

LA SÉNIA

INICI VACUNACIÓ
Antonio Ollés, alcalde de 
Santa Bàrbara, va explicar 
que la vacunació per a la 
població major de vuitanta 
anys començava aquest 
dimecres. Des de Salut 
“volien un local el més prop 
possible, i que es pogués 
entrar a peu pla, i els 
d’APASA molt amablement 
ens han dit que com ara ells 
no l’utilitzen, ens cedeixen 
l’ús del local –d’una part 
perquè és molt gran- per a 
poder fer aquesta vacunació 
a tota aquesta gent que 
durant aquests dies se’ls 
avisarà”, va dir l’alcalde. 

(La Plana Ràdio)

S. BÀRBARA

SANTA BÀRBARA
“Si els informes són favorables, 

la llicència s’ha d’aprovar”
Després que aquest cap de 
setmana la plataforma “No a 
la planta de compostatge a la 
Plana del Montsià” portes a ter-
me una recollida d’al·legacions 
en contra d’aquest projecte i a 
l’espera de realitzar una consul-
ta popular que comptarà amb 
el suport de l’ajuntament, l’al-
calde Antonio Ollés explicava 
el procediment que segueixen 
aquestes al·legacions “quan to-
tes arriben a l’ajuntament, les 
traslladarem al Consell Comar-
cal per la ponència ambiental...
jo no sé si serviran per aturar 
el projecte, però com a mínim 
serviran perquè l’empresa hagi 
de prendre més mesures de 
control, evitar riscos, fer canvis 
en el disseny de la planta, etc. 
la qual cosa potser beneficiosa”. 
Amb relació a la consulta po-
pular que es vol portar a terme 
per saber l’opinió dels planers i 
les planeres, Ollés, dilluns, re-
cordava que l’equip de govern 

li dóna suport a la consulta i 
que respectarà el resultats “això 
són consultes que no son vin-
culants, és una opinió del poble 
que tindrem en compte”. L’al-
calde també va deixar clar que 
“si tots els informes que queden 
pendents són favorables, per 
molt que es vulgui la no im-
plantació de l’activitat, a l’alcal-
de no li quedarà més opció que 
aprovar la llicència de posada 
en funcionament, perquè de no 
fer-ho, tenint tots els informes 
favorables, podria comportar 
conseqüències a nivell jurídic, 
com ara contenciosos”. (Noticia 
de la Plana Ràdio)

ALCANAR
L’Ajuntament crea la 

Regidoria de benestar animal

El govern municipal compta, 
des d’aquest mes de febrer, 
amb una nova regidoria encar-
regada de gestionar els aspec-
tes vinculats amb els animals 
d’Alcanar, les Cases i Alcanar 
Platja, una iniciativa pione-
ra al Montsià. La Regidoria de 
benestar animal estarà en-
capçalada per Mercè Fischer, 

que ja liderava les polítiques 
de benestar animal a través de 
la Regidoria de Salut. L’alcalde 
Joan Roig ha manifestat que: 
“la Regidoria ha estat creada 
per a canalitzar els recursos 
dedicats a la protecció animal. 
Això també ens permetrà agi-
litzar les accions de suport a 
l’associació aGOSaGATs”.

BIOMETAGÁS LA GALERA
Projecte per convertir en biogàs 

i biometà la sansa i purins

Biometagás La Galera és un 
projecte iniciat fa una dèca-
da. Va nàixer de la necessitat 
de donar ús a la sansa i pu-
rins dels ramaders de la zona 
i la solució la van trobar en 
una nova tecnologia que per-
metia convertir-ho en bio-
gàs i biometà comercialitza-
bles. CaixaBank ha finançat la 
construcció i explotació de la 
planta de biometagas, a través 
d’un préstec de 300.000 eu-
ros i de lísings per valor d’1,6 
milions. La construcció de la 

planta permet la producció de 
biometà a partir d’aliments ca-
ducats i d’altres residus orgà-
nics. La previsió és que pugui 
transformar fins a 50.000 to-
nes anuals d’aliments caducats 
i residus per poder generar 
biogàs i biometà comercialit-
zables. La iniciativa d’aquesta 
planta sorgeix de 35 socis, en-
tre els quals hi ha empresaris 
del sector agrícola que volien 
donar sortida a residus ambi-
entalment problemàtics com 
els purins. (ebredigital.cat)

SANT JAUME
Adhesió a la ‘Plataforma para 
la Defensa de los Festejos de 

Tauromaquia Tradicional’ 

“Amb intenció de reivindicar la 
importància de les celebraci-
ons de tauromàquia tradicio-
nal, festes regulades que les 
penyes i comissions de bous 
treballen amb serietat per con-
servar-les i millorar-les, donat 
que són exemple de cultura 
popular i tradicional heretada 
dels nostres avantpassats des 
de temps immemorial, dife-
rents associacions taurines 
de tot Espanya i la Federación 
Española de Toro con Cuerda, 
s’uneixen per crear la Plata-

forma para la Defensa de los 
Festejos de Tauromaquia Tra-
dicional”. 
El Ple va aprovar per unani-
mitat de tots els grups muni-
cipals (PSC, ERC i Totes i Tots 
per Sant Jaume) l’adhesió de 
l’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja a la Plataforma para 
la Defensa de los Festejos de 
Tauromaquia Tradicional i va 
nomenar a Xavier Llorach Ma-
sià, Regidor d’Activitats Tradi-
cionals, per a que el representi 
en aquesta plataforma.
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TIVISSA
Agricultura fa actuacions 
per prevenir incendis a serra 
de Tivissa, històricament 
castigada pels focs. S’obriran 
nous vials per a l’accés dels 
vehicles d’extinció que con-
tribuiran a protegir el valor 
natural la zona.

DO TERRA ALTA
La Denominació d’Origen 
Terra Alta ha guanyat el 
recurs presentat davant 
el jutjat per la negativa de 
l’empresa adjudicatària de la 
ZDP (Zona de Desenvolupa-
ment Prioritari) a incorporar 
la documentació d’adjudica-
ció de la ZDP a l’expedient 
del contenciós administratiu 
en marxa.  Amb l’admis-
sió del Tribunal a debatre 
l’acord d’adjudicació del 
concurs de la ZDP, la DO 
Terra Alta dona un nou pas 
endavant en la seva lluita 
contra la massificació eòlica. 

‘RIBERA EN FLOR’
Torna la ‘Ribera en flor’ amb 
deu experiències turísti-
ques per la Ribera d’Ebre. 
Aquest cap de setmana es 
donarà el tret de sortida. 
Es tracta d’una iniciativa a 
través de la qual es propo-
sen activitats per gaudir 
de la floració dels arbres 
fruiters, la gastronomia i el 
patrimoni cultural i històric 
de la comarca. Les activitats 
vinculades a la floració es 
desenvoluparan segons les 
mesures sanitàries establer-
tes per les autoritats.

BATEA
L’Ajuntament ha informat 
aquest dilluns que després 
de molts dies sense cap cas 
de Covid-19, s’ha confirmat 
un nou cas al poble. “Tots 
sabem del perill d’aques-
ta  notícia així com de les 
conseqüències que aquesta 
malaltia comporta. Es per 
això que demanem s’extre-
min les precaucions per tal 
d’evitar un nou brot”.

MÉS 
NOTÍCIES

MÓRA D’EBRE
Excavacions a la fossa del 
Mas de Santa Magdalena

Les excavacions a la fossa del 
Mas de Santa Magdalena de 
Móra d’Ebre han permès re-
cuperar 54 individus. De mo-
ment, s’ha obert una quarta 
part del fossar, 16 de 66 rases 
i zones d’enterrament identi-
ficades, i Justícia referma que 
serà una de les fosses amb 
importants en nombre de víc-
times recuperades. 
Els treballs continuaran al 
menys dos o tres mesos per 

trobar més cossos, entre els 
quals els arqueòlegs desta-
quen que hi ha molts homes 
joves. 
Aquest dimecres, la consellera 
Ester Capella ha visitat la fossa 
amb l’exconseller Raül Romeva 
(a la foto), qui ha agraït la con-
tinuïtat que el Departament 
ha donat als plans de fosses i 
d’identificació genètica, im-
pulsats en la seva etapa de 
conseller.  

HOSPITAL COMARCAL
Nova sala de 

telecomandament 
L’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre té una nova sala de 
telecomandament que per-
metrà recuperar el servei de 
proves radiològiques dinàmi-
ques amb contrast que no es 
podien fer a l’hospital perquè 
l’antic aparell es va trencar i 
havia quedat obsolet. La nova 
sala de radiologia amb teleco-
mandament digital està equi-
pada amb una màquina amb 
què es faran trànsits esofa-
gogastroduodenals, ènemes 
opacs de còlon, histerografi-
es o urografies, entre d’altres. 
L’equipament estava previst en 
el pla d’inversions del centre 
hospitalari, de 5 MEUR entre 
2019 i 2022. També s’ha instal-
lat un equip complet de con-
trol informatitzat de les cues 
a consultes externes (TESEO), 
un nou arc quirúrgic i un nou 
mamògraf. La inversió fins al 
moment és d’1,5 MEUR.
La gerent de la regió sanità-
ria de les Terres de l’Ebre, Mar 

Lleixà, ha destacat que l’apa-
rell radiològic incorpora els 
resultats de les proves a l’his-
torial mèdic digital dels paci-
ents. La nova sala permet fer 
estudis dinàmics i amb con-
trast de l’aparell digestiu, uri-
nari i d’infiltracions articulars. 
Els pacients fins ara eren de-
rivats als Hospitals de Reus o 
Tortosa per fer aquestes pro-
ves. El pla de millora de l’Hos-
pital Comarcal de Móra d’Ebre 
també preveu la renovació de 
l’àrea quirúrgica, del gabinet 
digestiu, la sala de parts i la 
sala d’actes.

PLATAFORMA VEÏNAL D’ASCÓ
Les bandes instal·lades a la 

cruïlla de la C-12 per reduir la 
velocitat són “insuficients”

La plataforma veïnal ‘Treball, 
treball i benestar per Ascó’ con-
sidera “insuficients” les mesures 
preses a la cruïlla de la C-12 al 
municipi per reduir la veloci-
tat dels vehicles al seu pas per 
l’encreuament. En una carta al 
delegat del Govern, apunten 
que les bandes rugoses que 
s’hi ha col·locat estan a 400 
metres dels punts de conflicte, 
com l’encreuament d’accés a la 
nuclear, i reclamen que la dis-
tància màxima hauria de ser de 
150. També demanen el canvi 

de senyalització de les limita-
cions de velocitat: que es passi 
de 70 km/h a 50 km/h. La plata-
forma vol que s’implementin les 
millores tot i que s’ha iniciat la 
licitació de la nova rotonda en 
aquest punt de la C-12. La nova 
circumval·lació es licita per 1,5 
milions i l’Ajuntament en paga-
rà el 61% del cost. Són 900.000 
euros dels quals 165.000 euros 
els pagarà l’Associació Nuclear. 
A la foto, el secretari de Mobili-
tat, Isidre Gavín, en una visita on 
es farà la rotonda.

POLÍTICA
Andreu Cano passa a formar 
part de l’equip de Govern de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre

Andreu Cano va deixar a finals 
d’octubre el grup d’ERC a Móra 
d’Ebre i va passar a ser regidor 
no adscrit. Des d’ahir dijous, de 
forma oficial, Cano forma part 
de l’equip de govern de l’Ajun-
tament morenc. Va ser un dels 
punts que es va aprovar al ple 
municipal. El nou regidor és el 
nou responsable de l’Àrea de 
noves tecnologies i també del 
complex esportiu Aqua. Cano 
va manifestar que “en les dar-

reres setmanes, des de l’equip 
de govern i en concret l’alcal-
de Joan Piñol, m’han informat 
dels seus plantejaments i em 
va agradar la proposta que van 
fer-me. I l’he acceptada pen-
sant en seguir treballant per 
la ciutadania i per poder su-
mar en projectes d’àmbit local. 
Aquest ha estat sempre el meu 
objectiu i en aquesta línia con-
tinuaré treballant en aquesta 
nova etapa que ara començo”.
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PLATAFORMA 
HIDROGEN VERD
La plataforma Hidrogen 
Verd Catalunya Sud es va 
presentar el 20 d’octubre 
amb 59 institucions al 
darrere. Ara ja supera el 
centenar, entre URV, cen-
tres de recerca, empreses, 
administracions i societat 
civil. D’aquests membres, 
60 ja van presentar pro-
jectes al Miteco al desem-
bre. “És brutal que s’hagi 
aconseguit tot això en tres 
mesos”, diu Jordi Cartanyà, 
químic i coordinador de la 
Plataforma. Les iniciatives 
han sorgit principalment des 
de l’entorn de la demarcació 
però també s’ha aconseguit 
atreure interès de compa-
nyies de fora. 
“Ens interessa que vinguin 
aquí a fer experiments, 
perquè vol dir que hi ha un 
caldo de cultiu”. 
La plataforma actua com a 
aglutinadora d’idees i lloc 
comú on tots els membres 
poden intercanviar conei-
xements i compartir -si ho 
desitgen- els seus projectes 
per teixir noves aliances.

L’hidrogen verd, la revolució a la qual s’encomana 
el sud de Catalunya per encarar el futur

El Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre 

s’han començat a moure 
en els darrers mesos per 
transformar la demarcació 
durant la propera dècada 
des del punt de vista 
industrial i social.                    
La revolució passa per l’hi-
drogen verd, l’aposta de la 
Comissió Europea per avan-
çar cap a la neutralitat climà-
tica l’any 2050. Un centenar 
d’institucions ja s’han unit al 
voltant de la Plataforma Hi-
drogen Verd Catalunya Sud, 
que lidera la Universitat Rovi-
ra i Virgili (URV). L’objectiu és 
captar diners dels fons Next 
Generation EU per convertir 
la regió en una Vall de l’Hi-
drogen. Això ha de permetre 
renovar la indústria petroquí-
mica, mantenir milers de llocs 
de treball i assegurar la tran-
sició energètica un cop s’aca-
bi la vida útil de les centrals 
nuclears.
La Comissió Europea ha mar-

cat el full de ruta per acon-
seguir la neutralitat climàtica 
el 2050 i això passa per una 
reconversió de les indústries i 
de la societat per tal de con-
taminar menys i usar energies 
renovables. I l’eina escollida 
per fer aquest canvi és l’hi-
drogen verd.

GENT GRAN
Més del 90% de vacunats contra la Covid-19
a L’Onada L’Ametlla han generat anticossos

Un total de 12 
persones usuàries i 

professionals de L’Onada 
L’Ametlla de Mar han 
participat en una prova 
pionera amb tests 
d’anticossos neutralitzants 
per detectar la presència 
d’anticossos AcN generats 
amb la vacunació contra la 
Covid-19.               
D’aquests, un total del 91’6% 
han donat positiu al test, pel 
que la vacuna ha generat 
anticossos AcN a gran part 
de persones usuàries i pro-
fessionals del centre.
 
El test d’anticossos neutra-
litzants detecta si la persona 
que ha rebut la vacuna ja ha 
generat aquest tipus d’anti-
cossos AcN contra la ma-
laltia. A diferència dels anti-

cossos IgG i IgM, els anticossos 
neutralitzants (AcN) són capa-
ços de neutralitzar el virus, im-
pedir que aquest sigui efectiu i 
oferir immunitat a la malaltia a 
la persona vacunada. 
 
Els resultats dels tests AcN de la 
companyia Medomics, comer-
cialitzats per Gestiones Co-
merciales Edsa SL, son imme-
diats i tenen una sensibilitat del 
99,26% i una especificitat del 
99,5%. Amb una petita punxada 
al dit s’obté una mostra de sang 
i en pocs segons el reactiu de-
termina la presència o absència 
d’anticossos AcN generats per 
la vacuna contra la Covid-19. 
 
Les persones usuàries i els pro-
fessionals de L’Onada L’Ametlla 
van rebre la primera dosi de la 
vacuna de Pfizer BioNTech el 

8 de gener i la segona i última 
el dia 29 de gener. Aquests re-
sultats indiquen que l’adminis-

tració de la vacuna ha generat 
immunitat de ramat als centres 
i, tot i no poder abaixar la guàr-

La regió aspira a captar 
6.000 MEUR en els 

propers deu anys per 
fer una transformació 
energètica, industrial i 

social

dia, és un pas molt important 
per tornar a la normalitat en 
els pròxims mesos.

L’eina escollida per 
fer aquest canvi és 

l’hidrogen verd
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CAMARLES: 
RETIRADA D’UNA 
CONSULTA 
POPULAR
El passat dia 10/11/2020 es va 
signar per part de totes les 
forces polítiques existents a 
l’Ajuntament, l’acord de re-
tirada de la consulta popular 
per possible canvi de nom 
del camp de futbol “pla de 
Barra” pel nom del Sr. Josep 
Bellés, que s’havia de portar 
a terme al desembre de 2020 
a la ciutadania. El motiu que 
va portar a la retirada, va 
ser la sol·licitud per part de 
la família del Sr. Bellés que 
mostrava la seva voluntat en 
què la consulta no s’efectués. 
Un cop consensuat entre tots 
els portaveus de les forces 
polítiques representades a 
l’Ajuntament, ERC, La Veu, 
Junts per Camarles i Lligallos 
i la regidora No Adscrita, 
aquests també expressen 
la voluntat de respectar la 
petició de la família, i es 
decideix retirar la consulta i 
comunicar-ho a la comissió 
de participació ciutadana. 

ROQUETES
El regidor de Ciutadans de 
l’Ajuntament de Roquetes, 
Ximo Llopis, s’ha donat de 
baixa del partit i passa a ser 
regidor no adscrit. Llopis ha 
manifestat que va entrar al 
partit amb molta il.lusió però, 
amb el temps, la política duta 
a terme l’ha anat desmoti-
vant i per aquest motiu ha 
decidit donar-se de baixa. La 
decisió la tenia presa des fa 
uns mesos però ha preferit 
comunicar-la en passar les 
eleccions. El regidor ha re-
marcat que seguirà com a no 
adscrit i que, d’aquesta for-
ma, treballarà per Roquetes i 
per les Terres de l’Ebre. 

MÉS 
NOTÍCIES

La protesta contra els Mossos torna a convertir-se 
en una manifestació improvisada per Tortosa

Prop d’un centenar 
de persones es van 

concentrar diumenge davant 
la comissaria de Mossos 
d’Esquadra a Tortosa.                    
Ho van fer per protestar con-
tra les actuacions de la policia 
durant els aldarulls posteriors 
a les manifestacions que s’han 
produït arreu del país després 
de l’empresonament del ra-
per Pablo Hasél. La protesta 
ebrenca es va convertir en una 
manifestació espontània pels 
carrers de Tortosa, concen-
trant-se també davant de la 
caserna de la Guàrdia Civil.
La manifestació es va convo-

car a través de les xarxes soca-
ials de forma anònima i sense 
autorització oficial. Igual que 
el dimarts anterior, la policia 
va haver de tallar el trànsit a 
mesura que els manifestants 
s’obrien camí per l’Avinguda 
Generalitat. La marxa va seguir 
per l’Avinguda Generalitat fins 
al Pont de l’Estat, on es van 
aturar cantar l’Himne dels Se-
gadors davant del Monument 

AMPOSTA
Òmnium organitza actes amb “persones 
represaliades” per reclamar l’amnistia

Òmnium Cultural va 
organitzar dissabte 

desenes d’actes arreu de 
Catalunya amb “persones 
represaliades” per reclamar 
l’amnistia.               
Des de l’entitat assenyalen que 
aquesta mesura seria “l’inici de 
la solució del conflicte” i res-
salten que permetria assegurar 
que “ningú queda al marge”. 
Un dels actes es va fer a la Pla-
ça U d’octubre de Girona en 
la que hi van participar diver-
ses persones investigades pels 
talls a l’AP-7 o per les protestes 
després de la sentència. També 
va comptar amb la presència 
de la germana de l’expresident 

de la Generalitat Carles Puig-
demont, Montserrat Puigde-
mont. La iniciativa va dur-se 
a terme coordinadament amb 
la resta d’entitats que donen 
suport a la mesura. Barcelona, 
Girona, Lleida, Tarragona, Cor-
nellà de Llobregat, Terrassa, 
Badalona, Sabadell, Manresa, 
Figueres, Amposta o Bellver de 
Cerdanya foren algunes de les 
localitats on s’ha fet la recolli-
da de signatures.

En clau ebrenca, a 
Amposta va fer-se un 

dels actes

Prop d’un centenar 
de persones es van 

concentrar

Condemnat a 27 mesos de presó i multa l’exdirector 
general d’Agrofruit per falsedat documental

L’exdirector general i gerent 
de l’empresa citrícola Agro-
fruit i Ebrefruit de Tortosa, 
Xavier Guarner, ha estat con-
demnat com a responsable 
d’un delicte societari de fal-
sedat documental. La Secció 
Segona de l’Audiència de Tar-
ragona ha ratificat la condem-
na del jutjat penal 1 de Torto-

sa, del 30 de setembre de 2019, 
que el condemna a 27 mesos de 
presó, una multa de 3.000 eu-
ros i a pagar una indemnització 
de 800.902,16 euros, més inte-
ressos. Guarner havia maquillat 
amb facturacions fictícies, sub-
vencions inexistents i compra-
vendes entre les dues societats 
de l’empresa un deute de fins a 

50 milions d’euros. L’empresa 
va superar un concurs de cre-
ditors però a finals del 2018 va 
acabar tancant.
L’Audiència de Tarragona ha de-
sestimat el recurs que l’acusat 
va presentar a la sentència del 
jutjat penal de Tortosa on al·le-
gava que l’administrador con-
cursal de la liquidació d’Agro-

fruit i Ebrefruit va emetre un 
informe qualificatiu del con-
curs després de judici. (ACN)

“Manipulava els 
comptes per amagar un 

deute que va superar 
els 50 MEUR”

Franquista. La protesta contra 
els cossos policials va conti-
nuar al davant de la caserna de 
la Guàrdia Civil i des d’allí, els 
manifestants van desfer el seu 
camí, desviant-se breument 
per la Plaça Alfons XII, fins ar-

ribar al punt d’inici, a la comis-
saria de Mossos. Durant l’hora 
que va durar tot plegat no es 
va produir cap incident i no es 
va identificar a cap manifestant 
per part de la policia.
(ebredigital.cat)
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JESÚS: FIRA 
DE L’OLI I DE LA 
GARROFA
Ja ha començat l’edició vir-
tual de la Fira de l’Oli i de la 
Garrofa, inaugurada enguany 
per Mossèn Paco Vives. Vint-
i-sis anys de vida, ara virtual. 
“Us convidem a ‘passejar’ 
per la pàgina i a descobrir tot 
el que hi ha. Durant aquests 
dies anirem compartint amb 
vosaltres diferents àrees del 
web. Esperem que us agrade 
i que, malgrat tot, xalem 
de la fira un any més i hi 
compreu aquells productes 
que us vinguen de gust”. Dir 
també que l’oli Montsagre 
d’Alanterres d’Horta guanya 
per tercer any consecutiu el 
Concurs al Tast d’Olis.

MOR DE 
CORONAVIRUS 
MOSSÈN VICENT
Divendres va morir de coro-
navirus a l’edat de 83 anys 
mossèn Vicent Mestre Vallés. 
Fou encarregat pastoral, 
prefecte i rector del seminari 
diocesà de Tortosa, i rector 
de parròquies com les de la 
Ràpita i Sant Francesc de 
Jesús, a més d’haver de-
senvolupat diversos càrrecs 
pastorals a Cinctorres, Portell 
de Morella, Herbés, Vallibona 
i Càlig, a més d’arxipestre de 
Morella. En l’actualitat vivia 
a la Casa Sacerdotal “Familia 
de Nazaret” de Castelló i 
col·laborava a l’Església de 
Santa Maria.

MÉS 
NOTÍCIES

L’IE Daniel Mangrané de Jesús guanya 
el premi Ensenyament 2020 del Cercle d’Economia

L’Institut Escola Daniel Man-
grané de Jesús ha guanyat 
el premi Fundació Agbar del 
Cercle d’Economia de Barce-
lona, la dotació és de 10.000€. 
L’acte de lliurament del Premi 
Ensenyament 2020 es va dur 
a terme este dilluns a Bar-
celona. El jurat va conside-
rar que el projecte iniciat el 

2015 amb la incorporació del 
nou equip directiu liderat per 
Dolors Queralt plantejava la 
transformació educativa del 
centre amb dues premisses 
principals: l’objectiu d’atorgar 
el protagonisme de l’alumne 
al seu procés d’aprenentat-
ge i el treball conjunt de tota 
la comunitat educativa amb 

una perspectiva més enllà de 
l’espai i del temps escolar per 
treballar conjuntament en fa-
vor de la millora de la quali-
tat educativa. La directora de 
l’IE Daniel Mangrané, Dolors 
Queralt, va aprofitar l’ocasió 
per agrair a tota la comunitat 
educativa del centre la seua 
dedicació. (ebredigital.cat)

terres de l’ebre

Un jutjat de Barcelona centralitza la investigació 
de 13 estafes telemàtiques a organismes públics
El jutjat número 31 de 

Barcelona centralitza 
la investigació de tretze 
casos d’estafes via Internet a 
administracions i organismes 
públics d’arreu de Catalunya, 
entre els quals els denunciats 
l’any passat pel Consorci de 
Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (Copate), el 
Consell Comarcal del Baix 
Penedès i l’Hospital Comarcal 
d’Amposta, a més d’altres.                   
Tots els fets van seguir un ma-
teix patró: els estafadors van 
suplantar la identitat de prove-
ïdors de serveis per demanar a 
les entitats públiques que can-
viessin el número de compte 
bancari d’abonament. La in-

vestigació policial per part dels 
Mossos apunta que al darrere hi 
hauria una banda organitzada 
d’origen romanès ja investigada 
i condemnada anteriorment per 
estafes similars.
Aquesta va ser l’estratègia que 
van ordir per estafar més de 
447.000 euros al Copate fa 
més d’un any, segons va avan-
çar l’ACN. Utilitzant adreces de 

correu electrònic i documents 
falsos, van suplantar la iden-
titat de Nordvert, societat del 
grup Sorigué que gestiona les 

deixalleries de l’organisme, per 
modificar el compte bancari on 
es transferien els pagaments i 
apropiar-se’ls.

VANDELLÒS-II
Un centenar de veïns s’oposen al parc eòlic 
que s’estendrà de Camarles a la nuclear
Un centenar de veïns 

s’oposen al nou projecte 
eòlic ‘Vandellós-II’ que 
tramita l’empresa madrilenya 
Elawan Energy.                
El parc tindrà 8 aerogeneradors 
de 210 metres d’altura, una 
subestació elèctrica, una nova 
línia d’alta tensió (la cinquena 
a la zona), i necessitarà ampliar 
els camins existents i crear una 
nova xarxa de vials de 6 metres 
d’amplada. El projecte s’estén 
entre els termes municipals de 
Camarles, el Perelló, l’Ampolla 
i l’Ametlla de Mar, al Baix Ebre. 
Els veïns alerten que la central 
posa en risc els habitatges de 

la zona, el paisatge i les infra-
estructures agrícoles, i també 
amenaça espècies protegides 
d’aus, com l’àguila cuabarrada.
El grup veïnal ‘Stop Vande-
llós-II’ s’ha posat en contacte 
amb el GEPEC i amb els ajun-
taments dels municipis afec-
tats per coordinar-se i rebre 
suport institucional en la pre-
sentació de les al·legacions .

El cas, sota secret 
de sumari, inclou els 

episodis patits pel 
Copate o l’Hospital 

d’Amposta

El grup veïnal ‘Stop 
Vandellós-II’ ha 

contactat amb el 
GEPEC



15DIARI MÉS EBRE • divendres 26 de febrer / 2021terres de l’ebre

EL JUTJAT 
TAMBÉ REBUTJA 
LA SUSPENSIÓ 
CAUTELAR DEL 
TERCER GRAU DE 
JOAQUIM FORN
El jutjat de vigilància 
penitenciària número 5 de 
Catalunya ha decidit no 
suspendre cautelarment el 
tercer grau de Joaquim Forn 
mentre estudia el fons de 
l’assumpte. Com ja va fer 
aquest dimecres amb els al-
tres sis presos independen-
tistes de Lledoners, i un altre 
jutjat havia fet amb Carme 
Forcadell i Dolors Bassa, el 
magistrat considera que la 
suspensió cautelar del tercer 
grau només es pot aplicar 
quan es presenta recurs 
d’apel·lació a una decisió 
judicial, no pas en aquest 
moment processal, ja que es 
tracta d’un recurs d’alçada 
a una decisió administrativa 
de la Generalitat.

RAI LÓPEZ ANIRÀ 
A JUDICI
El conegut activista ebrenc 
Rai López Calvet, que es 
va presentar a la llista de 
Junts per Catalunya, ha fet 
públic a través de les xarxes 
socials que ha estat imputat 
i citat al jutjat de Tortosa 
en qualitat d’investigat. Li 
imputen amenaces, coac-
cions i un possible delicte 
d’odi contra un home, al qual 
el mateix López qualifica de 
“nazi” i “feixista”. Rai López 
està citat al jutjat el dia 9 de 
març per fer una piulada a 
Twitter. (Imagina Ràdio) 

ROQUETES
L’Ajuntament aprova per 
unanimitat el traspàs de 
titularitat del ramal de 
connexió de la C-12 al Raval 
de Cristo del Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
a l’Ajuntament, un cop aca-
bades les tasques d’asfaltat, 
senyalització, neteja de 
vorals i habilitació d’un carril 
de bicis.

MÉS 
NOTÍCIES

SANTA BÀRBARA
S’arxiva la denúncia per una 

passejada d’un manso

El Departament d’Interior a 
les Terres de l’Ebre ha decidit 
arxivar la denúncia feta per 
l’organització animalista, OPD 
Nova Eucària, per una cele-
bració a la localitat de Santa 
Bàrbara d’un festeig taurí ce-
lebrat l’11 de juliol de 2020, 
consistent en el passeig d’un 
bou manso. 
La Generalitat ha considerat 
que l’espectacle amb animals 
de tipus manso no es troba 
dintre de l’aplicació de la Llei 
32/2010. 

Constaten que el departa-
ment van demanar informes a 
l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra, als Mossos, a la ramaderia 
i als veterinaris, els quals des-
taquen que es va fer un reco-
neixement de l’animal a l’inici 
i al final del recorregut. 
Contra la resolució es pot in-
terposar un recurs d’alçada 
davant del director general 
d’Administració de Seguretat, 
dins del termini d’un mes.

(ebredigital.cat)

SUCCESSOS
25 anys de presó per 

assassinat

El jurat popular ha conside-
rat culpable l’home de Vina-
ròs jutjat per matar i esquar-
terar la seva parella el febrer 
del 2019 per enterrar el cos, 
posteriorment, en una finca 
del terme veí d’Ulldecona. 
El veredicte considera pro-
vat que l’acusat va actuar 
amb traïdoria i crueltat, a més 
d’apreciar les circumstàncies 
agreujants de gènere i paren-
tiu: després de sopar junts i 

sortir de festa, la va matar a 
cops i esquarterar, abans de 
traslladar les restes dins d’una 
bossa fins a Ulldecona. 
El judici, que va començar a 
l’Audiència de Castelló, va fi-
nalitzar dijous passat i està a 
l’espera ara de la imposició de 
la pena per part del jutge. 
Fiscalia i l’acusació particular 
van demanar 25 anys de presó 
per a l’home.

MONTSIÀ
El Consell Comarcal elabora un 
fulletó turístic per promoure la 
comarca i fomentar el turisme

El Consell Comarcal del Mont-
sià ha elaborat un fulletó turís-
tic amb els principals atractius 
naturals, la riquesa patrimonial 
i la gastronomia de la comar-
ca per promoure i fomentar el 
turisme. En total, s’han imprès 
40.000 exemplars. El quadríptic 
està format per dues cares. 
Una consta d’un plànol genèric 
de la comarca on se senyalen 
indrets històrics, àrees de per-
noctació i diferents punts d’in-
terès com indrets amb arbres 
monumentals o vistes panorà-

miques. L’altra cara del fulletó, 
compaginant fotografies i text, 
fa una breu explicació històrica 
i turística dels 12 municipis que 
hi formen part juntament amb 
l’EMD dels Muntells. 
D’altra banda, des del Consell 
han comunicat que “encara sou 
a temps per inscriureus al curs 
de necessitats educatives espe-
cials a les escoles bressol que 
han organitzat les companyes 
de Xarxa Montsià Jove. La for-
mació és en línia i la matrícula 
també”.

LA SÉNIA
L’Ajuntament atorgarà ajuts a 

les entitats educatives, socials i 
culturals

L’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat, en el darrer ple, 
una sèrie d’ordenances que 
comprenen les subvencions 
per rehabilitació d’habitatges, 
dotada amb una quantitat de 
10.000 euros. També es con-
templen les subvencions per 
a petits comerços en refor-
mes i nova creació de 8.000 
euros, subvencions a empre-
ses locals per la promoció i 
foment de nous mercats en 
10.000 euros i, també, la sub-
venció a esportistes seniencs i 

els premis de la nit de l’esport 
senienc, dotades amb 1.500 i 
725 euros respectivament. 
D’altra banda, el consistori va 
aprovar una sèrie d’ajudes que 
es destinaran a les diferents en-
titats del municipi. 
Totes elles tenen són de caire 
cultural, dinamització econòmi-
ca, esportiu, joventut, ensenya-
ment i, també, de caire social. 
En total, es repartiran  més de 
140.000 euros. 
El total exacte de les ajudes arri-
ba als 141.877 euros.
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TIVENYS
L’ajuntament ha informat que 
aquesta setmana s’han iniciat 
les tasques de millora i segu-
retat a la bassa de Bombers 
del Coll del Murtero i la Font 
de Calces. Es repararà la lona 
de la bassa i s’instal.larà una 
bomba de subministrament 
d’aigua. Es senyalitzaran les 
zones perilloses i també de la 
ubicació de la bassa. I s’arre-
glarà la tanca perimetral.

CONSELL 
COMARCAL DEL 
MONTSIÀ
La directora General de 
Serveis Socials de Catalunya, 
Meritxell Benedí, va visitar el 
Consell Comarcal per copsar 
les necessitats de les professi-
onals. Durant la trobada es va 
parlar del nou Pla Estratègic 
de Serveis Socials de Cata-
lunya, que posa el focus en 
les professionals de la xarxa. 
Benedí va signar el llibre d’ho-
nor  com a primera directora 
General de Serveis Socials de 
Catalunya que visita el Consell 
Comarcal.

TIVENYS
Degut a unes obres al túnel 
de Tivenys, el canal està 
tancat des d’ahir dijous dia 25 
de febrer fins al 15 d’abril.

PIMEC
La Junta Electoral de PIMEC 
proclama la candidatura d’An-
toni Cañete com a guanyado-
ra de les eleccions a l’entitat.
La candidatura ‘Activisme 
empresarial’ ha assolit un 
83,3% dels vots, mentre que 
la candidatura ‘Eines Pimec’ 
ha aconseguit el 16,12%.

CEMEX
Cemex assegura que utilitza 
ja un 46% de combustibles 
no fòssils en la seva fàbrica 
de ciment d’Alcanar. L’ús de 
biomassa ha permès reduir 
les emissions de CO2 en un 
6,5% durant 2020, segons la 
multinacional.

MÉS 
NOTÍCIES

JUNTS PER CATALUNYA
“Serem una veu forta al 

servei de la Catalunya Sud”

El cap de llista de Junts per 
Catalunya a la demarcació 
de Tarragona, Albert Batet, 
va agrair la feina dels afiliats 
i afiliades del partit durant la 
campanya per a les eleccions 
al Parlament perquè “la seva 
implicació va ser decisiva per 
fer arribar el nostre projecte 
a tots els pobles i ciutats de 
les nostres comarques”. Ba-
tet es va comprometre a “ser 
una veu forta al Parlament de 
Catalunya per defensar les 
nostres comarques. La Mò-

nica Sales, l’Eusebi Campde-
padrós, la Teresa Pallarès i jo 
mateix treballarem per ajudar 
els sectors més afectats per 
les conseqüències de la pan-
dèmia: les empreses, els autò-
noms, els comerciants, els res-
tauradors, els hotelers… Però, 
òbviament, també per estar al 
costat d’aquells ciutadans que 
es troben en una situació de 
vulnerabilitat. Estarem al servei 
dels 800.000 ciutadans de la 
Catalunya sud en aquesta nova 
legislatura”. 

PARC NATURAL DELS PORTS
Carta Europea de Turisme 

Sostenible

El Parc Natural dels Ports ha 
constituït un Fòrum perma-
nent per avançar en l’obten-
ció de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible (CETS), 
el distintiu de la Federació 
EUROPARC que acredita la 
convivència del turisme amb 
la sostenibilitat en els espais 
naturals protegits. Aquest nou 
òrgan de participació té ca-
ràcter permanent, i està obert 
a particulars, institucions, em-
preses i entitats interessades, 
tant de l’àmbit del parc natu-

ral com de la resta de Catalu-
nya. El Fòrum, que es reunirà 
dos o tres cops a l’any, servirà 
per compartir l’evolució de la 
candidatura amb els agents 
implicats. 
La sessió de constitució ha 
estat presidida pel director 
general de Polítiques Ambien-
tals i Medi Natural, Ferran Mi-
ralles; el president de la Junta 
Rectora del Parc Natural dels 
Ports, Francesc Gas, i els di-
putats de la Diputació, Josep 
Forasté i Enric Adell.

EN COMÚ PODEM
Jordan: “proposaré fer un 
lobby ebrenc a la resta de 

diputats del territori”

El diputat electe d’En Comú Po-
dem per Tarragona i regidor de 
Tortosa, Jordi Jordan, proposa-
rà un lobby ebrenc al Parlament 
als altres diputats del territori. 
Jordan creu que els cinc dipu-
tats ebrencs, de quatre partits 
diferents, haurien de fer com 
feien els electes de Girona i 
fer pinya en torn als temes que 
afecten les Terres de l’Ebre. Des 
dels comuns segueixen insistint 
en govern d’esquerres a Cata-
lunya i retreuen el doble discurs 
de l’actual executiu pel que a fa 

les protestes al carrer i el model 
d’ordre públic.
“Veurem quin tipus de legislatu-
ra hi haurà, però el que sí au-
guro és que si es torna a repetir 
un govern d’ERC i Junts, amb el 
suport de la CUP, serà tot el que 
vulguéssem menys estable, ho 
dic perquè entre els dos prin-
cipals socis les relacions estan 
molt malmeses i a més amb la 
CUP a dins o fora, això pot ser 
com una espècie de polvorí”, va 
assegurar Jordan. (ebredigital.
cat)

PDECAT
Bel reclama al Govern 

espanyol més ajudes directes 
per a pimes i autònoms

El portaveu del PDeCAT al Con-
grés, Ferran Bel, ha reclamat 
aquest dimecres al president 
del Govern espanyol, Pedro 
Sánchez, més ajudes directes 
per a pimes i autònoms. Bel ha 
interpel·lat Sánchez durant la 
compareixença d’aquest últim 
al Congrés per avaluar l’apli-
cació de l’estat d’alarma, on 
s’ha anunciat un nou paquet 
d’ajudes per import d’11.000 
milions d’euros, destinat a au-
tònoms, pimes i empreses dels 
sectors de la restauració, hos-

taleria i turisme. El diputat del 
PDeCAT ha demanat aclarir a 
Sánchez si aquest paquet con-
té ajudes a fons perdut o no, 
i davant la falta de concreció 
del president espanyol sobre 
aquesta qüestió, Bel ha decla-
rat que “lamento que el presi-
dent del govern no hagi estat 
clar en la seva rèplica, cosa que 
vol dir que les ajudes seran fi-
nanceres. Avui les pimes i els 
autònoms no necessiten més 
endeutament, necessiten aju-
des directes”.



SÀLVIA / SALVIA 
SALVIA OFFICINALIS

Existeixen dues plantes: la Sàlvia officinalis i la Salvia vulgaris.

Us: fulles i flors. (les fulles són perennes i en general són les utilitzades).
Propietats: estimulant, tònica, digestiva, febrífuga, antisudorífica, antiespasmòdica, vertigen, depressió, menstruació, menopausa, morenes, picades d’insectes.
Una de les indicacions més reconegudes de la sàlvia és per al tractament dels rebufs o sufocació i la sudoració excessiva que experimenten algunes dones 
durant la menopausa, així doncs és més empleada pel sexe femení, a més de ser un bon remei contra la dispèpsia, ajuda a combatre l’acidesa de l’estómac i 
redueix la inflor.

En infusió o tisana 25 grams de fulles de sàlvia per cada litre d’aigua, tres vegades al dia, la mateixa tisana i fent una novena, elimina les morenes o 
hemorroides.
També existeixen alguns laboratoris que ho comercialitzen en pastilles liofilitzades i que tenen l’extracte sec de la sàlvia com a un principi actiu.

no se li coneixen, però cal precaució en nens i dones lactants, vigilant els seus efectes secundaris.

Creix als ribassos, cunetes i en general en terres semi humides de tot el país en forma silvestre la vulgaris i la officinalis més aviat és cultivada en jardins o zones 
de producció per a comercialitzar.

El seu nom en llatí significa “salvar”
La sàlvia és una de les plantes aromàtiques i medicinals més conegudes, fins i tot a l’antiguitat ja era utilitzada per persones que volien beneficiar-se del seu efecte tònic i anti-
oxidant, antiinfecciosa i ansiolític. Enforteix els ossos i el sistema immunitari.
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A LA PRIMAVERA 
HI HAURÀ FUTBOL
Dilluns passat, gran matx a 
la televisió entre Joaquin Del 
Pino i Michel Viñas amb un 
empat final. El delegat ho va 
dir molt clar, que ell és par-
tidari de no jugar però ell no 
mana del tot. Michel no va 
traure les pistoles però com a 
gran periodista va estrènyer 
a Del Pino amb les seues 
preguntes. Però el delegat 
va saber respondre i se’n va 
saber sortir en un programa 
que fou molt seguit. La Fe-
deració s’equivoca en insistir. 
Ha de considerar que si no hi 
ha ingressos per als clubs no 
hi pot haver futbol. Apliquen 
el decret que cal complir el 
pla de competicions aprovat 
en l’assemblea, però quan 
hi ha una pandèmia o una 
Guerra Cívil això no serveix. 
I el  que està passant amb la 
pandèmia per a moltes per-
sones, empreses o autònoms 
ha estat gairebé una guerra 
civil. Ull a la dada: àrbitres de 
la 1a catalana, de 471 euros 
es baixa a 436. Un 10% 
menys. Penso que  hauria 
de ser un 50 com a mínim. 
A l’hora de redactar aquesta 
columna no sé sap encara qui 
jugarà aquest cap de setma-
na a la 1a catalana. Continuo 
dient que no poden fer jugar 
a clubs sense ingressos, 
sense públic, és com posar 
la pistola al front als que els 
hi tocarà fer-ho sense poder 
realment competir. Segueix 
el culebró i continuarà, anem 
pel capítol 33. Només hi ha 
una cosa clara: no hi haurà 
futbol a 2a catalana i ni a 3a 
si no és que algun equip ara 
diu que vol jugar. Penso que 
la Federació ha de fer uns 
tornejos de primavera, per 
més endavant, només per 
als equips que vulguin jugar i 
amb públic. 

CELMA

‘AL LIO’ 
El 19 d’octubre va ser el 
primer dilluns en què a Canal 
Terres de l’Ebre, a Minut 91, 
vam parlar de l’aturada de 
les competicions. El futbol, 
tot i els intents posteriors 
que han hagut, no ha tornat 
fins ara. Fa cinc mesos que 
en parlem. Cada setmana ha 
hagut alguna novetat per a 
comentar. Penso que s’ha 
abordat l’actualitat des de di-
ferents vessants, i amb molta 
participació de clubs que han 
pogut dir la seua versió. Han 
existit debats i punts de vista 
diferents. L’entrevista de 
dilluns al delegat Joaquin Del 
Pino ha tingut repercussió 
per tot el territori català.  El 
delegat va dir que que ell 
sempre ha defensat als clubs 
de les Terres de l’Ebre. I estic 
convençut que és així. Del 
Pino va informar de tot el que 
calia i ara estem en un altre 
escenari. Però es va parlar 
de la nul.litat de la Segona 
catalana i durant la setmana 
no s’ha confirmat. Cal esperar 
a dilluns, després de la reunió 
de l’executiva i veure si es 
confirma el que s’ha avan-
çat. I és que hi ha equips de 
Primera catalana als que 
aquesta confirmació els afec-
ta perquè canvia molt si hi 
ha descensos o no i si poden 
optar per no competir. No 
obstant, penso que era una 
decisió que ja s’havia d’haver 
comunicat oficialment. 
Es preveuen ajornaments 
per la primera jornada del 
retorn del futbol a la Primera 
catalana, entre ells el derbi 
Gandesa-Rapitenca. Però la 
represa ja s’haurà fet... 
Per tant, hem de seguir a 
l’espera per si es confirma 
el desenllaç que sembla. I 
també cal esperar que diu el 
Procicat...D’aquesta forma, 
acabaré avui amb una expres-
sió molt ebrenca: “al lio”.

MICHEL DOL AL JESÚS I MARIA
Ens ha deixat 
José Maria Torres

Jordi Fabregat estarà dilluns a Minut 91, a Canal TE.

MESTRE DE 
MESTRES

Un referent ens ha deixat 
aquesta setmana. Un mestre 
de mestres. José Maria 
Torres, una persona força 
coneguda i valorada que 
que va educar generacions 
d’alumnes. En el plànol 
esportiu també va ser un 
educador. Va ser com un 
pare per a molts jugadors. 
Per a la UD Jesús i Maria 
és un dels pilars de la seua 
història. Parlar de Torres és 
parlar de la UD Jesús i Maria.  
Una família apassionada, 
amb 4 fills que tenen ADN 
roigiblanc i uns valors que 
els va transmetre el pare, 
José Maria. Un mestre al 
que vaig tenir l’ocasió de 
conèixer i amb qui vaig 
fer molta relació en els 
meus primers anys en la 
comunicació. Ell mai fallava. 
Cada dilluns em passava 
la informació del partit i 
resultats de futbol base. 
Ara fa uns anys vaig fer un 
reportatge a la família, als 4 
fills i al pare. Molt emotiu. 
Pur sentiment. I orgull per 
ser una família identificada 
amb un escut. Amb un líder 
que ens ha deixat però 
que  quedarà eternament 
en el record. Sempre estarà 
present per a la UD Jesús 
i Maria per valorar qui ha 
estat, és i serà un gran 
referent per a l’entitat. Fins 
sempre, Sr. Torres. 

Dilluns vinent, dia 1 de 
març, nova edició de 

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

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

Ens visitarà el tècnic Jordi Fa-
bregat. El mister no va poder 
estar-hi al programa a principis 
d’any, i hi serà el dilluns vinent.

A més, comentarem, com cada 
dilluns, l’actualitat sobre les 
competicions, i el seu estat ac-
tual. 

La UD Jesús i Maria està 
de dol. Ens ha deixat José 

Maria Torres, als 68 anys.     
Des del propi club han destacat 
a una de les persones més em-
blemàtiques de l’entitat: “Avui 
el Jesus i Maria està de dol. Ens 
ha deixat José M. Torres. Part 
essèncial de la història del nos-
tre Club, fou jugador, tècnic, 
directiu i sobretot cofundador 
del nostre Futbol Base. Mai 
oblidarem tot el que has fet 
pel nostre Club, i per tot el que 
has aportat a nivell futbolístic i 
personal a la nostra entitat. Has 
transmès l’estima per uns co-
lors. El teu nom sempre anirà 
lligat al Jesús i Maria”.  
L’alcalde de Deltebre, Lluís So-

ler, aquesta setmana, ha recor-
dat que “tal com vam anunci-
ar i malgrat que la pandèmia 
encara no ho ha fet possible, 
les instal·lacions del camp de 
l’Aube portaran el seu nom 
per posar en valor una persona 
àmpliament reconeguda i esti-
mada”.

Les instal·lacions del 
camp de l’Aube 

portaran el seu nom
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ELS DE 
GERMAN 
REBRAN EL 
SANTBOIÀ EN 
LA REPRESA DE 
LA LLIGA 
Finalment, els equips tornen 
a jugar aquest cap de set-
mana. L’Ascó s’enfrontarà al 
Santboià. L’equip de la Ribera 
ha incorporat 4 jugadors: Ma-
rigot, Eric Fornós, Albert Roca 
i Joan Montserrat. Dissabte 
passat, al camp asconenc, 
va fer un amistós contra el 
Tortosa juvenil (5-0). El partit 
es podia disputar perquè 
són dos equips, cadascun en 
la seua categoria, que estan 
autoritzats a competir i per 
tant poden jugar entre ells per 
disputar un amistós, encara 
que siguin de comarques 
diferents. 

REUNIÓ DE 
CLUBS DE 1A 
CATALANA 
 Dimarts passat, els clubs 
de Primera catalana es van 
reunir per parlar-ne del darrer 
escenari que es presenta. N’hi 
ha que volen jugar (alguns 
que havien dit que no en un 
principi) i altres que es mante-
nen en què no poden. La lliga 
es reprén demà i ho fa amb 
incògnites.

JOAN LAPORTA 
AL PLA DELS 
CATALANS 
El candidat per a les eleccions 
per a la presidència del FC 
Barcelona, l’expresident Joan 
Laporta, estarà demà dissabte 
a la Masia Pla dels Catalans, 
a l’Aldea, en l’acte de presen-
tació de la candidatura a les 
Terres de l’Ebre. A l’acte hi 
participaran altres membres 
de la candidatura. Abans, 
també visitarà el Perelló. 

FC ASCÓMINUT 91

S’HAVIA DE JUGAR DIUMENGE

Del Pino va informar que la Segona catalana 
és molt probable que es done com a nul·la

El partit Gandesa-Rapitenca s’ajorna per acord 
entre els dos clubs: es diputarà el 2 d’abril

Joaquin Del Pino, delegat 
de la Federació Catalana 

de Futbol a l’Ebre, va estar 
dilluns a Minut 91, a Canal 
Terres de l’Ebre per aclarir 
les incògnites sobre les 
competicions.  
Del Pino va admetre que la clau 
de la Primera catalana està a la 
Segona. Si aquesta darrera no 
competeix, els equips de Pri-
mera catalana podrien decidir 
el seu futur, jugar o no, sense 
cap incidència ni econòmica 
ni de competició (no baixari-
en). 
Del Pino va explicar dilluns 
que les opcions de no jugar 
la Segona catalana eren d’un 
99%. El motiu, tal com va dir, 
és que hi ha grups de Segona 
Catalana a Catalunya amb 22 
equips i això comporta que 
el marge de jornades quede 
gairebé exhaurit perquè no hi 
hauria temps suficient (abans 

El cap de setmana vinent, des-
prés de quatre mesos, es re-
prén la competició a la Prime-
ra catalana, categoria que ha 
de fer-ho perquè ha de tenir 
ascensos a la categoria nacio-
nal, la Tercera Divisió.  Davant 
de la situació sanitària actu-
al i amb les condicions que 
han de reprendre els clubs la 
competició (a porta tancada), 
la situació és estranya. I ho és 
més encara perquè hi ha la 
possibilitat de que la Segona 
catalana es doni com a nul.la 
(es podria confirmar dilluns) 
i pel que això suposaria. Si la 
Segona no acaba jugant, a la 
primera no hi haurà descen-
sos i llavors caldria aclarir si  
el que va dir el delegat ebrenc 
Joaquin Del Pino, s’acaba pro-
duint. I si llavors els equips de 
Primera podrien decidir o no 
la seua participació a la cate-

goria. No obstant, això s’havia 
de confirmar durant la setma-
na. I no ha estat així. Potser 
serà el dilluns.
Dies d’espera. Els equips de 
Primera, en una reunió tele-
màtica, van plantejar de no 
jugar este cap de setmana. 
Però no va haver acord. No 
obstant, en el moment del 
nostre tancament, sí que es 
plantejaven diverses suspen-
sions, alguna d’elles per covid 
en un equip. Entre els partits 
ajornats, per mutuo acord en-
tre els dos clubs, està el derbi 
entre el Gandesa i la Rapitenca 
que s’havia de jugar diumen-

ge. S’ha fixat per al dia 2 d’abril 
(divendres sant).
És lògic també que, tot i haver 
tornat la competició, hi hagi 
equips que esperen si es con-
firma la nul.litat de la Segona i 
decidir llavors, si poden fer-ho 
com en principi està previst.
D’altra banda, pel que fa la 
UE Rapitenca comentar que 
aquesta setmana es va fer pú-

del 30 de juny) per poder jugar 
en tots els grups de la catego-
ria. No obstant, cal recordar 
que la competició a Primera 
s’ha de reprendre demà dis-
sabte. I que, de moment, falta 
confirmar oficialment la nul·li-
tat de la Segona a través de la 
junta directiva de la Federació. 
I això no passarà abans del cap 
de setmana.
Per tant, hi ha una transició 
entre la repesa de la lliga a la 
Primera catalana i la decisió de 
la nul.litat de la Segona catala-
na, amb el que això pot com-
portar per a equips de Primera, 
els que no vulguen competir. 
Finalment, Del Pino va infor-
mar que el futbol base, amb 
les competicions reduïdes que 
es van establir, si que està pre-
vist que competeixi en les pro-
peres setmanes, sempre que el 
Procicat autoritze. 
Lògicament, segons les pro-

peres respostes del Procicat, 
potser no caldrà donar nul·la 
la Segona catalana. Pot passar 
que les mateixes restriccions 
sanitàries impedeixin jugar a la 
Segona, la Tercera i la Quarta 
(les dues darreres tenen mar-
ge per començar fins el 21 de 
març). Per tant, caldrà esperar.  

blica la convocatòria d’elec-
cions, i per als dies 8 i 9 està 
prevista la presentació de 
candidatures. Fins ara, tal com 
ja vam informar, només hi ha 
constància de l’interés d’un 
soci, Fernando Garcia. En pro-
pers dies ha de fer oficial si es 
presenta, un fet que sembla 
imminent.  
Foto: Facebook CFGandesa

Equips de 1a catalana 
poden estar a expenses 
de la nul·litat de la 2a

Si la 2a. no competeix, 
no hi hauran descensos 

de 1a, i aquesta categoria 
llavors podria ser 

opcional. No obstant, 
s’ha de confirmar 
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PREFERENT 
JUVENIL
DERBI 
AMPOSTA-
TORTOSA 
DEMÀ A PORTA 
TANCADA 
La Preferent juvenil i la 
femenina, com la Primera 
catalana, han de reprendre 
la competició perquè a les 
categories superiors s’es-
tà jugant i, per tant, han 
d’habilitar descensos i, a la 
vegada, s’han de produir 
ascensos. D’aquesta forma, 
demà dissabte a les 12 hores, 
la categoria preferent juvenil 
s’estrena a les Terres de 
l’Ebre amb un derbi entre 
l’Amposta i el Tortosa. El par-
tit serà a porta tancada. Però 
serà transmés pel web de la 
Federació Catalana de Futbol.  
La Rapitenca juvenil, per la 
seua part, es desplaçarà al 
camp del Futbol Base Reus. 
La competició es reprén a la 
partir de la jornada 6. 

EL FUTBOL 
BASE ESTÀ 
PREVIST QUE 
PUGUI TORNAR 
El futbol base es contempla 
que pugui jugar més endavant. 
Les categories, en les que no-
més s’ha de disputar una volta, 
disposen d’un nombre d’equips 
que permetrien dur a terme la 
competició “i amb això estem 
tots d’acord”, va manifestar 
Del Pino. 

2A CATALANA 
El problema de la 2a catalana, 
per donar-se nul.la, està en 
què hi ha grups de Girona i 
Barcelona que tenen 22 equips. 
Llavors, en no poder-se 
reprendre la competició el 
cap de setmana del 6/ 7 de 
març (ordres del Procicat), 
en aquests grups ja no hi ha 
marge per a poder disputar les 
jornades que falten abans del 
30 de Juny. Per això és inviable 
i s’ha d’anul.lar la competició 
a tots els grups. Això no passa 
en la resta de territorials que 
tenen 20 equips.

PODEN DECIDIR
Els clubs de Tercera catalana es reuneixen 
avui divendres amb la Federació Catalana

COMPTE ENRERA
Del Pino: “som molts els delegats que tenim 
ganes de que això s’acabe“

Els clubs ebrencs de la 
Tercera catalana tenen 

una reunió avui divendres 
a la seu de la delegació de 
la Federació catalana de 
Futbol a les Terres de l’Ebre, a 
Tortosa.  
Els clubs de la comarca del Baix 
Ebre poden assistir de forma 
presencial mentre que la resta 
poden estar connectats de for-
ma telemàtica. Cal recordar que 
la setmana passada, també te-
lemàticament, els clubs ebrencs 
de la categoria, es van reunir 
entre ells per estar units con-
siderant que no eren partidaris 
de jugar, per motius sanitaris, 
esportius i econòmics. Els clubs 
demanaven una reunió amb el 
delegat de l’FCF, Joaquin Del 
Pino, i aquesta es durà a terme 
avui. Més Ebre ha parlat en di-
versos clubs de la Tercera cata-
lana i aquests es mostren en la 
mateixa posició que després de 

Els clubs podrien 
decidir si acaben jugant 
o no, si la 2a catalana 
acaba sent nul·la. Això 
es podria saber dilluns

El delegat de la Federació Ca-
talana Terres de l’Ebre, Joa-
quin Del Pino, ja va explicar 
dilluns a Minut 91 que “som 
molts els delegats que tenim 
ganes que això s’acabe però 
s’ha de seguir la normati-
va aprovada en assemblea i 
mentre hi hagi marge per dur 
a terme les competicions, s’ha 
de mantenir aquesta situació.  
No podem fer un altra cosa. 
Hi ha clubs d’altres territo-
rials que exigeixen jugar i no 
accepten que els digues que 
pot venir una quarta onada a 
l’abril. Ells poden respondre 
que això no sé sap si passa-
rà. I després podrien impug-
nar qualsevol decisió mentre 
realment hi hagi temps sufi-
cient per a poder disputar les 
jornades que falten”. Del Pino 
afegia que “en la reunió amb 
els clubs de Tercera els expli-

carem com està tot i que  si la 
Segona Catalana és nul.la, si 
els clubs de Tercera volen i es-
tan d’acord els 17 en no jugar, 
no seria problema. No juga-
ran. I no hi hauria cap sanció 
econòmica ni esportiva, amb 
cap descens. I a la quarta ca-
talana igual. El problema que 
existeix a la Segona catalana 
en grups de Girona i de Bar-
celona és que tenen 22 equips 
i, per tant, ja no hi ha marge 
per a poder dur la competició 
dins del termini previst. Cu-
riosament són els que volen 
jugar. Aquest problema no el 
tenim amb els grups de Sego-
na de Tarragona”. 

la reunió que van efectuar entre 
ells. Per tant, si els clubs man-
tenen l’acord i així ho comuni-
quen, la competició a la Tercera 
ebrenca no es produiria, sempre 
i quan la Segona catalana sigue 
nul.la. No obstant, tot i que això 
passe, el delegat de l’FCF ja va 
informar dilluns a Canal Terres 
de l’Ebre, a Minut 91, que si hi 
ha un equip que manifesta que 
vol jugar, seguint el pla de com-
petició establert a hores d’ara, 
aquest pujaria de categoria. Si 
n’hi haguessin més, entre ells 
decidirien una plaça d’ascens. 
Tot això sempre que es produ-
eixi dins del termini previst per 
poder acabar la competició 
(abans del 30 de juny) i, a la ve-
gada, amb una autorització del 
Procicat. I és que, a banda de la 
decisió dels clubs, el Procicat 
hauria de permetre la compe-
tició, un fet que si no s’acaba 
produint en breu faria que res 

tingués sentit. En la mateixa lí-
nia i situació es trobarien els 
equips de Quarta, sempre tenint 
en compte que la Segona sigui 
nul.la. Aquí cal considerar que hi 
ha un bon nombre de filials de 
clubs de Tercera i s’ha de pen-
sar que seguirien el mateix camí 
que els primers equips. Faria 
falta que la resta confirmin quin 
seria el seu posicionament i si 
algun voldria arribar a jugar amb 

la qual cosa, si així fos, s’aplica-
ria la mateixa decisió que a 3a 
catalana. 

“Si els clubs de 3a estan 
d’acord, no competiran, 
si la 2a és nul·la”
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MÉS 
NOTÍCIES
LLORENÇ 
SALES, 
BRONZE EN 
ELS 1.500 M DE 
L’ESTATAL 
Llorenç Sales va guanyar 
la medalla de bronze en els 
1.500 m de l’estatal en una 
cursa accidentada. L’atleta de 
la UA Montsià va finalitzar 
en la tercera posició amb 
3:50.63. El títolel va aconse-
guir Jesús Gómez (Nike) amb 
3:49.32. Quan faltaven 450 m 
pel final els dos atletes que 
encapçalaven la cursa i que 
eren favorits per les meda-
lles –Sergio Paniagua (Capex) 
i Ignacio Fontes (Nike) van 
caure. Llorenç Sales que ana-
va cinquè va haver de saltar 
per sobre d’ells per continuar 
en cursa. El migfondista de 
La Galera es va trobar en el 
quart lloc, i a falta de 200 m 
es va situar tercer, i va lluitar 
per la segona posició però no 
va poder superar Abderrah-
man El Khayami (Platges de 
Castelló) que va acabar segon 
amb 3:50.21. 

CONSELLS 
ESPORTIUS  
Després de mesos d’aturada 
esportiva, finalment, els Con-
sells Esportius de Catalunya 
reprenen la seva activitat arran 
de l’aprovació de les noves me-
sures preses pel PROCICAT en 
matèria de salut pública. Ara, 
tal com reivindicaven els con-
sells, el Govern permetrà que 
els infants i joves amb llicència 
dels consells esportius, més de 
200.000 arreu de Catalunya 
dels quals més de 5.000 estan 
a les Terres de l’Ebre, puguin 
tornar a accedir a l’activitat 
esportiva. D’altra banda, el 
Govern ha aprovat transferir 
al Consell Català de l’Esport 8 
milions per atendre dues con-
vocatòries públiques d’ajuts 
extraordinaris a entitats gesto-
res d’instal·lacions esportives 
i a entitats organitzadores 
de competicions esportives 
oficials d’àmbit català, a nivell 
federat i escolar, afectades per 
les mesures adoptades per fer 
front a la pandèmia.

Dissabte es va guanyar 
el segon classificat i 
dimecres, en partit 

recuperat, al Mislata.

LÍDERS (0-3)

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Pas de gegant del Volei Roquetes en guanyar a 
la pista de l’Andorra: la promoció, a un triomf

Setmana amb dues victòries que impulsen a 
l’equip ampostí en la lluita per la permanència

El sènior masculí del Volei 
Roquetes va guanyar a 

Andorra (0-3), segueix líder i 
s’acosta a la promoció.  
Els parcials foren: 16-25, 23-25 
i 19-25. Gran victòria, fent un 
partit molt seriós amb la par-
ticipació de tota la plantilla, i 
seguint amb la dinàmica posi-
tiva de les darreres jornades. Va 
ser molt important començar 
la confrontació amb molta in-
tensitat i solvència en defensa i 
en atac. El segon set va ser més 
ajustat i es va haver de sofrir 
fins el final per decidir-lo. En el 
tercer,  es va confirmar la vic-
tòria amb una bona gestió de la 
situació del partit. Amb aquest 
resultat, l’equip es situa a una 
victòria de poder classificar-se 
a jugar la promoció d’ascens a 
Superlliga 2. 
Demà dissabte, el Volei Ro-
quetes rebrà el Cisneros, vuité 
classificat (18 h).

El Club Handbol Ampos-
ta, amb les dues victòries 
d’aquesta setmana, referma la 
seua lluita per la permanència. 
Dissabte passat va guanyar el 
Mataró, segon classificat (29-
23) i dimecres es va imposar 
contra el Mislata, també al pa-
velló de la capital del Montsià, 
en partit de recuperació (30-
22). 
Dissabte, l’equip de Mateu va 
anar de menys a més. I en el 
darrer tram del primer temps, 
va reaccionar i va capgirar el 
marcador arribant al descans 
amb un 13-9, després d’un 
parcial 10-3. 
A la represa, les locals van 
mostrar la seua millor versió, 
amb una gran Marta Gálvez a 
la porteria, i amb una defen-
sa agressiva que va dificultar 
la gestió dels atacs al rival. 
En l’aspecte ofensiu el per-

centatge ampostí fou molt 
interessant per part de totes 
les jugadores, la qual cosa no 
donaria opcions al conjunt del 
Maresme. Al final 29-23.
I dimecres, contra el Mislata, 
l’equip de Mateu també va 
anar de menys a més. Amb el 
3-6 el tècnic va demanar un 
temps mort. L’equip va sobre-
posar-se posteriorment amb 
un parcial 8-2, que deixava 
el marcador amb un 11-8. Al 
descans es va arribar amb un 
14-11. A la represa el conjunt 
ampostí va continuar ben po-

sat en el joc, eficient ofensi-
vament, amb bones transici-
ons, i intens en defensa. Aixi 
va assolir un avantatge de 8 
gols, 26-18. Al final, 30-22 i 
dos punts més que permeten, 
amb 3 triomfs en 4 partits, 

sortir de la zona de descens. 
Destacar a tot l’equip, amb 
una menció especial per Zoe 
Turnes, que amb nou gols fou 
la màxima golejadora del duel. 
En la jornada vinent, l’Ampos-
ta visita la pista del Benidorm. 
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ARRÒS 
JOLLOF

INGREDIENTS: 

• 400 g Arròs Montsià Basmati
3 Pits de pollastre 
1 pebrot groc 
1 pebrot verd 
1 pebrot vermell 
170 g tomàquet concentrat 
Canella 
Bitxo 
Aigua 
Sal 
1 ceba 
2 plàtans 
Cúrcuma 
Oli 
2 tomàquets vermell 
Farigola 
Gingebre 
350 ml brou de pollastre 
Pebre negre

 PREPARACIÓ:

Primer picar la ceba i els pebrots i 
ofegar a la cassola amb una mica 
d’oli. Quan enrosseixin, afegim els 
tomàquets tallats a trossos, sal i 
ofeguem uns minuts. Incorporem 
el pollastre a daus i l’arròs amb les 
espècies, el bitxo i el tomàquet per 
barrejar durant uns minuts. Afegim 
el brou de pollastre i ho deixem 
cuinar tot durant uns 20 minuts. 
Tallem el plàtan, ho afegim en oli 
a foc mitjà i el fregim durant 2 mi-
nuts. Pots fer unes broquetes amb 

el pollastre, el plàtan fregit i les 
verdures i acompanyar el plat 
amb l’arròs. Bon profit!

L’arròs Jollof és la recepta perfecta
per endinsar-te en la cuina tradicional 

de la zona occidental d’Àfrica.
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TORTOSA:
SE ALQUILA 
PARQUING

al lado Win Complex 
Esportiu Tortosa
Plaça 1 d’octubre

¡BUEN PRECIO!
Para más información:

639 594 527

MARIANA

642 116 300

T
O

R
T

O
S

A

 

AMPOSTA
JOVENCITAS
680 239 519

633 398 057

698 232 089

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Amb el Sol, Venus i 
Neptú per la Casa 
III, augmenta el 
teu bon humor i la 
inspiració. Es poden 
donar idees genials i 
gaudiràs de les bones 
converses. Flaixos 
intuïtius.

aquari
21/01 al 19/02

Venus fa aparició 
a la teva Casa II  i 
pots rebre alguna en-
trada de diners que 
esperaves. Aquesta 
posició, també incli-
na a donar-te alguns 
plaers i a sortir de 
compres.

sagitari
23/11 al 21/12

Venus transitant per 
Casa IV, pot portar 
una bonica trobada 
familiar i també 
alguna bona opor-
tunitat en el sector 
immobiliari. Pots 
tenir noticies d’un 
amor del passat.

escorpí
24/10 al 22/11

L’aspecte de Mart 
amb Plutó, et 
proporciona una dosi 
extra d’energia, que 
pots aprofitar per fer 
el que normalment 
et fa mandra o bé 
per enfrontar alguna 
situació difícil.

balança
24/09 al 23/10

Venus transitant per 
la Casa VI, inclina 
a trobar solucions 
i avenços a l’àmbit 
de la salut i de la 
feina. Si estàs a 
l’atur, pot donar-se 
una bona oportuni-
tat laboral.

àries
21/03 al 20/04

Etapa marcada per 
l’augment de la 
paciència. Ets menys 
reactiu i has guanyat 
en seguretat. Sol i 
Venus per Casa XII 
poden portar un amor 
mig secret i força 
romàntic.

cranc
22/06 al 23/07

Pots viure situa-
cions dures al teu 
voltant de persones 
que passen per 
experiències límit i 
et fan pensar sobre 
el sentit de la vida. 
Connexió amb una 
persona estrangera.

verge
24/08 al 23/09

Venus a Casa VII 
pot portar nous i 
interessants contac-
tes. Si tens vocació 
artística o musical i 
vols exposar la teva 
obra, amb aquest 
trànsit, trobes gent 
més receptiva.

taure
21/04 al 21/05

El sector més beneït 
ara mateix, és el 
de l’amistat i dels 
projectes a futur. 
Podries iniciar una 
etapa de formació 
artística. L’amor es 
pot trobar en el 
grup d’amics.

peixos
20/02 al 20/03

Amb Venus transitant 
pel teu signe, pots 
resultar més atraient 
i l’amor podria trucar 
a la porta. Com a 
mínim, pot sorgir 
un admirador amb 
qui passar una bona 
vetllada.zz

lleó
24/07 al 23/08

Repassa bé el correu 
que s’hagi quedat 
endarrerit, perquè 
una informació 
important es podria 
haver perdut. Si tens 
parella, penseu en 
formalitzar legalment 
la relació.

bessons
02/05 al 21/06

Mercuri ja es troba 
directe i algunes 
coses es desencallen. 
Si tenies pendent 
una visita a un amic 
o fins i tot, una cita a 
cegues, en aquests 
dies us podreu 
trobar.

629 251 998

 

TORTOSA
641573407

CRIS CRIS 40 AÑOS40 AÑOS

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

INOLVIDABLE LAS 24 HINOLVIDABLE LAS 24 H  
642 038 262

A
M

P
O

S
T

A
A

M
P

O
S

T
A

722 114 208

PARA PISO DE RELAX PARA PISO DE RELAX 
DISCRETAS, DISCRETAS, 

CON ALOJAMIENTO CON ALOJAMIENTO 
GRATUITOGRATUITO

SEÑORITASEÑORITA

632 146 386

MORENAZAMORENAZA

TO
RT

O
SA

641 573 407

PLACER 
Y DIVERSIÓN

ELI - 44 AÑOSELI - 44 AÑOS

SOLO PARA SEÑORESSOLO PARA SEÑORES

A
M

P
O

ST
A

632 574 250

SI ESTAS INTERESADA
ME PUEDES LLAMAR

REZAR SANTA RITA
UNA NOVENA CON VELA ENCENDIDA

Un Padre nuestro y 
nueve Avemarías pidiendo 

un favor de negocio y dos imposibles.
PUBLICARLO

APARTAMENT
EN VENDA 

TOTALMENT 
REFORMAT A 

AMPOSTA
Cuina-menjador, 2 

habitacions, 1 cuarto de 

bany complert i un traster.

645 888 266
45.000 €

AMPOSTAAMPOSTA
NECESITANECESITA

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

DANIELA
2 3  A Ñ O S

642 116 300

L
A

T
I

N
A

L
A

T
I

N
A

MARIANA
CUBANA

633 390 325

350 
DE PECHOS
NATURALES

27 AÑOS27 AÑOS FOTOS
REALES



24 a l’últimaDIARI MÉS EBRE • divendres 26 de febrer / 2021

En un futur veurem aquests dispo-

sitius instal·lats en llocs ara inusuals 

com finestres tintades de colors, en 

sostres lleugers dels pàrquings, en 

para-sols, en motxilles o cortines.

Diu que: “En uns anys fins i tot 
podríem imprimir cel·les solars 
a casa per poder dur-les a tota 
mena de dispositius”. Em sona a 
utopia...
Nooo! De fet ja hi ha algunes em-

preses estrangeres que estan fent 

prototips per a imprimir els materi-

als fotovoltaics, tant amb impressora 

“ink-jet” com en bobines rotatòries 

“roll-to-roll”. Per a veure-ho en casa 

nostra d’aquí a uns anys, primer hem 

de continuar investigant en materials 

de baixa toxicitat que siguin “segurs”, 

almenys al nivell dels productes de 

neteja que ja tenim en casa.

Creu que la llei i les multinacio-
nals ho permetran?
Una vegada resolt el tema de la se-

guretat, no veig perquè la llei ho hau-

ria d’impedir. D’altra banda, un altre 

“impost al Sol” en un futur seria im-

pensable perquè aniria en contra del 

Pacte Verd Europeu. Les grans mul-

tinacionals no haurien d’estar preo-

cupades pel fet de poder-nos fabri-

car panells solars a casa, les nostres 

impressores tan sols ens permetrien 

fer coses petites com per a carregar 

el mòbil.

Com a científica, que caldria fer 
per garantir una reconstrucció 
sostenible després de la CO-
VID-19?
La pandèmia ens ha fet veure com 

és de fràgil la nostra societat quan 

es trenca l’equilibri al qual estàvem 

acostumats. Mirat d’aquesta manera, 

la Covid-19 ens ha sigut beneficial 

per a obrir-nos els ulls a altres mane-

res de funcionar com, per exemple, 

la col·laboració internacional pública 

i privada per aconseguir una vacuna 

Coincidint amb el Dia 

Internacional de la Dona 

i la Nena a la Ciència (11 de 

febrer), L’Oréal-UNESCO For 

Women In Science ha premiat a 

cinc investigacions espanyoles 

realitzades per dones, i una 

d’aquestes dones és la científica 

rapitenca Sònia Ruiz Raga, de 

l’Institut Català de Nanociència i 

Nanotecnologia (ICN2). 

El seu premi ha estat en la dis-
ciplina d’Investigacions en ener-
gies renovables per garantir un 
futur sostenible. Una emergèn-
cia, com ho demostra el recent 
compromís de la Unió Europea, 
per reduir un 55% les emissions 
en els pròxims nou anys, no?
Sí, per al 2030 s’han de reduir les 

emissions de gasos d’efecte hiver-

nacle per a aconseguir una “neutra-

litat del clima” per a 2050. Això vol 

dir que les emissions de CO₂ què 

fem han de poder ser absorbides pel 

planeta, per exemple a l’oceà o els 

boscos. Aquest canvi ja ha començat 

amb petites accions com restringir 

els vehicles als centres de les grans 

ciutats i en els pròxims anys hi haurà 

una inversió enorme en la instal·lació 

d’energia renovable, sobretot eòli-

ques en la costa marina, i solar foto-

voltaica en terra.

La seua investigació es centra en 
crear dispositius de conversió de 
llum solar a energia neta, efec-
tiva, barata, duradora i sosteni-
ble. Lo top ten, vaja!
Quan vaig acabar la carrera vaig sa-

ber que hi havia un grup de recerca 

que treballava amb energia solar en 

la meva universitat, la Jaume I de 

Castelló. Jo tenia clar que preferia 

treballar en alguna cosa que ajudés a 

la societat i al planeta i vaig aconse-

guir fer el meu màster i doctorat en 

aquest laboratori.

Quan creu que aquests disposi-
tius estaran al mercat?
En els onze anys que duc treballant 

en el tema s’ha avançat molt, però 

encara s’han de solucionar proble-

mes com l’estabilitat dels materials 

i la fabricació a gran escala. Encara 

necessitem moltes joves investiga-

dores per a aconseguir-ho, és pos-

sible que els/les estudiants d’ESO o 

batxillerat seran qui, en 5-10 anys 

vista, aconseguiran portar aquesta 

tecnologia al mercat.

En quins llocs, fins ara impossi-
bles, es podran aplicar?

en temps rècord. 

Quins altres canvis postpandè-
mia creu s’haurien de quedar?
En la meva opinió, algunes coses 

què haurien de “quedar-se” en l’era 

postpandèmica  per a garantir una 

reconstrucció sostenible són; fo-

mentar la indústria i producció prò-

pia del país i així dependre menys de 

les importacions, invertir més en re-

cerca, innovació i desenvolupament 

per crear indústria tecnològica i no 

dependre tant del turisme, impulsar 

la instal·lació d’energies renovables, i 

finalment donar facilitats per al tele-

treball i així reduir considerablement 

els transports individuals i donar op-

cions a viure en llocs més descentra-

litzats, com les àrees rurals.

Tant de bo! Parlem ara de la 
beca de la Fundació “la Caixa”. 
Una bona ajuda, no?
La beca Junior Leader Incoming de 

la Fundació la Caixa ha sigut lo què 

m’ha permès poder tornar de l’es-

tranger amb un contracte de tres 

anys. La meva posició actual és una 

mena de “pont” entre el postdoctoral 

i la creació del meu propi grup de re-

cerca i la beca Junior Leader ens ofe-

reix formació per a aquesta finalitat.

I el premi de l’Oréal-UNESCO For 
Women In Science de 15.000€?
El premi de l’Oreal- UNESCO és 

una petita ajuda per donar suport 

als meus projectes, hem de tenir en 

compte que els materials i maquinà-

ria de laboratori tenen costos molt 

elevats. Per altra banda, tant la beca 

com el premi em donen un presti-

gi i “punts extra” per a demanar fu-

turs projectes nacionals o europeus 

que em permetin continuar després 

d’aquests tres anys. 

La seva recerca està directament 
relacionada amb el desenvolu-
pament de la tecnologia fotovol-
taica de tercera generació (3G-

PV). En què consisteix?
La 3G-PV es pot resumir com la tec-

nologia fotovoltaica “low-cost” que 

empra materials barats i mètodes de 

fabricació senzills que consumeixen 

poca energia. Això contrasta amb les 

dues generacions anteriors que, o bé 

necessiten temperatures per sobre 

els 1000 °C o necessiten elements 

cars i escassos per a la seva fabrica-

ció.

Per exemple?
En la tecnologia 3G-PV aprofitem 

tots aquells materials que són capa-

ços de generar electricitat, tant mo-

lècules de colorant, com cristalls o 

polímers. La gran varietat de mate-

rials disponibles ens dóna un ventall 

de possibilitats com per exemple te-

nir diversos colors. La meva recerca 

tracta d’optimitzar aquests materials, 

fer-los més duradors i escollir la mi-

llor combinació per a obtenir la mà-

xima eficiència.

Per cert, encara segueix predo-
minant la bretxa de gènere en 
ciència, tecnologia i innovació?
Si, encara no hem arribat a la igualtat 

total, hi ha molt de camí a recórrer. 

A Espanya sembla que som més a 

prop de tenir una igualtat, ja que el 

40% de les investigadores són dones, 

comparat amb un 20% al Japó, en 

el meu laboratori jo era l’única dona 

postdoctoral en un grup de 12, per 

exemple.

I com més avances...
Com més avances en la carrera cien-

tífica aquesta xifra es redueix consi-

derablement, sobretot en posicions 

de professorat o líders de grup de re-

cerca on tan sols el 26% són dones. 

És l’anomenat “sostre de vidre”, una 

sèrie d’impediments quasi impercep-

tibles que t’impedeixen escalar posi-

cions.

Per tant, la paritat segueix sent 
una assignatura pendent.
Tenir paritat entre homes i dones, 

tant en ciència com en altres àmbits, 

és molt beneficial, ja que proporci-

ona més diversitat d’habilitats indi-

viduals i opinions que al final es tra-

dueixen en solucions més originals i 

innovadores.

Sí, cal insistir. Per altra banda, 
amb només trenta-quatre anys, 
ja ha realitzat dues estades post-
doctorals: quatre anys al Japó 
i tres a Austràlia. A més de cinc 
patents, també ha publicat ar-
ticles en revistes científiques... 
D’on treu el temps?

Bé, en realitat hi ha temps per a tot! 

Set anys és molt de temps i, sense 

adonar-te, a poc a poc, vas fent i va 

sumant, fins a arribar on sóc ara. Les 

publicacions i patents són treballs 

d’equip, tu ajudes i els altres científics 

t’ajuden, amb la col·laboració s’avan-

ça més ràpidament.

Que me’n pot dir d’aquests anys 
fora de casa?
Ha estat extremadament enriquidor. 

Estar tants anys al Japó i coneixent a 

gent de tots els racons del món m’ha 

canviat la manera de veure les coses, 

d’escollir les meves prioritats i d’ado-

nar-me que hi ha altres maneres de 

viure que fins i tot he adaptat a la 

meva pròpia vida quotidiana.

I en l’àmbit científic?
En l’àmbit científic he vist com 

aquests països dediquen molt més 

percentatge del PIB en ciència que 

Espanya, fins i tot Malàisia ens supe-

ra! A més el paper de l’investigador/a 

està millor considerat i respectat en 

la societat, hi ha més divulgació cien-

tífica al públic en general, i això ajuda 

al fet que la gent sàpiga en què tre-

ballem els investigadors.

A part de la ciència, quines altres 
aficions té?
Com he viatjat molt he adaptat les 

meves aficions, però sempre a prop 

de la natura. Per exemple feia sub-

marinisme i caiac en el mar al Japó, 

càmping i caminades pel bosc en 

Austràlia... Ara en el confinament em 

conformo en cuidar el meu hortet de 

verdures asiàtiques. També m’agrada 

cuinar plats internacionals, des d’un 

ramen japonès a una samosa índia o 

un bon arrossejat rapitenc. I així més 

inusual, em vaig aficionar a una anti-

ga tècnica d’estampació tèxtil tradi-

cional d’Okinawa molt laboriosa que 

es diu Bingata. Encara que fa poc vaig 

ser mare d’una nena i tinc altres dis-

traccions...

SÒNIA RUIZ RAGA
PREMI “FOR WOMEN IN SCIENCE”
DE L’ORÉAL-UNESCO 
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“TENIA CLAR 
QUE PREFERIA 
TREBALLAR EN 
ALGUNA COSA 
QUE AJUDÉS A 

LA SOCIETAT I AL 
PLANETA”


