
La vacunació a les Terres de l’Ebre avança “a bon ritme”. Entre els usuaris de les residències, un 95% ja té 
administrada la primera dosi i el 88% les dues. Actualment no hi ha cap cas de covid-19 en cap centre 

residencial ebrenc. La vacunació es comença a notar.  P3 I 13

Terres de l’Ebre: les dades milloren 
tot i el brot d’aquesta setmana

                    P3

El risc de rebrot no baixava tant a les Terres de l’Ebre des de principis de setembre. La regió

sanitària ebrenca, tot i que hi ha zones en què les dades encara han de millorar, és la que té

el risc més baix de Catalunya, malgrat el brot en una empresa de cítrics situada a Bítem.
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EDITORIAL
Estant els nostres joves
preparats per a la vida laboral?

Edita:

Però a més, el document recorda 

que tot i que l’abandonament es-

colar a Espanya ha anat disminuint 

durant els últims onze anys, enca-

ra segueix sent el més alt d’Europa. 

Alça Manela!  Lo més  preocupant 

és que el 52% dels docents creu 

que la tendència sobre aquesta 

qüestió no ha canviat i fins i tot 

ha augmentat. A què s’atribueix 

aquest abandonament? Això sí 

que és esgarrifós perquè ho atri-

bueixen, sobretot, a la pèrdua de 

la cultura de l’esforç i la tolerància 

davant les frustracions (55%), el 

baix interès per l’estudi (35,7%), la 

desconnexió dels continguts edu-

catius amb els interessos actuals 

(31%) i perquè els alumnes no sen-

ten que estudiar-permetrà tenir un 

futur millor (29%).  Pos  anem  bé!, 

perquè segons diu aquest informe, 

ens enfrontem a una crisi d’apre-

nentatge agreujada per la pandè-

mia que posa en risc el no retorn 

dels alumnes a les aules, perquè no 

poden o no volen continuar amb 

els seus estudis i a més, els profes-

sors/es creuen que el futur pro-

fessional dels joves es veurà afec-

tat, ja que el 48,9% considera que 

s’acostumaran al teletreball i no 

dependre d’un espai físic per tre-

ballar, el 48,3% pensa que els joves 

es veuran obligats a desenvolupar 

habilitats noves per llançar les se-

ues pròpies iniciatives i el 35% opi-

na que la crisi econòmica farà que 

es retardin els plans d’emprendre 

a curt termini. Però això no és tot 

perquè el 72,9% dels enquestats 

afirma que els seus alumnes no es-

Adiós a Eusebio Serrano
Director de la Oficina de Justificación de la Difusión (1996-2013)

El pasado 28 de febrero, 
falleció en Madrid a la edad 

de 75 años y víctima del Covid, 
nuestro anterior Director 
General, Eusebio Serrano, 
natural de Bailén (Jaén) y 
madrileño de adopción.              
Hoy en OJD todos nos sentimos 

un poco huérfanos ya que su 

dilatada trayectoria profesional 

hizo que coincidiéramos con él 

en muchos proyectos, pudiéra-

mos disfrutar de su amistad y su 

talante cercano y cordial.

Licenciado en Derecho por la 

Universidad Complutense de 

Madrid y en Ciencias Empresa-

riales por ICADE Madrid, entró a 

formar parte de la Oficina de Jus-

tificación de la Difusión en 1965, 

sólo un año después de que ésta 

fuera constituida por anuncian-

tes, agencias y medios de prensa 

para realizar el control de la difu-

sión en España. Trabajó codo con 

codo con Jacinto Jiménez-Egui-

zabal, primer Director de OJD, 

Ramón Poch, Director en Barce-

lona y Secretario del Consejo de 

Administración y bajo las Presi-

dencias de Juan Pavía, Antonio 

García Zarandieta y Ángel Durán-

dez, hasta retirarse en 2013.

Nombrado Director General en 

1996, impulsó las dos áreas de ne-

gocio (papel e internet) y en 2007 

la empresa logró un récord abso-

luto con 1.169 medios auditados 

en España (939 impresos y 230 

medios digitales).

Desde el inicio, mantuvo unas ex-

celentes relaciones con los edito-

res que, junto con la aprobación 

de normas de control adecuadas y 

rigurosas, consolidaron el prestigio 

de nuestra marca como la fuente 

más fiable de datos para la plani-

ficación en los medios impresos. 

Le tocó también lidiar con algunas 

crisis. La más grave tuvo su epi-

centro en 2002, con la llegada de 

los diarios de distribución gratuita. 

Tuvo que crearse la marca PGD y 

cambiar la denominación social de 

la empresa para incorporar el con-

trol de estos medios con siglas di-

ferentes a las de OJD, empresa que 

se culminó con éxito al desestimar 

la justicia sendos recursos presen-

tados contra la Sociedad por dicho 

motivo. 

A lo largo de su amplia trayectoria 

fue ponente invitado en numero-

sas ocasiones, tanto en el ámbito 

universitario como en el publicita-

tan preparats per a la vida laboral i 

el 48% es mostra disconforme pel 

que fa a la formació pràctica que 

ofereix el sistema educatiu... Això 

ho acaba d’arrodonir! Fins al 2019 

el percentatge del professorat que 

pensava que l’educació havia mi-

llorat en els últims anys s’acostava 

al 50%, però des de fa dos anys, 

aquest percentatge ha baixat i ha 

pujat els que opinen que la qualitat 

de l’educació ha empitjorat. Anem 

cap arrere com els crancs!

Per altra banda, a Alemanya, els 

alumnes de les escoles de Berlín 

de 6 a 16 anys, decidiran si volen 

repetir curs per la interrupció que 

ha causat la pandèmia en el trans-

curs de les classes i ha forçat a un 

ensenyament telemàtic que no ha 

satisfet els estàndards acadèmics. 

Els diputats de Berlín -un dels 16 

estats d’Alemanya- van votar a 

favor d’un canvi en la llei per per-

metre que tots els alumnes de la 

capital alemanya tinguin “l’opor-

tunitat” de sol·licitar la repetició 

d’un any. La regulació s’aplicarà als 

nens que cursen des de l’any 1 al 

10 a l’educació alemanya, és a dir, 

entre 6 i 15-16 anys. Els pares que 

vulguin que els seus fills repetei-

xin, han de presentar una sol·lici-

tud per escrit als directors d’escola 

i hauran de tenir una reunió amb 

un representant de l’escola per es-

tablir el que és millor per al nen o 

nena. Està clar que  natros  estem 

fets d’una pasta perquè, què pas-

sa a Espanya amb els repetidors/

es? Els requisits per passar de curs 

van ser una de les polèmiques de 

l’anomenada Llei  Celaá, que va 

quedar aprovada al Senat el pas-

sat mes de desembre. És l’octava 

llei educativa de la democràcia! I 

assenyala que els alumnes passen 

de curs quan l’equip docent con-

sideri que les matèries no supe-

rades li permeti seguir amb èxit el 

curs següent... A més la gran no-

vetat és que al batxillerat es podrà 

concedir el títol, per presentar-se 

a Selectivitat, amb una assignatu-

ra suspesa... Això recorda el Maig 

del 68 francès, quan les titulacions 

obtingudes aquell any a França es 

quedaven als fons del calaix de 

l’empresariat. Realment la culpa és 

dels nostres joves?

rio, y cosechó el reconocimiento 

internacional al ser elegido en dos 

ocasiones Presidente de la IFABC 

(Federación que agrupa a los orga-

nismos de control de difusión en 

más de 30 países).

Siempre educado, accesible y de 

trato entrañable tenía un carácter 

que conseguía acercarse al lado 

humano de sus interlocutores y 

eso le convirtió en una persona 

muy apreciada en el sector.

Personalmente, tuve la oportu-

nidad de tratarle en profundidad. 

Compartimos viajes y horas de 

trabajo de las que guardo anéc-

dotas muy gratas porque era un 

excelente conversador. Supo dar 

visibilidad a su equipo y nos hizo 

crecer profesionalmente. Consi-

deraba a las personas como una 

parte importante de su cometido 

y siempre fue atento y cordial 

con todos. 

Nos deja una gran persona y con 

él se cierra una página brillante 

de la historia de la esta empresa. 

Descansa en Paz, querido Euse-

bio. 

Manuel Sala. 

Director General de OJD

Segons lo que reflecteix el IV Informe Young Business Talents 
que té en compte la visió del professorat sobre la situació de 

l’educació a Espanya, i basat en les entrevistes fetes entre octubre 
i novembre de 2020 a gairebé 600 professors de 4t de l’ESO, 1r i 2n 
de Batxillerat i d’FP, el 72% dels docents creu que els seus alumnes 
no estan preparats per a la vida laboral. “Ens trobem davant d’una 
crisi d’aprenentatge agreujada per la pandèmia”, afirma l’estudi.
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BAIXADA 
DE CASOS A 
CATALUNYA
El secretari de Salut Pública, 
Josep Maria Argimon, ha 
explicat aquest dijous que 
la tendència continua sent a 
la baixa, tot i que ha afirmat 
que aquest descens continua 
sent “tímid”. Ho ha relacio-
nat amb el fet que la variant 
britànica és ja majoritària a 
Catalunya i això podria estar 
aturant l’efecte positiu de les 
restriccions vigents. Tot i això, 
ha valorat com a bona notícia 
que es mantingui la reducció 
de casos i també en els dar-
rers dies d’hospitalitzats.

DES DE SETEMBRE
El risc de rebrot no baixava 
tant a les Terres de l’Ebre 
des de principis de setembre 
de l’any passat. La  regió 
sanitària de l’Ebre és la que té 
el risc de rebrot més baix de 
totes les regions sanitàries ca-
talanes, ja que la resta tenen 
un risc superior a 100. Malgrat 
això cal ser prudent i veure 
que hi ha zones on encara han 
de millorar les dades.

Per comarques, la Ribera 
d’Ebre és l’única de tot 
Catalunya amb un risc baix 
(28) i s’han detectat tan sols 
3 positius l’última setmana, el 
Montsià té un risc de rebrot 
de 52 (mitjà-baix) i ha sumat 
9 positius, el Baix Ebre té un 
risc de 92 (mijtà-alt) amb 32 
positius la darrera setmana 
i la Terra Alta un risc molt 
alt, de 212, i s’han detectat 12 
positius els darrers 7 dies. La 
vacunació també es comença 
a notar (sobretot en residèn-
cies i personal sanitari). Més 
informació a la plana 13.  

CENTRES 
EDUCATIUS
El Departament d’Educació, 
aquest dijous, xifra en 6 els 
grups confinats a les Terres 
de l’Ebre, però no hi ha cap 
centre educatiu tancat dels 
168 de les quatre comarques.

MÉS 
NOTICIES

La  regió sanitària de l’Ebre és la que té 
el risc més baix de Catalunya

Els casos de contagis 
confirmats acumulats 

a les Terres de l’Ebre 
s’eleven ahir dijous a 9.836 
(la setmana passada eren 
9.769).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 67 casos positius més al
territori (la setmana anterior 
82).  La velocitat de propa-
gació del virus se situa en 
0,65 (setmana passada era 
0,98) i el risc de rebrot està 
en 58 (divendres passat era 
de 114). Risc moderat a ho-
res d’ara. Aquest dimecres a 
l’Ebre, en un dia, se sumaven 
11 nous positius de covid-19 

confirmats per proves PCR o 
test antigènic ràpid. En da-
des d’ahir, el nombre total de 
morts des que es va iniciar la 
pandèmia és de 170 (setmana 
passada 167).
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 22
persones hospitalitzades per
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat
38). Pel que fa a les dades 
d’ingressats a l’UCI, ahir di-
jous es comptabilitzaven 16 
persones a l’UCI de l’Hospital 
Verge de la Cinta (9 per co-
vid). Setmana passada eren 18 
(11 covid).

La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens és de 31 pels 
55 de la setmana anterior.
El 2,14% de les proves que es 
fan donen positiu. A la regió 
sanitària de l’Ebre, fins ahir, 
s’han vacunat 14.380 perso-
nes. Un total de 4.712 han re-
but ja la segona dosi.

PROCICAT
El Govern recupera la presencialitat a la universitat 
amb el 30% d’aforament i l’esport federat
El Procicat ha aprovat la 

recuperació gradual de 
les classes presencials a 
la universitat amb un 30% 
d’aforament, la recuperació 
del lleure i les extraescolars 
per als àmbits de 
Secundària, FP i Batxillerat, 
així com de les competicions 
d’esport federat per a majors 
de 16 anys.                 
A més, es permeten més de 
dues bombolles en les reuni-
ons de sis i també es reprenen 
les activitats als centres cí-
vics per a majors de 60 anys, 
amb un màxim de sis perso-
nes i a l’aire lliure. També ha 

decidit obrir els vestidors als 
gimnasos, i museus i biblio-
teques podran celebrar actes 
culturals. Aquest dijous ja s’ha 
conegut que la restauració 
podrà obrir ininterrompuda-
ment fins a les 17 hores. Són 
mesures que entraran en vigor 
dilluns i duraran de moment 
set dies.

Les dades milloren, tot i el brot d’aquesta setmana
El passat dijous 25 de febrer 
es varen detectar 4 casos de 
treballadors positius de Co-
vid-19 a una empresa de cí-
trics situada a Bítem. Des de 
Salut, com des de la mateixa 
empresa, es van activar els 
protocols necessaris amb 
l’objectiu de controlar i evi-
tar la cadena de transmissió.
Així doncs, el dissabte 27 de 
febrer Salut va realitzar un 
cribratge amb PCR a 70 tre-

balladors de l’empresa al CAP 
El Temple, on es van detectar 
6 nous positius, que eleva el 
nombre total de contagis fins 
a 10. El cribratge el va realit-
zar l’Atenció Primària de l’ICS 
Terres de l’Ebre, i des de la Re-
gió Sanitària es vol destacar la 
col·laboració en tot moment 
de l’empresa.
El servei d’Epidemiologia de 
Terres de l’Ebre i el servei de 
Prevenció de Riscos, junta-

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

16 persones a l’UCI, 
9 d’elles per covid. 

Permet més de dues bombolles en les reunions de sis i reprèn les activitats a 
centres cívics per a majors de 60 anys. 

La restauració podrà obrir ininterrompudament fins a les 17 hores. Són 
mesures que entraran en vigor dilluns i duraran de moment set dies.

ment amb l’empresa, ja han 
revisat tots els protocols de 
seguretat i prevenció. Així ma-
teix, s’han acordat una sèrie 
de mesures per tal que l’em-
presa reforci el pla de preven-
ció davant la Covid-19, alhora 
que s’han aïllat tots els con-
tactes directes de treballadors 
de l’empresa.
En qualsevol cas, la situació 
general ara a l’Ebre ha millo-
rat, tot i aquest brot. 

S’han acordat una 
sèrie de mesures per 

tal que l’empresa 
reforci el pla de 

prevenció davant la 
Covid-19
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PLE
El ple ordinari de Tortosa 
ha aprovat l’endeutament 
de l’Empresa Municipal 
de Serveis Públics per 
350.000 euros. Una 
operació que ha de servir 
perquè Aigües de Tortosa 
desenvolupe actuacions 
de millora de la xarxa de 
subministrament per valor 
de 400.000 euros. 

ERC-TORTOSA SÍ 
El grup municipal d’Esquer-
ra Republicana-Tortosa Sí 
ha reiterat aquest dilluns 
les crítiques al govern 
municipal, format per Junts 
per Tortosa i el PSC, “per 
la seua opacitat i manca 
de diàleg amb els grups 
de l’oposició”. En aquest 
sentit, el portaveu , Xavier 
Faura, ha manifestat que 
el govern de Roigé “ha 
encetat una nova manera 
de fer política basada en 
la manca de transparència 
dels comptes municipals i 
dificultant encara més l’ac-
ció de control de l’oposició. 
Per primera vegada no s’ha 
formulat un pressupost 
municipal, han incomplert 
una de les seues principals 
obligacions, que és presen-
tar a la ciutadania un pla 
anual d’ingressos i despe-
ses”, ha assenyalat Faura.
D’altra banda, l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, ha de-
fensat  que el govern de 
Tortosa va proposar a tots 
els grups municipals que 
plantegessin quines me-
sures proposaven perquè 
fossin tingudes en compte 
al pressupost. Però que, 
davant el fet que “cap de 
les formacions va fer cap 
proposta, difícilment els 
grups de l’oposició tenien 
voluntat de fer cap vot que 
afavorís l’aprovació del 
pressupost”.

JESÚS 
Més de set mil persones 
interactuen a la Fira virtual 
de l’Oli i la Garrofa de Jesús 
en una experiència que po-
dria repetir-se en el futur 
i fer-la compatible amb un 
certamen presencial.

MÉS NOTICIES

Desarticulen un punt de venda de droga al Nucli Antic
Agents de la Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’Esquadra i 
de la Policia Local de Torto-
sa van detenir el passat 25 de 
febrer dos homes, de 39 i 41 
anys, de nacionalitat marro-
quina i veïns de Tortosa, com 
a presumptes autors d’un de-
licte contra la salut pública.
Les detencions són el resultat 
d’una investigació oberta, ar-
ran de diverses informacions 

que apuntaven que des d’un 
pis ubicat al Nucli Antic de Tor-
tosa es podia estar distribuint 
substàncies estupefaents. Des-
prés d’establir un operatiu de 
vigilància al lloc, els agents van 
contrastar les sospites. També 
es va realitzar l’escorcoll de di-
verses persones després de la 
seva visita a l’immoble, i es va 
comprovar que acabaven d’ad-
quirir substàncies estupefaents. 

tortosa

Actuacions de millora al 
conjunt del parc

L’Ajuntament de Tortosa està 
renovant i ampliant les àrees 
de lleure infantil del parc Te-
odor Gonzalez. 
L’actuació suposa la substitu-
ció dels elements ubicats al 
parc existent al passeig cen-
tral per uns altres de nous, 
així com l’habilitació d’una 
nova àrea en una zona molt 
pròxima, en la qual s’estan 
instal·lant elements d’aven-
tura. Entre altres accions, a 
la zona central del parc s’hi 
està instal·lant un vaixell, que 
consta de diferents altures 
i en el qual s’hi concentren 
diferents tobogans, parets 

d’escalada, així com altres 
elements de joc. A més, tam-
bé s’han ubicat dos parells de 
gronxadors nous, que podran 
ser utilitzats per infants de di-
ferents edats.
D’altra banda, l’avaluació feta 
pels serveis tècnics munici-
pals ja ha permès definir la 
viabilitat de l’espai on es vol 
reubicar la font traslladada 
des de la plaça de l’Ajunta-
ment. La ubicació correspon 
al parterre situat entre el pas-
seig central i l’avinguda de la 
Generalitat, on actualment hi 
ha els elements de lleure in-
fantil que seran reubicats.

AMB L’ÚS DE L’APP
Tortosa prolongarà la gratuïtat de la primera 

hora d’estacionament a la zona blava
L’Ajuntament ha aprovat la 

modificació provisional 
de l’ordenança fiscal 
T-14, que regula la taxa 
d’estacionament de vehicles 
a la zona blava.                
La modificació suposa fer gra-
tuïta la primera hora diària per 
als vehicles que aparquen a 
la zona blava i mitjançant l’ús 
de l’aplicació per a dispositius 
mòbils (app) Aparcar Tortosa. 
Després que el ple hagi apro-
vat aquest dilluns la mesura, 
ara s’haurà de complir el tràmit 
d’exposició pública. El govern 
municipal ha plantejat aquesta 
mesura com una de les acci-
ons que vol implementar du-
rant el 2021 per a contribuir a 

la reactivació de l’activitat co-
mercial. Per dur-la a terme hi 
ha una previsió que les finan-
ces municipals deixen d’in-
gressar 120.000 euros anuals 
per aquest concepte.
Roigé ha explicat que per a la 
reactivació de l’activitat co-
mercial s’unirà a una altra que 
plantejarà el govern: la creació 
dels Bons Tortosa, mitjançant 
els quals l’Ajuntament habilita-
rà vals de compra per a les per-
sones majors d’edat, amb un 
import total de 400.000 euros 
a gastar en els comerços ad-
herits. Així, es calcula que l’im-
pacte econòmic sobre el co-
merç superarà els 1,2 milions.
Pel que fa a l’apartat de moci-

ons, s’han aprovat les sis pre-
sentades pels grups municipals: 
la de Ciutadans, per demanar 
recursos per salvar el Delta, re-
butjar el pla per a la protecció 
del Delta presentat pel govern 
espanyol i donar suport al Mo-
viment de Lluita pel Delta de 
l’Ebre (MOLDE); les dos de Mo-
vem, per reclamar la instal·lació 
de bescanviadors per a nadons 
a lavabos dels edificis públics 

de manera indistinta i sense 
discriminació, i per reclamar 
seguretat envers la covid-19 als 
centres educatius; la de la CUP, 
amb mesures en favor de les 
dones i contra la bretxa salarial 
en el marc del 8-M; i dos mo-
cions sobre el dret a la llibertat 
d’expressió i de suport a Hasél, 
així com a persones represalia-
des per motius polítics, propo-
sades per la CUP i per ERC.

La mesura ha de ser un 
estímul de la reactivació 
del comerç de la ciutat

Cap de setmana de teatre i 
de música a l’auditori 

El teatre auditori Felip Pedrell 
de Tortosa acollirà este cap de 
setmana dos propostes, dins la 
Capital de la Cultura Catalana 
2021: d’una banda, avui diven-
dres 5 de març, a les 20.30 h, 
tindrà lloc la representació de 
l’obra ‘La tempesta’, l’últim 
text escrit per William Shakes-

peare. D’altra banda, diu-
menge 7 serà el torn per a la 
música. El quintet Blue Velvet 
oferirà un directe que combi-
na la música electrònica amb 
un coneixement profund de 
la música clàssica i el jazz. 
Aquest concert tindrà lloc a 
partir de les 19 h.

La investigació va determinar 
qui eren les dues persones que 
residien en el domicili on es 
realitzava l’activitat delictiva, 
un dels quals ja tenia antece-
dents. Finalment, dijous passat 
els Mossos i la Policia Local de 
Tortosa van establir un opera-
tiu que va concloure amb l’en-
trada i perquisició a l’esmentat 
habitatge i la detenció dels dos 
homes. En el domicili es van 

intervenir diverses quantitats 
de marihuana, haixix i cris-
tall, així com 12.000 euros en 
metàl·lic, aparells electrònics 
i de telefonia. També es van 
localitzar estris emprats pel 
pesatge, dosificació i distri-
bució de les drogues. Els de-
tinguts van passar a disposi-
ció judicial el passat dissabte 
i es va decretar la seua lliber-
tat amb càrrecs.
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DIA DE LES DONES
Un any més, Amposta com-
memora el Dia Internacional 
de les Dones, una jornada 
reconeguda per l’Organització 
de les Nacions Unides i que 
reivindica el paper de la dona 
en tots els àmbits de la soci-
etat. Des de la regidoria de 
Drets Socials i Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Amposta amb 
col·laboració de diferents ins-
titucions, col·lectius i entitats 
de la ciutat s’han programat 
un conjunt d’activitats, pre-
sencials i en línia, durant les 
darrers setmanes de febrer 
i les primeres de març per 
posar en valor aquest treball. 
Destaca, per exemple,  la xer-
rada en línia “8 de març, més 
necessari que mai”, a càrrec 
de Montse Pineda de Creació 
Positiva el 3 de març. El 8 de 
març, com ja és habitual, es 
farà la lectura de manifest i 
lectura de poemes i textos a 
la plaça de l’Ajuntament a les 
12.00h.

FORMACIÓ 
PER CÀRRECS 
ELECTES 
Dimecres va tenir lloc la 
primera formació a l’Ajunta-
ment d’Amposta per a càrrecs 
electes sobre la llei 11/2014 
per garantir els drets LGTBI. 
L’objectiu de és que tots els 
electes coneguin els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i 
per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia, i alhora 
desplegar polítiques púbiques 
locals LGTBI. La formació, que 
es va fer a l’Auditori,  va anar 
a càrrec de Lluïsa Jiménez, cap 
de l’Àrea LGTBI de la Direc-
ció General d’Igualtat de la 
Generalitat.  

BIBLIOTECA 
La Biblioteca Comarcal 
Sebastià J. Arbó amplia els 
seus horaris per a exàmens 
previs a Setmana Santa. 
Estableix horaris especials per 
donar suport a l’alumnat en 
els exàmens finals del segon 
trimestre escolar.

MÉS 
NOTICIES

+orgànica -resta, nova campanya
per millorar la recollida d’orgànica

El 2019 a Amposta es van 
generar 5.443 tones de 

resta que van representar 
una despesa pública de 
225.000 euros (a 41,3 euros/
tona).                     
Si es continuen generant les 
mateixes tones, el 2022 aca-
barà pagant 322.00 euros (el 
cànon de resta de l’Agència de 
Residus de Catalunya d’aquell 
any serà de 59,1 €/tona) i el 
2024 fins a 390.000 euros (a 
71,6 €/tona). Per contra, els in-
gressos derivats de reciclar bé 
l’orgànica (entre 30 i 40 euros 
d’ingressos públics per cada 
tona d’orgànica) han estat dis-
minuint els darrers anys.
“Cal que revertim aquesta ten-

dència”, assenyala la regidora 
de Polítiques Ambientals, Núria 
Marco, “i que la ciutadania ens 
conscienciem de la necessitat, 
mediambiental en primer ter-
me, i econòmica en segon ter-
me, de reciclar tots els residus 
de forma correcta”. “No som 
prou conscients de les conse-
qüències que té abocar tones 
i tones de residus als aboca-

dors”, afegeix. Amb la voluntat 
de millorar aquestes dades de 
reciclatge de l’orgànica, des de 
la regidoria de Polítiques Ambi-
entals s’ha posat en marxa una 
campanya de conscienciació. 

Així, sota l’eslògan + orgànica 
– resta. Reciclant bé cuidem el 
medi ambient i estalviem!, s’ar-
ticulen diverses accions al car-
rer, en mitjans de comunicació 
i en xarxes socials.

SUCCESSOS
Detingut el presumpte atracador d’una 
pizzeria a Amposta 
Agents de la Unitat 

d’Investigació dels 
Mossos han detingut 
aquest dilluns al migdia el 
presumpte atracador d’una 
pizzeria de l’avinguda 
Catalunya d’Amposta, la 
setmana passada.               
Mossos i policia local van 
establir a partir d’aquell mo-
ment un dispositiu de vigi-
lància a la ciutat per evitar 
que tornés a reincidir. L’ar-
rest s’ha produït quan sortia 
d’un habitatge de la ciutat on 
els cossos de seguretat tenen 
detectat un punt de venda 
habitual de drogues. Amb el 

pertinent mandat judicial, els 
agents també han escorcollat 
el seu domicili. 
L’atracador va irrompre a 
l’establiment cobert amb un 
passamuntanyes i una pisto-
la a la mà –real o simulada-, 
amb la qual va amenaçar un 
treballador per endur-se 350 
euros de la recaptació.
El detingut té 41 anys i és veí 
d’Amposta i passarà en les 
pròximes hores a disposició 
judicial com a presumpte au-
tor d’un robatori amb violèn-
cia i intimidació. En l’escor-
coll de l’habitatge, els agents 
han localitzat l’arma de foc 

Campanya amb 
presència a mitjans 

convencionals, xarxes i 
a peu del carrer amb els 

agents ambientals

Mossos i policia local 
havien establert un 

dispositiu de vigilància

L’AECE entrega un xec de 600€ per al Projecte Emma
L’Associació d’Empresaris 
de les Comarques de l’Ebre 
va decidir el passat any que 
el donatiu de la loteria de 
Nadal aniria destinat al Pro-
jecte Emma. Entre totes les 
empreses, entitats i parti-
culars que van adquirir les 
butlletes de la loteria de 
l’AECE, s’han recaptat 600 
euros en un acte a la seu de 
l’Associació “fem entrega a 

representants del Projecte”. 
Del Projecte Emma han as-
sistit, Carlos López, coordi-
nador de recerca territorial 
de l’ICS i Ramon Bel, col·la-
borador del projecte i per 
part de l’AECE, Maria José 
Fernández, presidenta, Ma-
rio Abelló, tresorer i Eugènia 
Cortijo, vocal de la Junta de 
Govern i Directiva.
(ebredigital.cat)

utilitzada durant l’atraca-
ment, que ha resultat ser si-
mulada. També s’ha trobat la 
la roba que vestia l’autor en 
el moment dels fets.
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DELTAMARKET 
Aquesta botiga online està 
conformada per tres eixos 
diferents. El primer, la part 
de botiga online, DeltaShop, 
la qual s’ha posat en funci-
onament aquest mateix dis-
sabte i que comença amb la 
incorporació de 12 botigues 
i més de 50 productes a la 
venda. El segon, una part 
de lliurament de menjar a 
domicili, DeltaDelicious, 
que estarà activa durant 
les properes setmanes i, la 
tercera, DeltaAtraction, una 
part de contractació de pacs 
turístics en la qual també 
s’està treballant.

DELTEBRE DANSA 
El festival Deltebre Dansa 
torna del 5 al 18 de juliol 
amb una versió renovada i 
adaptada al context sanitari. 
Per escalfar motors s’han 
obert les inscripcions ‘Early 
bird, que ofereix condici-
ons exclusives als primers 
alumnes que confirmin la 
participació en el certamen. 
Tots aquells que s’inscri-
guin abans del 10 de març, 
tindran un descompte de 
150 euros sobre el preu de la 
matrícula.

L’ALDEA 
El passat dia 12 de febrer 
de 2021, es van aprovar les 
bases del XV Concurs Lite-
rari i Artístic 21 d’Abril de 
L’Aldea. Totes les persones 
interessades en participar, 
tenen fins al dia 9 d’abril 
per presentar les obres.

INCENDI D’UN 
CAMIÓ
L’autopista AP-7 va ser 
tallada  aquest dilluns per 
l’incendi d’un camió al punt 
quilomètric 301, en direcció 
València. 
El dimarts al matí es va 
tornar a tallar la via per la 
retirada total del camió i a 
les 14 h de la tarda, va que-
dar totalment solventada la 
incidència.

MÉS 
NOTÍCIES

Suspensió de la Firabril del Perelló
L’Ajuntament del Perelló ha 
comunicat que amb motiu 
de la situació actual per a 
la contenció del brot epi-
dèmic de la pandèmia de 
Covid-19 al territori de Ca-
talunya i per respectar les 
mesures en matèria de salut 
pública per a la celebració 
de fires-mercat dictades 
pel Departament de comerç 
de la generalitat, ha decidit 

suspendre el certament Fira-
bril que estava prevista cele-
brar els dies 24 i 25 d’abril. 
Tanmateix, l’Ajuntament del 
municipi perellonenc infor-
ma també que si la situa-
ció sanitària ho permet, hi 
ha previst realitzar una fira 
d’artesania i productes lo-
cals, el cap de setmana del 2 
i 3 d’octubre, amb una nova 
ubicació.

CAS DE LA COOPERATIVA DE L’ALDEA
El jutjat de Tortosa rectifica i jutjaran 
l’exdirector de la secció de crèdit
El jutjat número 1 de 

Tortosa ja rectificat i 
ha comunicat que jutjarà 
finalment l’exdirector de 
la secció de crèdit, Enric 
Sabater, en el cas de la 
fallida de la Cooperativa 
de l’Aldea.                
Sabater, que es mantenia 
com a acusat d’apropiació 
indeguda en la interlocutò-
ria d’ampliació del procedi-
ment abreujat de gener de 
2018, no va ser inclòs final-
ment en la d’obertura de ju-
dici oral d’octubre de 2020. 
Davant d’això, la seva de-

fensa havia sol·licitat el so-
breseïment. La resposta del 
jutge de Tortosa, en la línia 
del que demanava Fiscalia 
i l’acusació particular dels 
impositors afectats, ha estat 
rectificar la interlocutòria 
amb un aclariment i man-
tenir Sabater com a acusat, 
amb l’argument de que no 
va ser inclòs per una “ano-
malia processal”. 
El judici per la fallida de la 
Cooperativa de l’Aldea arri-
ba més de nou anys després 
de l’inici de la investigació i 
la instrucció judicials. 

BOTIGA ONLINE DEL DELTA
Deltebre, Sant Jaume i Camarles uneixen 
esforços per crear el DeltaMarket
Dissabte es va donar el tret 

de sortida a DeltaMarket, 
la botiga online del Delta de 
l’Ebre, en un acte que es va 
celebrar a l’auditori de Sant 
Jaume i que va comptar 
amb la participació de les 
alcaldies i regidories de 
Comerç que conformen la 
botiga online: Deltebre, S. 
Jaume i Camarles.              
La pàgina web www.delta-
market.cat està ja plenament 
operativa. L’adhesió al Delta-
Market, per als establiments 
interessats en adherir-se en 
aquesta iniciativa, està bonifi-
cada fins al 30 de juny.
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CAMARLES
Concurs de Carnestolets confinat

Del 8 al 20 de febrer, el car-
nestoltes va intentar envair 
totes les cases i cors de Ca-
marles. Un carnestoltes que va 
estar marcat pel malson que 
estem vivint... per això, i tot i 
que la Comissió Organitzadora 
del Carnestoltes ja va informar 
mesos enrere que no es realit-

zarien les activitats de manera 
tradicional, com en anys ante-
riors, va sorgir una idea que era 
senzilla, però atractiva i que 
en aquest cas implicava una 
vegada més a tothom. És per 
això que es va fer el concurs 
de carnestoltes confinat. “Fins 
al dia 20 hi havia de temps per 

a que totes aquelles persones 
que volguessin disfressar-se 
ells mateixos, la seva casa, o la 
seva mascota poguessin fer-
ho i ensenyar-ho a través de 
xarxes socials”. La foto amb 
més “m’agrada” seria la gua-
nyadora. I així va ser: dissabte 
dia 20, es va acabar el concurs, 

essent guanyadora la foto 
“Pop Corn” del perfil “laura.
cf93”, amb 1958 “m’agrada” al 
seu compte d’Instagram. “Des 
de la comissió també volem 
donar les gràcies a totes les 
persones que van participar, 
per les dos plataformes, tant 
Facebook com Instagram per 

la dedicació en hores de ma-
quillatge, confecció i enginy 
en les disfresses exposades. 
Esperem que en un futur (i que 
sigui proper) puguem tornar-hi 
amb les activitats tradicionals 
com la festa de carnestoltes 
infantil, la rua i la llonganissada 
de la festa negra”.

baix ebre
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L’AMETLLA DE 
MAR 
El passat dissabte, Graëllsia, 
amb la col·laboració de Plat-
ges Netes, va organitzar una 
jornada ambiental i de neteja 
a l’Espai d’Interès Natural 
de Santes Creus. En acabar, 
les persones voluntàries van 
realitzar uns murals amb els 
residus recollits per consci-
enciar sobre la contaminació 
marina. En total, es van 
recollir 52,9 kg de residus.

ISIDRE GAVÍN 
VISITA DELTEBRE 
I LA RÀPITA 
El secretari d’Infraestructu-
res i Mobilitat, Isidre Gavín, 
i el delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Xavier Pa-
llarés, van visitar ahir dijous, 
4 de març, diversos punts de 
la xarxa viària de les Terres 
de l’Ebre. En concret, van 
visitar l’obra de reforçament 
de ferm i de construcció 
d’una nova rotonda a la car-
retera TV-3454, a Deltebre. 
En l’acte també participà 
l’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler. Posteriorment, a les 
18 hores, Gavín i Pallarés es 
traslladaren a la Ràpita, a la 
rotonda situada a l’encre-
uament entre les carreteres 
TV-3406 i TV-3408. A la 
visita també assistí l’alcalde 
del municipi, Josep Caparrós.

FORMACIÓ PER 
A PERSONES 
NOUVINGUDES 
La setmana vinent s’iniciarà 
una formació integral del 
Servei de Primera Acollida. 
Serà en format virtual, però 
inclourà una capacitació 
presencial obligatòria de 15 h 
que es realitzarà els pròxims 
dies 8, 9 i 10 de març al Con-
sell Comarcal del Baix Ebre 
en horari de 10 h a 15:30 h. 
“Tots els interessats/des 
us podeu dirigir al número 
de telèfon 977445308” o 
bé a l’email immigració@
baixebre.cat. 

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
El Consell Comarcal cedeix EbreTerra per a la 
campanya de vacunació de la Covid-19
El Consell Comarcal del 

Baix Ebre ha cedit al 
Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de Deltebre un espai 
d’EbreTerra per la campanya 
de vacunació de la Covid-19, 
impulsada pel departament 
de Salut de la Generalitat.               
Concretament, la campanya 
de vacunació es duu a terme 
a la sala Ramon Calvo i aquest 
dimecres s’han administrat 
les primeres dosis a persones 
majors de 80 anys i depen-
dents. La consellera comarcal 
d’EbreTerra, Laura Fabra, i la 
directora del CAP Deltebre van 
visitar dies enrere l’espai per 

comprovar-ne la idoneïtat. La 
campanya de vacunació, en 
principi, està previst que se-
gueixi tots els dimecres. Des 
del CAP Deltebre es contacta 
directament amb les persones 
a qui s’ha d’administrar la va-
cuna i se’ls cita a les instal·laci-
ons d’EbreTerra.

URV
L’impuls de la bioeconomia o l’emprenedoria 
social són propostes per frenar el despoblament
Catalunya no és un dels 

territoris més greument 
afectats pel despoblament 
rural si la comparem amb 
d’altres àrees de l’Estat, com 
ara Burgos, Soria o Terol.                
No obstant, el fenomen pre-
ocupa i molt a la Càtedra 
d’Economia Local i Regional 
del campus Terres de l’Ebre 
de la URV que va reunir al-
guns dels principals experts 
en la matèria de tot l’Estat 
amb l’objectiu de conèixer de 
primera mà que s’està fent en 

aquells territoris més afectats 
pel despoblament per fre-
nar-lo. Les conclusions fo-
ren que es necessiten políti-
ques actives. I poden ser-ho 
l’impuls de la bioeconomia o 
l’emprenedoria social. Són al-
gunes propostes per frenar el 
despoblament.

Workshop sobre 
repoblament

El Consell Comarcal ha 
cedit l’espai, com ja va 
fer durant la campanya 
de vacunació de la grip.

Roquetes crea un portal web per 
promocionar el comerç i serveis locals
L’Àrea de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament
de Roquetes dintre de la 
campanya “Compra a casa, 
compra a Roquetes” i Com-
pra a casa, compra a la Ra-
valeta” ha posat en marxa el 
portal web compraaroque-
tes. cat, un directori comer-
cial i de serveis de Roquetes 
amb l’objectiu de promoci-

onar el teixit empresarial del 
municipi. La guia comercial 
i de serveis en línia permet 
trobar una botiga, un negoci 
o serveis professionals, or-
ganitzats en àrees i activitats 
amb tota la informació dels 
serveis que ofereix cadascun 
d’ells. Els diferents comer-
ços, negocis, empreses de 
serveis tècnics i professio-

nals de Roquetes poden ins-
criure’s al web emplenant un 
formulari on poden donar a 
conèixer de manera gratuïta 
tot el que ofereixen.
El portal inclou també un 
mapa interactiu que permet 
conèixer la ubicació exacta 
del teixit comercial i de se 
veis de Roquetes.
A la imatge, la regidora Tere 

Moreso, amb el cartell de 
la guia comercial Roque-
tes.
(Roquetes Comunicació)
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PROTOCOL DE 
SEGURETAT 
CONTRA LES 
VIOLÈNCIES 
SEXUALS 
L’Ajuntament de la Ràpita 
s’adhereix al Protocol de 
seguretat contra les violèn-
cies sexuals en entorns d’oci 
impulsat pel Departament 
d’Interior de la Generali-
tat de Catalunya, amb la 
intenció de fer un pas més 
enllà en la lluita contra la 
violència masclista, preve-
nir les violències sexuals i 
evitar que cap conducta que 
atempti contra la llibertat 
i indemnitat sexuals quedi 
impune.

SERVEI DE CITA 
PRÈVIA 
L’Ajuntament de la Ràpita 
impulsa el servei de cita 
prèvia a l’Oficina Munici-
pal d’Atenció Ciutadana 
(OMAC). El servei de cita 
prèvia permet que la ciuta-
dania sigui atesa a l’OMAC 
reduint el temps d’espera. 
L’objectiu principal és oferir 
un servei de qualitat a 
la ciutadania, la qual pot 
accedir de forma ordenada 
als serveis i té a l’abast els 
tràmits que es realitzen des 
de l’Ajuntament. 

ULLDECONA 
La programació estable de 
teatre professional per a 
tota la família, els ‘Dissabtes 
de Teatre’, retornaran als 
escenaris del Teatre Orfeó 
Montsià demà dissabte. Un 
cop estabilitzada la situació 
sanitària i amb totes les 
mesures de seguretat opor-
tunes, s’ha reprogramat 
l’activitat cultural. L’afora-
ment continua limitat i les 
entrades s’han de comprar 
a www.ulldeteatre.org  
L’espectacle encarregat del 
retorn és l’adaptació del 
llibre supervendes “Jo vaig 
amb mi”, adaptada i dirigida 
per Paco Mir, del Tricicle.

MÉS 
NOTÍCIES

montsià
LA RÀPITA
El Ple de l’Ajuntament reclama l’amnistia per 
als represaliats catalans

L’empresa rapitenca Nasai Marine construeix 
l’embarcació de practicatge més gran de l’Estat

L’empresa rapitenca Nasai 
Marine construeix l’embarca-
ció de practicatge més gran 
de l’Estat. És tracta d’una nau 
que serveix per ajudar als vai-
xells de gran tonatge a l’hora 
d’atracar als ports. L’embar-
cació té 17 metres d’eslora, 
longitud, i quasi 5 de màne-
ga, amplada, i 2,2 de puntal, 

alçada. Aquesta embarcació 
se n’anirà a oferir el seu ser-
vei d’aquí dues setmanes a 
Camerun. “És una embarca-
ció que ha de tindre unes ca-
racterístiques específiques de 
seguretat per a desenvolupar 
la seua faena”, assegura Sergi 
Muñoz, enginyer naval de Na-
sai Marine. (ebredigital.cat)

La solidaritat de la 
ciutadania va ser 
un factor clau per 
engegar el servei.

El voluntariat de suport a persones vulnerables en 
el confinament va prestar més de 170 serveis 
El voluntariat de suport a 

persones vulnerables en 
el confinament va prestar 
179 serveis per ajudar als 
col·lectius de risc i a les 
persones confinades de la 
Ràpita.                   
A causa de la situació d’emer-
gència sanitària i les mesures 
acordades per contenir la pro-
pagació del virus, va ser ne-
cessari organitzar i implemen-
tar dispositius per ajudar a les 
persones amb risc i als col·lec-
tius vulnerables, les quals van 
sofrir molt arran de les conse-
qüències derivades de les me-
sures adoptades. La regidora 
de Polítiques Socials i Igualtat, 
Oona Tomàs, destaca que “la 

solidaritat de la ciutadania va 
ser un factor clau per engegar 
el servei”. Les taques que duien 
a terme eren, principalment, 
la compra d’aliments i medi-
caments. A banda d’aquests 
serveis bàsics, Tomàs explica 
que “al telèfon que vam habi-
litar durant els mesos de març 
a maig, vam rebre nombroses 
peticions d’atenció i informa-

L’Ajuntament de la Ràpita 
va aprovar, en el plenari 

ordinari del mes de febrer, 
reclamar l’amnistia per als 
represaliats catalans.               
La moció conjunta d’ERC i Jx-
CAT demana la immediata po-
sada en llibertat de les preses i 
presos polítics, així com que es 
reparin els danys causats a les 
persones represaliades, a les 
seves famílies i als col·lectius 
dels quals formen part. A més, 
va declarar que el lliure exer-
cici dels drets polítics no pot 
tenir com a resposta la via de 
la justícia penal. La proposta 
fou aprovada pels vots a favor 

d’ERC, JxCAT i mR i els vots en 
contra del PSC. D’altra banda, 
el ple també va aprovat la mo-
ció conjunta d’ERC i JxCAT en 
suport al cantant i poeta Pablo 
Hasél. Amb la moció, aprovada 
pels vots a favor d’ERC, JxCAT 
i mR, i els vots en contra del 
PSC, l’Ajuntament de la Ràpita 
condemna la pena imposada.
Altrament, el plenari va aprovar 
la moció conjunta de tots els 
grups municipals amb motiu 
del dia 8 de març, Dia Interna-
cional dels Drets de les Dones. 
La moció estableix, entre altres 
acords, el compromís de tre-
ballar cap a la igualtat.

ció de gent que volia saber 
com contactar amb Salut o 
amb l’oficina d’ocupació, que 

necessitava suport emocional 
o que requeria informació de 
prestacions, entre altres”.
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CONCURS 
LITERARI 
L’any 1992, des de l’Ajunta-
ment va crear els premis lite-
raris amb la triple finalitat de 
fomentar la cultura, donar a 
conèixer el poble a l’exterior i 
adquirir prestigi. Des d’ales-
hores, l’Ajuntament convoca 
dos premis anuals: el Concurs 
Literari Sant Jordi Vila de 
Santa Bàrbara i El Concurs Li-
terari Rogelio Farnós. Aquest 
any 2021 ambdós concursos 
celebren trenta anys; tot i 
la situació actual han tirat 
endavant amb les modalitats 
de poesia i assaig.

S. BÀRBARA

CARTELLERIES 
PER VISUALITZAR 
EL TRAÇAT DEL 
CAMÍ FLUVIAL 
L’Ajuntament de la Sénia 
ha informat que s’han 
instal·lat diverses carte-
lleries interpretatives per a 
complementar el traçat del 
camí fluvial del riu Sénia 
i així destacar-ne els seus 
elements significatius. Dues 
s’han instal·lat a l’escala de 
fusta de la Font del Draper i 
un altra al Partidor.

LA SÉNIA

‘PROJECTE 
MARKETPLACE’
El president del Consell 
Comarcal del Montsià, Joan 
Roig Castell, es va reunir 
amb la presidenta de l’Asso-
ciació de Comerç i Turisme 
de les Terres de l’Ebre (ACIT-
TE), Natàlia Guart, en busca 
d’una estratègia comarcal 
que reactivi el comerç local.
De moment, es va presentar 
el projecte Marketplace, que 
consisteix en digitalitzar 
els comerços, i es van posar 
en comú futures accions 
conjuntes enfocades a nivell 
local que impulsin el sector 
del comerç i turisme del 
Montsià.

C. COMARCAL

SANTA BÀRBARAALCANAR SANTA BÀRBARA
Joaquim Martí i Àngels Bayerri 

abandonen el PP 

Els dos membres del PP Jo-
aquim Martí i Àngels Bayerri 
decidien deixar aquestes sigles 
polítiques i passar al grup de 
no adscrits. Entre els motius 
que van adduir al ple, Martí va 
aclrir que ells van presentar-se 
en l’àmbit de poble per donar 
veu a la gent de Santa Bàrbara, 
tot recordant algunes mocions 
a les quals havien donat suport 
en l’àmbit del municipi i que el 
partit no recolzava: “el nostre 

partit polític fora de les Terres 
de l’Ebre no ha donat suport a 
algunes mocions que nosaltres 
hem volgut recolzar com una 
que ERC va presentar en refe-
rència a les quotes del parla-
ment o mocions en defensa del 
Delta i del riu”. Martí explicava 
que la decisió ja feia temps que 
estava presa, però que havi-
en d’esperar que passessin les 
eleccions per fer-ho públic.
(La Plana Ràdio)

ALCANAR
Programació especial durant 
tot el mes: ‘Març en Femení’

El 8 de març es commemora 
el Dia Internacional de les Do-
nes. La Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament ha 
preparat una programació es-
pecial per a tot el mes sota el 
títol ‘Març en femení’.  L’alcalde 
d’Alcanar, Joan Roig, ha indi-
cat que “tot i que treballem tot 
l’any per dignificar la dona en 
totes les seues facetes, durant 
aquest mes tenim l’oportunitat 

de fer visible aquest empode-
rament, ja que la ciutadania 
i els mitjans de comunicació 
estan més receptius cap a la 
temàtica”. La primera de les 
activitats serà de l’1 al 15 i tin-
drà lloc a l’Escola Joan Baptis-
ta Serra d’Alcanar i a l’Escola 
Marjal de les Cases. Consistirà 
en un contacontes musicat del 
llibre Contes de bona nit per a 
nenes rebels.

ULLDECONA
L’Ajuntament contracta 3 

agents cívics

Diversos Plans d’Ocupació im-
pulsats per Ajuntament d’Ull-
decona i finançats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, el 
Consell Comarcal del Montsià 
i la Diputació de Tarragona, en 
el marc dels ajuts al municipis 
per fer front a la covid-19, han 
permès contractar 3 persones 
que desenvolupen funcions 
d’agents cívics. De manera pe-
riòdica planifiquen les seves 

accions amb els regidors/es 
responsables i porten a terme 
tasques diverses com el con-
trol a la sortida/entrada de les 
escoles i institut, per evitar 
aglomeracions, consciencia-
ció sobre la tinença respon-
sable d’animals, informació a 
la ciutadania sobre una bona 
gestió de les escombraries i 
detecció d’altres problemàti-
ques, entre altres.

SANT JAUME
S’aprova una ordenança 

reguladora de l’ús, seguretat i 
conservació de les platges

Sant Jaume d’Enveja aprova 
l’ordenança que regularà l’ús, 
seguretat i conservació de les 
platges i del litoral del muni-
cipi. La regulació aprovada 
a l’últim Ple ve motivada per 
l’increment de banyistes i de 
pescadors al municipi per tal 
garantir la seguretat de tot-
hom i la conservació dels es-
pais naturals. Les ordenances 
contemplen la definició i se-
nyalització d’una zona de pes-
ca de 800 metres de llargada 

on a l’estiu tindrà preferència la 
pesca sobre l’activitat banyis-
ta les 24 hores del dia, quedant 
prohibida la pesca recreativa en 
horari diürn a la resta de platges 
del municipi. Es definirà també 
una zona com a platja naturista 
de 1880 metres de llargada a la 
platja del Serrallo. També s’habi-
litarà i senyalitzarà una zona de 
platja de 200 metres de llargada 
destinada als gossos. L’ordenan-
ça fou aprovada per unanimitat 
en el passat ple. (ebredigital.cat)
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SUPORT PERÒ 
DES DE LA 
PRUDÈNCIA  
Davant la petició de que 
s’aixequi el confinament 
comarcal al territori, 
alguns alcaldes també 
s’hi sumen però ho fan 
des de la prudència, tot 
i la millora de les dades 
sanitàries. 
El risc de rebrot a les 
Terres de l’Ebre es manté 
moderat i els contagis fa 
dies que es van reduint, 
així com la pressió hospi-
talària (amb 25 ingressats 
per covid aquesta setma-
na, menys de la meitat 
que fa dues setmanes). Al 
territori, més de 13.500 
persones han rebut la 
primera dosi de la vacuna 
i prop de 4.700 ja tenen 
administrades les dos 
dosis. De totes formes, 
“hem d’assumir el que hi 
ha. Ara estem bé, però 
sabem que canvia d’un dia 
per l’altre”, ha remarcat 
Gemma Carim, alcaldessa 
de Vinebre i presidenta 
del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre. “Necessi-
tem moure’ns i els nostres 
empresaris ho necessiten 
més, però la prudència 
és important. Si no ens 
n’anem sortint, tampoc 
podrem fer res per al país. 
Es fa tan bé com es pot i 
es dona aire quan es pot”, 
ha afegit.

REGIONS 
SANITÀRIES 
A les Terres de l’Ebre la 
majoria de comarques 
són limítrofs amb altres 
regions sanitàries o altres 
comunitats autònomes, 
Aragó i País Valencià. Les 
relacions socials i econò-
miques són estretes entre 
municipis on fa mesos que 
els separa el confinament 
perimetral i es lamenta 
que no s’hagi tingut en 
compte com sí que es va 
fer amb la comarca de la 
Seu d’Urgell i Andorra.

MÉS 
NOTÍCIES

Sant Jaume i Deltebre són municipis veïns, 
però de dues comarques diferents

Sant Jaume i Deltebre 
són municipis veïns 

però de dues comarques 
diferents (Montsià i Baix Ebre, 
respectivament) i només els 
separa el riu Ebre i el pont Lo 
Passador.                    
Com ha reconegut l’alcalde 
de Sant Jaume d’Enveja, Joan 
Castor Gonell, està costant 
entre la població entendre les 
restriccions de mobilitat. “Els 
joves van a l’institut allà, algun 
establiment el té a un poble i a 
l’altre no, i hi ha molta mobilitat 
entre els dos municipis.
La gent no entén que puguis 
anar de Deltebre a Paüls i no 
puguis anar a Sant Jaume”, ha 
exemplificat l’alcalde. ”Hem de 

respectar les decisions tècni-
ques, però cal matisar”, ha re-
conegut Gonell.
“Tothom tenim moltíssimes ga-
nes de sortir i que vinguin gent 
però no som crítics amb les 
mesures”, ha dit l’alcaldessa de 
Vinebre i presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
Gemma Carim. La comarca està 

celebrant la campanya turística 
‘Ribera en Flor’ amb activitats 
per gaudir de la floració dels 
arbres fruiters. Reconeixen que 
les limitacions de mobilitat i la 

pandèmia han frenat una acti-
vitat que havia crescut molt fins 
a convertir el final de l’hivern en 
un dels períodes amb més tu-
ristes i visitants a la comarca.

MOBILITAT
Alcaldes de les Terres de l’Ebre reclamen que 
s’aixequi el confinament comarcal al territori
Alcaldes i empresaris 

de les Terres de l’Ebre 
reclamen que s’aixequi el 
confinament comarcal i que 
es valori el territori com una 
unitat a efectes de mobilitat.                
La restauració i el comerç es-
tan al límit, amb dificultats per 
sobreviure amb la clientela 
dels municipis i la comarca. Tal 
com informa l’ACN, els pobles 
petits depenen de les ciutats 
més grans on es concentren 
els serveis i el comerç, sobre-
tot a la capital ebrenca, Torto-
sa, que és la gran perjudicada 
pel confinament comarcal. 
L’alcaldessa Meritxell Roigé va 
ser de les primeres a demanar 
que es contempli la unitat ter-
ritorial de l’Ebre, però la pe-
tició s’accentua i s’estén ara 
que les dades de contagi van a la baixa. 

 Les Terres de l’Ebre tenen una 
densitat de població molt bai-
xa, amb poc més de 178.000 
habitants, inferior a la de mol-
tes ciutats de les àrees metro-
politanes del país. “Pel tipus de 
territori que som i perquè Tor-
tosa és una ciutat de serveis 
que necessita que la gent vin-
gui aquí, caldria que s’instau-
rés la mobilitat en l’àmbit de 
la regió sanitària de les Terres 
de l’Ebre”, ha reiterat l’alcal-

dessa Meritxell Roigé. Tortosa 
necessita els veïns ebrencs i 
la resta de comarques també 
reclama poder-se desplaçar a 
la capital ebrenca i a altres ca-
pitals de referència, fora de la 
mateixa comarca, com també 
amb Móra d’Ebre i els munici-
pis limítrofs del Priorat. 
Molts municipis petits no te-
nen els serveis bàsics coberts 
i els veïns necessiten despla-
çar-se per compres o gesti-
ons, necessitats que en alguns 

casos poden resoldre a la ca-
pital de comarca, però en d’al-
tres no, com és el cas de Gan-
desa, a la Terra Alta (menys de 
12.000 habitants). L’alcalde 
de la capital terraltina, Carles 
Luz, també reclama des de 
l’inici de la segona onada que 
les restriccions de mobilitat a 
les Terres de l’Ebre siguin dins 
de l’àmbit de la regió sanitària, 
o sigui a les quatre comarques 
del sud de Catalunya. 
(Foto: EFE)

“La gent no entén que 
puguis anar de Deltebre 
a Paüls i no puguis anar 

de Deltebre 
a Sant Jaume”

La mobilitat entre les 
comarques ebrenques 

permetria donar 
oxigen al comerç i la 

restauració.
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VACUNES A 
PERSONES DE 
MÉS DE 80 ANYS  
La gerent de la regió sani-
tària de l’Ebre, Mar Lleixà, 
ha assenyalat que també 
s’ha començat a vacunar 
les persones més grans de 
80 anys i s’aniran ampliant 
les franges d’edat depe-
nent de la disponibilitat de 
vaccí. Disponibilitat que 
ha de permetre desplegar 
l’estratègia de vacunació a 
la població en general. La 
gerent de la regió sanitària 
també ha demanat que 
es permeti vacunar amb 
l’AstraZeneca fins als 65 
anys per immunitzar tots 
els professionals essencials 
en edat laboral.

VULNERAR LES 
NORMES CONTRA 
LA COVID-19 
La vulneració de les nor-
mes de seguretat contra la 
covid-19 va ser el motiu del 
49,37% de les denúncies 
interposades per la policia 
local d’Amposta al llarg del 
passat 2020. Segons consta 
en la memòria del cos, a la 
qual ha tingut accés l’ACN, 
els casos relacionats amb la 
pandèmia van ser 710, d’un 
total de 1.438 actes que 
van comportar denúncia. 

Els principals motius de 
sanció en aquest àmbit van 
ser no portar la mascareta 
i incomplir les restriccions 
de mobilitat. 
Al llarg d’aquest any 
passat, la policia local va 
efectuar un total de 8.865 
serveis, principalment re-
lacionats amb qüestions de 
seguretat ciutadana -3.659 
i un 37,65%- i trànsit -1.931.

La memòria també re-
cull denúncies per altres 
comportaments incívics: 
entre d’altres, 95 casos per 
dipositar deixalles fora dels 
contenidors així com 22 per 
orinar o defecar a la via 
pública.

MÉS 
NOTÍCIES

Baixada del risc
de rebrot al territori ebrenc

A les Terres de l’Ebre, en 
dades de dimecres, ja 

han rebut la primera dosi de 
la vacuna 14.380 persones, 
aquesta dada contrasta amb 
el nombre de contagiats 
acumulats des de l’inici 
de la pandèmia, que és de 
9.836.                      
Una dada positiva que va 
acompanyada a la baixada 
del risc de rebrot a la regió i 
a les bones dades epidemio-
lògiques dels últims dies. Tot 
i això, aquest fenomen no es 
dona al conjunt de Catalunya, 
on encara hi ha més contagi-
ats acumulats que vacunats, 
558.818 i 467.435 respectiva-

ment.
Les Terres de l’Ebre, tot i el 
darrer brot detectat, tenen ara 
mateix un risc baix. La resta 
de regions catalanes encara 
es troben en risc alt o molt 
alt. El Montsià i la Ribera són 
les que compten amb un risc 
de rebrot més baix entre totes 

les comarques.
El risc del Baix Ebre és una 
mica superior mentre que 

el de la Terra Alta és el més 
elevat de les 4 comarques 
ebrenques.

SALUT
El 88% dels usuaris de les residències de les 

Terres de l’Ebre estan vacunats contra la covid
La vacunació a les Terres de 

l’Ebre avança “a bon ritme”.                 
La gerent de la regió sanitària 
de l’Ebre, Mar Lleixà, ha des-
tacat la gran incidència de la 
vaccinació entre els usuaris 
de les residències, dels quals 
un 95% ja té administrada la 
primera dosi i el 88% les dues 
dosis. També el 84% dels pro-
fessionals de residències ha re-
but la primera dosi i gairebé un 
77% la segona. Actualment no 
hi ha cap cas de covid-19 en 
cap centre residencial ebrenc. 
També l’impacte de la vacu-
nació ha reduït el nombre de 
professionals sanitaris aïllats 
i confinats. El 80% del cens ja 

té la primera dosi i un 61% les 
dues. La vacuna AstraZeneca 
s’està administrant en sis punts 
de vacunació que s’ampliaran 
quan augmenti la disponibilitat 
de vaccins.
El 54% dels grans dependents 
en centres de dia han estat va-
cunats de la primera dosi, així 
com el 37% de persones ma-
jors de 80 anys del programa 
ATDOM (Atenció Domicilià-
ria). En ambdós casos també 
s’administra la vacuna als seus 

cuidadors. 13.544 ciutadans 
han rebut la primera dosi de la 
vacuna (un 7,2% de la població 
major de 16 anys), i 4.670 han 
rebut les dues dosis (un 2,7%).
El Departament ja té en marxa 
set espais de vacunació a Del-
tebre, Móra la Nova, Gandesa, 
Roquetes, l’Aldea, Sant Carles 
de la Ràpita i Amposta, des d’on 
la directora territorial de Salut 
ha actualitzat les dades de va-
cunació al territori i també ha 
demanat que se segueixin les 

recomanacions perquè les 
persones vaccinades poden no 
contagiar-se però ser portado-
res del virus.

La Terra Alta és la que 
té el risc més elevat de

les 4 comarques 
ebrenques

Més de la meitat 
dels sanitaris estan 

immunitzats i es 
redueix el nombre de 

professionals confinats. 

La vacunació a les 
Terres de l’Ebre avança 

“a bon ritme”.

Dimecres es va 
informar que 

“actualment no hi ha 
cap cas de covid-19 en 
cap centre residencial 

ebrenc”

FOTO: Residència L’Onada Ulldecona
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CURS D’AUXILIAR 
D’AGRICULTURA 
El curs ha començat aquest 
dilluns al Centre d’Empreses 
de Flix i formarà deu alumnes 
en la poda de vinya i diverses 
varietats d’arbres fruiters. 
“Aquest curs ens ha de servir 
per professionalitzar aquests 
llocs de treball i promoure 
contractes de més llarga 
durada, que abracin altres 
feines del calendari agrícola 
com la poda, però també el 
manteniment de maquinària 
o l’aplicació de productes 
fitosanitaris”, ha explicat 
Gemma Carim.

RIBERA D’EBRE

PRESCRIPCIÓ 
INFERMERA 
Un infermer de l’EAP Flix va 
realitzar la primera pres-
cripció infermera a l’atenció 
primària de la Gerència 
Territorial de les Terres de 
l’Ebre, fent realitat una 
reclamació històrica de les 
infermeres i els infermers. 
Així, va començar la im-
plantació de la prescripció 
infermera al territori. un 
gran pas endavant i un reco-
neixement a la professió.

FLIX

MILLORA DE 
LA SEGURETAT 
VIÀRIA A LA 
CARRETERA 
T-1110Ó
La Diputació ha iniciat les 
obres de condicionament 
de la carretera T-1110, que 
uneix la T-330 a Horta fins 
al pont del Riu Algars. L’ob-
jectiu és millorar la segure-
tat del trànsit en aquesta 
via. Les obres, que s’allarga-
ran fins a finals d’any, pre-
veuen eixamplar la calçada, 
millorar el traçat i renovar el 
paviment. A partir del 15 de 
març es tallarà la carretera 
al trànsit i s’habilitarà un 
pas alternatiu.

HORTA

FLIX
Pla de Polítiques LGTBI+ 

a la Ribera d’Ebre

Promoure garantir els drets de 
les persones LGTBI+, visibilit-
zar i donar a conèixer les noves 
identitats de gènere. Aquest és 
l’objectiu del Pla de Polítiques 
LGTBI+ del Consell Comarcal 
de la Ribera que coordina el 
Servei d’Atenció Integral (SAI). 
I en aplicació del pla, des del 
Consell s’ha volgut dotar de 
material pedagògic obert a la 
ciutadania. Així, s’han entre-
gat tres llibres sobre diversitat 
afectiva, sexual i de gènere a les 

nou biblioteques de la comarca: 
Ascó, Benissanet, Flix, Ginestar, 
La Torre de l’Espanyol, Móra 
d’Ebre, Móra la Nova, Tivissa i 
Riba-rojae. “Una de les millors 
eines que tenim per erradicar 
possibles discriminacions i vio-
lències contra el col·lectiu LGT-
BI+ és mitjançant l’educació. 
Hem de ser a les escoles, però 
també en espais socioculturals 
com les biblioteques”, explica 
Gemma Carim, presidenta del 
Consell Comarcal.

Els pagesos tallen la C-12 per 
reclamar ajudes directes

Una setantena de pagesos del 
Segrià, les Garrigues i de la Ri-
bera d’Ebre van tallar aquest 
diumenge la C-12 a Flix per 
exigir al Departament d’Agri-
cultura que atorgui ajuts di-
rectes per als productors afec-
tats per la nevada Filomena. 
El temporal va danyar unes 
46.000 hectàrees d’oliveres 
a les comarques lleidatanes i 
tarragonines, segons dades del 
Departament. 

“És un descrèdit i una desídia” 
que després de gairebé dos 
mesos del Filomena “encara 
no s’hagi dit quin percentatge 
de diners tenen dret a cobrar 
els afectats”, va denunciar el 
president d’Asaja Lleida, Pere 
Roqué. 
Amb tractors, els agricultors 
van barrar el pas dels vehicles 
durant una hora i mitja amb 
talls intermitents d’uns quinze 
minuts.

CORBERA D’EBRE
Projecte per conservar i 
rehabilitar el Poble Vell 

Justícia ha adjudicat la redacció 
del projecte de consolidació i 
rehabilitació del Poble Vell de 
Corbera d’Ebre. L’adjudicatària 
és l’empresa Feu i Godoy Arqui-
tectes i té cinc mesos per pre-
sentar el projecte definitiu, ad-
judicat per un import de 41.170 
euros. A partir del document es 
licitaran les obres, que podrien 
començar a final d’any i que te-
nen una partida de 253.598,88 
euros, aprovada pel Govern el 

juliol del 2020. El poble de Cor-
bera va quedar completament 
destruït per les bombes durant 
la Batalla de l’Ebre. Després de 
la guerra, les famílies que hi vi-
vien es van anar traslladant a la 
part baixa del municipi, a ban-
da i banda de la carretera, fins a 
construir un nou nucli urbà. 
El Poble Vell es va convertir en 
un conjunt de cases en runes 
presidit per l’Església Vella de 
Sant Pere.

TERRA ALTA
El programa Treball i Formació 

dona feina a 5 persones

El Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta va iniciar el Programa de 
Treball i Formació contractant 
dues integradores socials per 
tal de donar suport a l’àrea de 
Benestar Social del Consell Co-
marcal amb la realització d’en-
trevistes al Consell Consultiu 
de la Gent Gran, l’elaboració 
del Pla Dinamització Gent Gran, 
entre altres projectes. També en 
el marc del programa, el Con-
sell va contractar una altra per-
sona que, des del passat 1 de 
febrer i, en aquest cas, amb un 
contracte de durada de 12 me-

sos a jornada completa, treballa 
en diferents tasques de neteja 
i manteniment de la Via Verda. 
Pel que fa a la Línia PANP-CO-
VID -destinada persones en risc 
de caure en situació d’atur de 
llarga durada, no perceptores 
de prestació per desocupació o 
subsidi ni ajuts–, l’ens ha efec-
tuat les contractacions d’un peó 
de manteniment perquè dugui 
a terme aquestes tasques a la 
Via Verda, així com la d’una al-
tra persona, que s’encarrega de 
la neteja a les instal·lacions del 
Consell Comarcal.

CONSELL COMARCAL
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8-MA
Municipis del territori han 
preparat actes diversos 
per dilluns en commemo-
ració del Dia Internacional 
de les Dones. Fins i tot 
hi ha programats actes 
durant la setmana vinent i 
en algun cas durant tot el 
mes de març. 

“DEFENSAR ELS 
DRETS, PERÒ 
DES DE CASA”
El dilluns 8 de març les i 
els socialistes, commemo-
raran com cada any el 8 de 
març, el Dia Internacional 
dels drets de les Dones. 
Un dia que ha de servir 
d’homenatge al moviment 
feminista, però també ha 
de ser un dia de reivindi-
cació. Segons ha explicat 
Anna Tomàs, Secretària 
de Polítiques Feministes 
dels socialistes ebrencs, 
no participaran en mani-
festacions, ni celebracions 
multitudinàries, només 
participaran dels actes ins-
titucionals que es realitzin 
en motiu del 8 de març, 
“Des del PSC animem 
a defensar els drets de 
totes les dones a través 
de xarxes socials, des del 
balcó o simplement lluint 
una samarreta amb mis-
satges feministes. Perquè 
no s’entendria qualsevol 
manifestació al carrer 
donada la situació actual 
sanitària”.

MÉS 
NOTÍCIES

Alcanar, l’Ametlla, l’Ampolla i la Ràpita: 
VIII Jornades Gastronòmiques de la Galera

Les viles marineres d’Alcanar, 
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i 
la Ràpita, amb la coordina-
ció del Patronat de Turisme 
de la Diputació a les Terres 
de l’Ebre, promocionaran el 
consum d’aquest crustaci al 
públic comarcal a través de 
menús gastronòmics. Tot i les 
restriccions de mobilitat fora 

de la comarca, els restaura-
dors volen mantenir aquestes 
jornades manifestant el seu 
compromís amb la cuina de 
proximitat i el producte local.
Enguany, s’hi sumen una qua-
rantena de restaurants dels 
municipis d’Alcanar, l’Ametlla 
de Mar, l’Ampolla i Sant Car-
les de la Ràpita, que participa-

ran en les VIII Jornades Gas-
tronòmiques de la Galera de 
les Terres de l’Ebre entre els 
dies 5 i 28 de març. Es tracta 
d’una iniciativa dels ajunta-
ments dels quatre municipis 
que pertanyen al programa 
viles marineres, i compta amb 
la coordinació del Patronat de 
Turisme de la Diputació.

El Consell Comarcal del Montsià contracta 
quatre dones en situació d’atur

El Consell Comarcal del 
Montsià contracta quatre 

dones en situació d’atur en la 
Línia Dona dins el programa 
’Treball i Formació’.                   
«Les dones, malauradament, 
en una societat androcèntrica 
com la nostra, han assumit tas-
ques invisibles i poc reconegu-
des socialment des d’una ves-
sant informal. Tasques que són 
imprescindibles, però no te-
nen el retorn econòmic que es 
mereixen.  Tot i que els temps  
afortunadament han canviat, 
el cert és que hi ha dones que 
s’apropen a l’edat de jubilar-se 
però encara no tenen la cotit-
zació suficient. Aquest progra-
ma ens permet oferir ocupació 

a dones que per falta d’oportu-
nitats fa molt temps que estan 
a l’atur», destaca el president 
del Consell del Montsià, Joan 
Roig Castell.

DILLUNS
Acte institucional en commemoració del Dia 
Internacional de les Dones
El delegat territorial del 

Govern a les Terres 
de l’Ebre, Xavier Pallarés, 
juntament amb l’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell 
Roigé; el president del 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre, Xavier Faura, i la 
coordinadora territorial 
de l’Institut Català de les 
Dones de les Terres de l’Ebre, 
Carme Valls, presideixen El 
Proper dilluns, 8 de març, a 
les 10h., l’acte institucional 
en commemoració del Dia 
Internacional de les Dones.                
L’organització de l’acte està 
condicionada per la limitació 

d’aforament i les mesures de 
protecció de la Covid19, per 
això, enguany serà en format 
híbrid, presencial a la seu de la 
Generalitat a l’Ebre, i alhora es 
podrà seguir l’emissió en direc-
te a través de https://ebredigi-
tal.cat/en-directe/
En aquest sentit, la col·laboració 
i participació dels centres edu-
catius de les comarques ebren-
ques serà totalment telemàtica. 
Ha estat previàment gravada, 
tant la lectura del Manifest Ins-
titucional “Dones i homes, cor-
responsables! #Som8deMarç 
#SomCorresponables” a càr-
rec de l’alumnat de les esco-

Cobriran durant 
12 mesos a jornada 
completa les places 

d’agent cívic a 
l’Ajuntament de la Sénia, 

de neteja d’edificis 
públics al de la Ràpita 
i Ulldecona, i de neteja 

viària al d’Alcanar

les: Lluís Viñas de Móra d’Ebre, 
Institut-escola 3 d’Abril de Móra 
la Nova; Divina Pastora i Saba 
Verda (Vinallop), Ferreries, Sant 
Llàtzer i Sagrada Família de Tor-
tosa; Jaume Balmes de Santa 
Bàrbara; Agustí Barberà i Sagrat 
Cor d’Amposta; Raval de Cris-
to de Roquetes; Maria Garcia i 

21 d’Abril de L’Aldea i Ramon y 
Cajal d’Ulldecona; com també 
les representacions teatrals dels 
contes, que formen part de la 
publicació “Som fortes i valen-
tes”: “Hannah, la noia diferent”, 
a càrrec de l’Institut-escola El 
Temple i “I per què no?” amb 
l’alumnat de l’Escola Remolins.
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TIVENYS
Dilluns es van iniciar les 
obres de millora de la zona 
del túnel del canal, a l’alçada 
dels masos. La comunitat de 
regants de l’esquerra inicia 
aquestes millores i també 
informa que durant les 
mateixes queda restringit 
l’accés als seus voltants. 

BENIFALLET
Nou espai d’homenatge 
al CF Benifallet, a l’antiga 
oficina de Turisme, amb 
trofeus i fotografies de la 
història de l’entitat. Des de 
l’Ajuntament han anunciat 
que “ben aviat esperem que 
el pugueu visitar”. 

PAÜLS
Licitació obres “Millora de la 
zona educativa”. L’Ajunta-
ment de Paüls recorda que 
el termini per presentar les 
ofertes finalitzà el dimarts 
2 de març. Es poden con-
sultar els plecs de clàusules 
al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Paüls i al de 
la Generalitat. El pressupost 
de l’obra és de 371.394,66 €  
IVA inclòs.

A CATALUNYA
La població rural augmenta 
lleugerament per prime-
ra vegada en molts anys. 
L’agricultura ecològica es 
consolida com a sistema de 
producció en ascens.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
Conveni per fomentar l’ús 
del vehicle elèctric

Hores abans del Dia Interna-
cional per a l’Eficiència Ener-
gètica, que es celebra avui 
divendres, l’Ajuntament de 
Deltebre, aquesta vegada amb 
la col·laboració de Renault, ha 
presentat una nova acció que 
camina en la línia de la millora 
de la sostenibilitat i de la tran-
sició energètica. En aquest cas, 
es tracta d’un conveni de col-
laboració amb la companyia 
automobilística per facilitar 
l’ús del vehicle elèctric al mu-
nicipi deltebrenc. Amb aquest 
acord, Deltebre disposarà a 

cost zero de dos carregadors 
elèctrics, ubicats a l’Ajuntament 
de Deltebre i al Consell de Riu-
mar i que la ciutadania podrà 
utilitzar gratuïtament, i de dos 
vehicles, una Renault Kangoo i 
un Renault Zoe, cedits per un 
any per part de la companyia. 
L’alcalde de Deltebre, Lluís So-
ler, ha volgut agrair a Renault 
“el seu compromís per contri-
buir a neutralitzar l’emergència 
climàtica i la seva responsabili-
tat social, amb fets i no només 
amb bones intencions, davant 
del temporal Glòria”.

PLANTA DE COMPOSTATGE
Entra a l’Ajuntament la petició 
per demanar la consulta

Segons informa la plataforma 
“No a la planta de compostat-
ge a la plana del Montsià” des 
del seu perfil del facebook, el 
dimarts va presentar, a les ofi-
cines de l’Ajuntament de San-
ta Bàrbara, la sol·licitud formal 
per demanar que s’inicien els 
tràmits per realitzar la consul-
ta popular perquè les veïnes i 
veïns puguin expressar la seva 
opinió de forma democràtica 
envers la instal·lació d’aquesta 
planta. Aquest és el primer pas 
que s’ha de fer per tal de dema-

nar oficialment a la regidoria 
de Participació Ciutadana que 
s’iniciïn els tràmits legals que 
permetin autoritzar la consulta. 
Unes gestions que es podrien 
allargar entre trenta dies i tres 
mesos, segons informa la pla-
taforma, a partir del moment 
que el Consistori aprovi la pe-
tició. 
Recordar també que la setma-
na passada, al ple, els membres 
de l’oposició van presentar una 
moció en suport a la platafor-
ma. (La Plana Ràdio)

‘La Caixa de Solidaritat’ fa 
efectiva la fiança

El 12 d’abril serà jutjat l’al-
calde de Roquetes Paco Gas, 
acusat de “desobediència a 
l’autoritat” per l’1 d’octubre.
‘La Caixa de Solidaritat’ ja 
ha fet efectiva la fiança de 
15.000€ al Jutjat. Des d’ERC 
s’ha manifestat que “us volem 
donar les gràcies per la so-
lidaritat i mostres de suport 
rebut”.

Agricultura: operatiu de les 
primeres eleccions agràries

Els pròxims dies 25 i 26 de març, 
se celebraran les eleccions per 
determinar la representativitat 
de les organitzacions professi-
onals agràries a Catalunya  du-
rant un període de cinc anys. 
Les eleccions agràries 2021 són 
les primeres que es fan amb 
votació electrònica mitjançant 
un sistema consensuat amb les 
organitzacions professionals 

agràries que tenen representa-
ció a la Taula Agrària.
D’altra banda, Agricultura pu-
blica les bases dels ajuts per 
pal·liar l’impacte econòmic de 
la COVID-19 sobre les perso-
nes mariscadores a peu i a les 
explotacions aqüícoles Aquests 
ajuts compensaran, amb 50 € 
diaris, els dies de paralització 
de l’activitat marisquera.

L’Ajuntament de Roquetes instal·la un 
parc infantil a la Urbanització Els Pilans

Els Serveis Municipals de 
l’Ajuntament de Roquetes 
han instal·lat un parc infantil a 
la Urbanització Pilans format 
per tres elements. 
Amb aquesta actuació, se-
gons ha explicat el regidor 
d’Obres Públiques, Serveis i 
Béns, Ivan Garcia, “es dóna 

resposta a la demanda rei-
vindicada per l’Associació de 
veïns de la Urbanització, i que 
a més es complementarà amb 
la instal·lació d’una Font d’ai-
gua potable”.
Ivan Garcia també ha anun-
ciat que “aquest mateix any 
s’instal·larà un nou parc in-

fantil a la Torre d’En Gil i es 
transformarà el situat a l’Hort 
de Cruells perquè els xiquets i 
xiquetes de Roquetes puguin 
gaudir dels jocs i més enca-
ra en la situació de pandèmia 
que el que necessiten és sor-
tir al carrer a passar-ho bé”.
(Roquetes Comunicació)

terres de l’ebre
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ARRIBARÀ 
LAPORTA, 
MARXARÀ MESSI
Avui no toca parlar del futbol 
ebrenc. Ho faré del Barça, el 
meu segon club dels meus 
amors. Abans i sempre La 
Sénia, el meu poble. Comença-
ré de la base que no m’agrada 
cap ni un dels candidats. I 
per raons molt senzilles: cap 
d’ells fa un plantejament clar 
d’una situació del club que 
tothom la coneix, un deute de 
1000 milions, és a dir gairebé 
un club trencat. El Barça per 
poder guanyar la Champions 
i ser millor que el Madrid ha 
comès un error en els últims 
anys, endeutar-se amb sous 
excessius de la plantilla i una 
política de fitxatges errònia. 
Per a que aquest club comenci 
de zero, han de d’haver tres 
anys de vaques flaques, i re-
duir la massa salarial al 50%. 
És un club que genera molts 
ingressos i si tingués un deute 
només de 200 milions, podria 
tenir un superàvit de 100 
milions a l’any per fitxar. Però 
per a n’això cal fer neteja total. 
Laporta no ho farà, al contrari 
vol endeutar-se més per fer 
fitxatges. Quins temps aquells 
de Nuñez que portava el club 
a peu de la lletra. Les traves-
ses estan clares: guanyarà 
Laporta, a qui no veig per 
canviar el club de dalt a baix. 
Aquest club necessita saba 
nova, diversos gurús i molts 
Monchis (els últims 4 presi-
dents en els últims 20 anys 
s’han preocupat més de fer un 
equip potent que a deixar el 
deute gairebé a zero i seguiran 
errant). La meva aposta clara 
és que guanyarà Laporta i 
que no serà capaç de baixar 
la massa salarial un 50% i 
Messi molt aviat dirà adeu i 
sense Messi, ens esperen anys 
difícils. Mentrestant, només 
dir:  VISCA EL BARÇA! 

CELMA

3, 2, 1.... 
El Govern de la Generalitat va 
anunciar ahir dijous la flexi-
bilització d’algunes mesures 
restrictives que afectaven 
l’esport federat. En principi, 
autoritza la represa de les 
competicions federades dels 
majors de 16 anys i una certa 
utilització dels vestidors. Però, 
fins que les mesures no es 
publiquin al DOGC (probable-
ment dissabte), no es poden 
concretar més les mateixes. 
Posteriorment, es convocaran 
els òrgans que correspongui 
per analitzar la situació i les 
mesures a adoptar. La notícia 
ha indignat molts clubs. N’hi 
havia de la Primera catala-
na que estaven a expenses 
de que es compleixi que 
si la segona catalana és 
nul·la, puguin decidir si volen 
competir o no. I ara es troben 
amb això...Hi ha clubs de 
Segona, per la seua part, que 
s’han posat les mans al cap. 
Dilluns, a Minut 91, a Canal 
TE, es presenta un programa 
interessant.

Pel que fa a la Tercera cata-
lana ebrenca (fins ara) està 
prou definida amb l’acord 
dels clubs de no competir. I 
la Federació va mostrar bona 
predisposició per dur a terme 
la proposta d’uns clubs que 
van acabar satisfets de la reu-
nió amb el delegat. Veurem si 
hi ha més novetats.
La meua opinió ja la coneixeu. 
I segueix sent la mateixa. Cal 
considerar que si en un estiu 
normal els equips descansen 
dos mesos i després fan 6 
setmanes de pretemporada, 
a quin cap entra que ara, 
després de 4 mesos, els 
equips es preparen en 10 dies. 
A més, es va informar que la 
Segona molt probablement 
seria nul·la. Als clubs els aniria 
força bé no jugar, i agafar així 
oxigen en l’aspecte econòmic i 
tenir més força per al futur.

MICHEL FERNANDO GARCIA
“Si es presenta algú 
més, jo no ho faré”

Josep Bertomeu, Hernan, Marc Fornós, German i Marià Curto, dilluns a Minut 91. 

PROPER
 PARTIT

En la represa de la 
competició, a la Primera 
catalana, la Rapitenca no 
va jugar diumenge passat 
perquè es va suspendre el 
partit a Gandesa. Diumenge 
vinent es disputarà el primer 
de la tornada del futbol. Serà 
a les 17 hores a la Devesa, 
contra el Vista Alegre. El 
partit serà a porta tancada. 
El mateix diumenge, a Canal 
Terres de l’Ebre, es podrà 
veure en diferit (22.45h).  La 
confrontació es disputarà 
sabent que la Segona 
catalana podria arribar a 
competir, quan s’esperava 
que no fos així. Clar, la 
situació canvia perquè 
si competeix la Segona, 
han d’haver descensos de 
Primera i llavors aquesta 
categoria ja no potser 
opcional. Molts de dubtes i 
també malestar. 

Dilluns vinent, dia 8 de 
març, nova edició de 

Minut 91 a Canal Terres de 
l’Ebre (21.30h).
Ens visitaran els presidents de 

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

la Rapitenca, Gandesa i Tor-
tosa, Hernan Subirats, Marc 
Fornós i Marià Curto. I també 
el tècnic de l’Ascó, German, i 
Josep Bertomeu (Camarles). 

Les eleccions de la Rapitenca i 
l’actualitat de la Primera cata-
lana i la segona a escena. “Us 
espero dilluns com cada set-
mana. Gràcies per la fidelitat”. 

El partit de la Rapitenca 
serà a porta tancada. 

Es podrà veure en diferit 
per Canal TE, diumenge 

a les 22.45 h.

Dimarts acabarà el 
termini de presentació 

de candidatures a la UE 
Rapitenca.     
Fernando Garcia va avançar 
que tenia interés en presen-
tar-se i moltes possibilitats per 
fer-ho. Garcia va manifestar di-
mecres a Més Ebre que “ho tinc 
tot preparat, amb vuit directius 
confirmats i 4 àrees de gestió 
del club que ja estan perfilades, 
amb un responsable per a cada 
departament”. Per tant, l’opció 
de Fernando és ferma, a pocs 
dies perquè acabi el termini. 
No obstant, ell mateix acla-
reix que “jo tinc intencions de 
presentar-me. I he estat treba-
llant per crear un projecte que 
ha d’unir a la Rapitenca, ver-

tebrant el club amb gent que 
sume, d’èpoques anteriors i 
afegint gent que s’incorporaria 
ara per treballar-hi per l’en-
titat. Però si es presenta una 
altra candidatura, jo faré un 
pas enrere. Per part meua, no 
hi hauran eleccions. No voldria 
que hi hagués cap divisió, tot al 
contrari, vull que hi hagi unió”. 
Caldrà esperar fins dimarts si 
es confirma que hi haurà una 
altra candidatura. Han hagut 
rumors de que pot haver-la. 
Dimarts vinent sortirem de 
dubtes sobre si hi ha una altra 
candidatura que, tal com ha 
explicat Fernando, seria la que 
quedaria perquè ell, si es con-
firma, no presentaria la seua. 
Dimarts ho sabrem.  

Jugadors de la Rapitenca donant suport a Pere, que va ser operat.
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TÈCNIC DEL 
SANTBOIÀ 
Agustín Vacas, un trota-
mons del futbol català, va 
debutar a la banqueta del 
Santboià, dissabte passat, a 
Ascó. El tècnic, en acabar el 
partit, va dir que “crec que 
l’empat es just, tal com va 
anar la confrontació. Portem 
3 setmanes entrenant, i 
encara hem d’agafar mes 
ritme, però estic satisfet per 
tornar a jugar”. Vacas, com 
a jugador, va pertànyer al 
Prat, Terrassa, Badalona i 
Hospitalet (entre d’altres). 
Com a entrenador va pujar 
al Prat a la Segona B. Inicia 
una nova etapa, ara amb el 
Santboià.

PREFERENT 
JUVENILS  
Com la primera catalana, i 
pel mateix motiu, dissabte 
va tornar la Preferent juve-
nil. I va fer-ho amb derbi en-
tre l’Amposta i el Tortosa. El 
partit va acabar amb empat 
sense gols. Al primer temps, 
molta igualtat i respecte i 
poques opcions. Les que van 
haver-hi van estar reparti-
des. A la represa, tot i que 
l’Amposta en va tenir una 
de clara, amb els minuts el 
Tortosa va jugar més a camp 
contrari i va gaudir de dues 
possibilitats per a poder fer 
el 0-1. Al final, 0-0.
L’equip local tenia les baixes 
de Nico Fibla (es va trencar 
la clavícula en un entrena-
ment) i d’Arnau Ferreres. 
El Tortosa tenia la d’Aleix 
Cano. Amb els roigiblancs 
va debutar en el rern Xavi 
Margalef.

Per la seua part, el juvenil 
de la Rapitenca va perdre al 
camp del futbol base Reus 
per 3-0 .
El partit es va decidir a 
la segona meitat, quan 
els locals van fer l’1-0. La 
Rapitenca es va obrir per 
a buscar l’empat però del 
possible 1-1 es va passar al 
2-0. I ja l final, els locals van 
fer el 3-0. 

PRIMERA CATALANA MÉS 
NOTÍCIES

PROPERA JORNADA

L’Ascó empata sense gols en la represa de la 
competició, contra el Santboià

El partit Santboià-Gandesa s’ha ajornat i serà el 
tercer que no disputa l’equip de la Terra Alta

L’Ascó va empatar a casa 
contra el Santboià en el 

retorn a la competició (0-0).  
Després de quatre mesos, l’As-
có va tornar a la competició. La 
Primera catalana, com a cate-
goria que dóna accés a com-
petició d’àmbit estatal, a la Ter-
cera divisió ha hagut de tornar 
a jugar. Malgrat això, en les pri-
mera jornada de la represa van 
haver-hi diverses suspensions.
Pel que fa al partit, dir que l’As-
có, a la primera meitat, amb els 
minuts, va dominar més el joc, 
jugant a camp contrari i tenint 
dues opcions, una de Pol que 
va evitar Rafa, el porter visi-
tant. En la recta final del primer 
temps, el partit va igualar-se i 
el Santboià va tenir una opció 
amb una rematada a la base del 
pal.
A la represa, el partit va tra-
var-se. L’Ascó va estar ben po-
sat i ja no va tenir tanta pro-
funditat i ja li va mancar més 
precisió en les darreres passa-
des. El Santboià va gaudir d’una 

L’Ascó ha incorporat 
al centre Aleix Cuenca, 

del Gandesa

El partit de la propera jornada 
entre el Santboià i el Gandesa 
ha estat ajornat per mutuo 
acord. El Gandesa va plantejar 
l’ajornament i el conjunt del 
Baix Llobregat va acceptar-lo. 
D’aquesta forma, el club ter-
raltí té 3 suspensions en 4 jor-
nades, les dos que van tenir 
lloc a l’octubre i les dos de la  
represa actual. Cal recordar 
que ja diumenge passat es va 
ajornar el derbi Gandesa-Ra-
pitenca.
L’equip de la capital de la Terra 
Alta, com d’altres de la cate-
goria, no va rebre ahir la res-
posta desitjada del Procicat 
i, d’aquesta forma, la situació 
canvia. D’entrada, s’autoritza 
la represa de les competicions 

federades dels majors de 16 
anys i això, si es confirma, farà 
que la Segona no sigue nul.la 
i que, a la vegada, els equips 
de la Primera no puguin te-
nir l’opció de decidir si volen 
competir o no. En aquest sen-
tit, el comunicat del Procicat, 
sobre les noves mesures, és 
determinant perquè si les res-
triccions es mantenien com 

estaven, ja no hi havia temps 
per poder disputar les jorna-
des que manquen a Segona, 
abans del 30 de juny. El CF 
Gandesa va enviar aquesta 
setmana un comunicat a la 
Federació insistint amb què la 
Primera catalana sigui volun-
tària, si la Segona es dona com 
a nul.la. Des del club gandesà 
s’afegia que “diumenge, Joa-
quin del Pino, delegat de l’FCF 
a l’Ebre, es va posar en con-
tacte amb el nostre president 
mostrant la seva bona volun-
tat de buscar una possible so-
lució a la nostra problemàtica. 
Però passats uns dies, el de-
partament de competició ter-
ritorial de l’FCF ens ha sorprès 
novament amb la resposta a 

possibilitat però el partit, ja 
amb menys ritme que al primer 
temps, va acabar amb empat 
a zero. Era normal que el rit-
me baixés, després de 4 mesos 
sense competir.
Vestidors
German, tècnic de l’Ascó, es 
mostrava “satisfet, pel joc de 
l’equip. A l’inici ens va costar 
però amb els minuts ens vam 
soltar i vam dominar. Llàstima 
que no vam aprofitar les oca-
sions, sobre tot dues que vam 
tenir clares. A la represa, el 
partit va seguir igualat i per part 
nostra ens va faltar més preci-
sió en les darreres passades. I 
també un xic més d’agressivi-
tat. No obstant, cal valorar que 
vam jugar per mi davant el gran 
favorit i vam estar a l’altura. 
Crec que als punts mereixíem 
la victòria, però al futbol ma-
nen els gols”. 
L’Ascó ha incorporat Aleix 
Cuenca (procedent del Gan-
desa). 
El Santboià es va haver de refer 

després de tenir diverses baixes 
produïdes quan a la categoria 
no hi havia previsió de compe-
tir. Calderé, llavors, va acordar 
la seua marxa (va fitxar amb la 
Muntanyesa) i Agustín Vacas va 
ser fitxat com a nou entrena-
dor. Dissabte va debutar amb el 
Santboià.   

la nostra carta,  fent un cop 
més gala de la seva intransi-
gència a les nostres demandes 
i la seva nul.la intenció de po-
der trobar una sortida consen-
suada a la complicada situació 
que estem vivim la gran majo-
ria de clubs de la nostra cate-
goria. Una vegada més rebem 
un cop de porta als nassos... 
Federació Catalana de Fut-
bol, amb aquesta actitud no 
anem bé, cansats ja d’aquesta 
situació”. La Federació Catala-
na sempre pot dir que ara ha 
estat el Govern qui ha canviat 
els plans. Caldrà veure si es ra-
tifica la tornada de la Segona 
catalana i quina serà la deci-
sió que prendran clubs com el 
Gandesa. 

La informació 
d’ahir del Procicat 

pot canviar 
totalment la situació 

dels equips de Primera 
catalana. 
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FEDERACIÓ 
CATALANA DE 
FUTBOL 
Des de la Federació es 
comunicava ahir que “el 
Govern de la Generalitat 
ha anunciat en roda de 
premsa, la flexibilització 
d’algunes mesures res-
trictives que afectaven 
l’esport federat. En principi, 
autoritza la represa de les 
competicions federades 
dels majors de 16 anys i 
una certa utilització dels 
vestidors. Com bé sabeu, 
fins que les mesures no es 
publiquin al DOGC (proba-
blement dissabte), no us 
podrem concretar més les 
mateixes. Quan tinguem la 
informació necessària, es 
convocaran els òrgans que 
correspongui per analitzar 
la situació i les mesures a 
adoptar”.

Per tant, cal esperar que 
diran els organs correspo-
nets i que es faci oficial. 
La situació, a hores d’ara, 
per als clubs que no volien 
jugar “no té bona pinta”.  

TERCERA 
CATALANA 
La temporada de la Tercera 
catalana ebrenca, si no hi 
ha res de nou, fa la sensa-
ció que serà nul.la. Aquest 
és el desig dels clubs. No 
obstant, si s’obliga a jugar 
a Segona, caldrà esperar 
per veure si això afecta a 
la Tercera, perquè un equip 
de la Tercera ebrenca ha de 
pujar directe a Segona. I el 
segon ha de fer promoció. I 
tot podria influir ara.

Així mateix, de retruc, 
pot passar a la Quarta. No 
obstant, ja és una categoria 
que depén de delegació 
ebrenca. Però el Pla de 
Competicions estableix que 
han de pujar dos equips.
Per tant, tot pendent de 
confirmació i a l’espera de 
l’inici de la setmana vinent 
quan s’haurà d’aclarir el 
conflicte. 

REUNIÓ AMB L’FCF MÉS 
NOTÍCIES

Jordi Segarra en l’entrevista a Joan Laporta per a Canal TE.

CANAL TERRES DE L’EBRE

Els equips de Tercera catalana mantenen la 
seua decisió de no jugar aquesta temporada

Futbol d’història a Minut 91

Els equips de la Tercera 
catalana es van reunir 

amb del delegat de la 
Federació Catalana a les 
Terres de l’Ebre, Joaquin del 
Pino.   
La conclusió de la reunió va ser 
que els clubs ebrencs es man-
tenen en la seua decisió de no 
jugar. Un acord unànime que 
van transmetre a la Federació. 
Per tant, aquesta és la situació 
actual de la categoria. I ara, 
amb la decisió del Procicat, la 
categoria queda a expenses 
de la renúncia dels clubs per-
què s’autoritza la represa de les 
competicions federades dels 
majors de 16 anys. I això vol dir 
que la Segona no seria nul.la.
En qualsevol cas, clubs de Ter-
cera amb els que ha pogut par-
lar Més Ebre van donar la reunió 
telemàtica com a satisfactòria 
una vegada, d’alguna manera, 
està més a prop el no jugar. Això 
era així fins la reunió.
Equips de Segona
La decisió del Govern publica-

Clubs de Segona catalana ebrencs han mostrat la seua 
indignació per la decisió del Govern que ahir va 

informar que s’autoritzarà la represa de les 
competicions federades. “I a porta tancada i sense 

temps perquè els jugadors es preparin. 
És una bogeria. Sembla una broma”.

Minut 91, a Canal Terres de 
l’Ebre, va viure un progra-
ma especial el dilluns. A més 
de repassar la represa de les 
competicions a Primera cata-
lana i a Preferent juvenils, es 
va recordar una fita històrica 
d’un club ebrenc, en aquest 
cas el CD Tortosa que en la 
temporada 97/98 va estar 
a prop d’assolir l’ascens a la 

Segona B. El tècnic d’aquella 
temporada, Jordi Fabregat, 
va visitar el plató de la tele-
visió ebrenca i amb ell diver-
sos protagonistes d’aquella 
mítica temporada. D’ara fins 
al juny, en diversos dilluns, a 
Minut 91 es recordaran cam-
panyes històriques de clubs 
del territori. El programa va 
tenir una gran repercussió.

da ahir ha deixat bocabadats a 
clubs ebrencs de la Segona ca-
talana que confiaven en la nul.
litat de la categoria, tal com va 
informar el delegat de l’FCF, Jo-
aquin Del Pino.
El problema principal és que, 
d’entrada, s’hauria de començar 
sense públic als camps. A més 
preocupa la manca de temps 
per la preparació dels jugadors, 
després de 4 mesos llargs. Això 
ha creat malestar. Més Ebre 
va parlar ahir amb directius de 
clubs de Segona ebrencs i es-
taven “indignats.  Jugar sense 
públic és inviable. No tindrem 
ingressos i, a sobre, els juga-
dors no tenen gairebé temps 
per entrenar. Es de bojos”. Per 
contra, qui era partidari de jugar 
ho veurà d’una altra manera. La 
setmana vinent es confirma-
rà tot i caldrà veure la reacció 
oficial dels clubs. Però a hores 
d’ara, per als que havien apostat 
perquè no és jugués, la decisió 
del Procicat els ha caigut com 
una gerra d’aigua freda.   

DIUMENGE, ELECCIONS
Joan Laporta va visitar el 
Perelló i l’Aldea

Joan Laporta, candidat a les 
eleccions per la presidència 
del FC Barcelona, va estar dis-
sabte a la Masia Pla dels Ca-
talans, a l’Aldea, en l’acte de 
presentació de la candidatura 
a l’Ebre. També hi van partici-
par altres membres de la can-
didatura. Abans, l’expresident 
del Barça visità el Perelló. 

Sobre les eleccions de diu-
menge, Josep Maria Argimon, 
secretari de Salut Pública, va 
indicar dilluns que “la gent 
no entendria” que s’aixequés 
el confinament comarcal per 
poder anar a votar. Cal dir que 
les eleccions seran descen-
tralitzades i que a l’Ebre es 
podrà votar a Tortosa.
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CD LA CAVA

CF CATALÒNIA

Setembre del 1.977: la històrica eliminatòria de 
Copa del Rei contra el Diter Zafra

Cinta Querol anuncia que no seguirà com a presidenta

El CD la Cava va viure 
èpoques daurades sent, 

principalment a finals de la 
década dels 70, un referent 
en el futbol de la província i 
un dels destacats del futbol 
català, a la Tercera divisió.   
D’aquelles temporades a la ca-
tegoria de bronze del futbol 
estatal, amb tardes inoblida-
bles a la Míngola, cal recordar 
que la Cava, en una d’elles, va 
ser campió d’hivern. Va acabar 
la primera volta líder, amb els 
mateixos punts que el Barça At. 
D’aquells anys mítics, en va 
haver un extraordinàriament 
especial. La campanya 77/78, 
l’equip cavero va tenir dret a 
jugar la Copa del Rei, per la 
seua privilegiada classificació a 
la Tercera divisió la temporada 
anterior. Va ser llavors quan es 
va viure un moment àlgid en la 
història del club: l’eliminatòria 

La Cava va guanyar 
els dos partits contra 

l’equip extremeny

Cinta Querol, en una imatge d’arxiu, al costat del pichichi Aleix.

Cinta Querol és la presidenta 
del Catalònia. 
A finals de la temporada pas-
sada va acabar el mandat però 
davant de la situació provo-
cada per la pandèmia, que va 
deixar incompleta la competi-
ció, va decidir, juntament amb 
la seua junta, continuar un any 
mes. Aquesta campanya tam-
bé ha estat marcada per la Co-
vid i només s’han pogut dispu-
tar dues jornades. Però Cinta 
ja ha informat que “aquesta 
temporada és l’última. Està 
clar que és una temporada en 
la que no ha hagut competi-
ció però ja l’any passat vam 
acordar continuar un any més, 
i ara, malgrat tot, tenim clar 
que a finals de juny deixarem 
els càrrecs”. Cinta afegia que 
“ha estat una etapa que ens ha 

aportat moltes coses positives 
i en la que hem intentat gesti-
onar el club de la millor forma 
possible. No obstant, arriba 
un moment en què crec que 
és interessant que entre gent 
nova amb noves idees”.
Cinta considera que “hem co-
bert una etapa i, torno a dir, 
que ha estat satisfactòria i 
marxem contents de la feina 
feta. Però estar al capdavant 
d’un club de futbol desgasta 
i per això considerem que és 
un moment en què un relleu 
potser positiu”.
La situació, per la pandèmia és 
complicada. No obstant Que-
rol creu que “segur que algú 
sortirà per agafar el club. Jesús 
és un poble patriòtic i el Jesús 
Catalònia és un sentiment. I 
hi haurà continuitat. Segur”. 

Malgrat això, la presidenta del 
club jesusenc aclareix que “la 
nostra intenció és deixar-ho 
i només ens plantejariem se-

de Copa del Rei contra el Diter 
Zafra, de la Segona B. El partit 
d’anada, en no haver enllume-
nat elèctric a la Mingola, es va 
disputar a Amposta. L’estadi es 
va omplir, no només d’aficio-
nats de la Cava, si no que tam-
bé  d’Amposta i de la comarca. 
El partit, disputat al setembre 
de l’any 77, va ser vibrant i mai 
s’oblidarà, tal com recorden ju-
gadors de l’època. La Cava va 
guanyar 2-0. Martinez, el ‘killer’ 
de l’equip i un jugador impor-
tant en la història de l’entitat 
blanciblava, va marcar un dels 
gols. Enrique Llorca, que havia 
fitxat procedent del Llevant, va 
fer l’altre. L’alineació d’aquell 
mític partit va ser: Juanito, 
Lage, Santaella, José Ramon, 
Verdiell, Manils, Tarrazona, 
Brull, Martinez, Llorca i Asín. 
A la tornada, el Diter Zafra, un 
club històric i aspirant a l’as-
cens a la Segona A, es va avan-
çar amb l’1-0. No obstant, la 
Cava va reaccionar i Llorca, ar-
ran d’una bona jugada de Tar-
razona, i Lage, de falta, van re-
muntar (1-2). La Cava havia fet 

la proesa. Va guanyar els dos 
partits al Diter Zafra. I va pas-
sar de ronda. En la següent, el 
Linares va ser el rival.  El partit 
d’anada es va jugar a Amposta. 
Els andalusos, també de la Se-
gona B, es van mostrar supe-
riors i van imposar-se per 1-3. 
No van donar opció a la sor-
presa. A la tornada, el Linares 
també va guanyar, 2-1. L’anèc-
dota, tal com va recordar Juan-
jo Prats a Minut 91,  fou que al 
Linares, en la següent elimina-
tòria, li va tocar l’At. de Madrid. 
O sigui, en el cas de passar, la 
Cava hagués jugat al Calderón. 
En qualsevol cas, una fita histò-
ria que sempre estarà en la reti-
na dels aficionats de la Cava. El 
seu club va fer història com un 
dels grans del futbol català en 
aquella etapa daurada. La Cava, 
posteriorment, com a equip 
capdavanter de Tercera divisió, 
va participar en dues edicions 
més de la Copa del Rei, però 
llavors sense poder passar de 
la primera ronda, eliminat pel 
Girona al setembre del 78 i pel 
Terrassa, al setembre del 79. 

L’afició cavera sempre recorda-
rà amb orgull la seua aventura 
copera, anys màgics en què el 

guir si no hi hagués cap relleu 
directiu. Però creiem que això 
no passarà i, a més, com he 
dit, és el moment de regene-

30 de juny: “Crec que 
ha arribat el moment 

perquè entri gent nova, 
amb noves idees i nova 

energia”

seu equip estava a l’altura de 
clubs grans i històrics del fut-
bol català. 

rar energia i nosaltres, des-
prés de 5 anys, hem complert 
amb la nostra etapa”. Cinta ja 
va anunciar la seua intenció 
de no seguir en el programa 
‘La Frontal’, del web de la Fe-
deració Catalana de Futbol. 
Per acabar volia destacar “als 
companys de junta per tota 
la feina que han fet i el suport 
que m’han donat. Sense ells, 
res hagués estat possible”.  

Portada del llibre dels 75 anys d’història del CD la Cava, de Joan Alginet. 
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MÉS 
NOTÍCIES
FUTBOL SALA 
En la segona jornada de la 
represa de les competicions 
a la Divisió d’Honor Plata la 
fortuna li va somriure al FS 
Amposta i al CFS Tortosa 
davant l’Inter Pallaresos i el 
Futsal Lleida ‘B’ als que s’im-
posaven per 8 a 0  i per 4 a 2, 
mentre no va tenir la mateixa 
sort l’AES la Sénia en el seu 
desplaçament a Andorra on 
va caure derrotat per 7 a 3 i 
encaixava així la seua segona 
derrota consecuitva a la lliga, 
després de tres jornades dis-
putades (una abans de l’atu-
rada per la pandèmia i dos 
en la represa de les lligues). 
Notícia d’ebredigital.cat

ÀDAM MAIJÓ 
REAPAREIX A 
L’ESTATAL DE 
CROS  
Un cop finalitzada la tempora-
da en pista coberta, arriba el 
torn del cros, amb la disputa 
del Campionat d’Espanya 
de la modalitat, individual i 
federacions. Aquesta primera 
prova s’ha celebrat a la locali-
tat madrilenya de Getafe, en 
un circuit tancat i sense assis-
tència de públic. Per federaci-
ons, Catalunya, que ha tingut 
en Àdam Maijó el seu atleta 
més destacat, ha finalitzat 
en 5a posició. Castella Lleó 
ha estat la primera, seguida 
per la Comunitat Valenciana i 
Andalusia.
(notícia d’Antonio Altadill.
TERRA ALTA ESPORTS)

ESCACS  
Representant al Club Escacs 
Tortosa, a l’Open Internacio-
nal de Ajedrez Puerto de Mo-
tril va estar Xavier Mompel 
que va tenir una espectacular 
actuació, fent taules amb el 
campió d’Espanya sub 12 de 
2017 entre molts altres títols.  
Finalment, Xavier que era el 
61è del ranquing inicial, va 
acabar  en una brillantíssima 
16èna posició, incrementant el 
seu ELO en 114,8 punts i una 
performance de 2082.

L’Amposta rebrà 
diumenge l’Associació 
Lleidatana, en partit 

transmès en directe per 
Canal TE (18 h)

LÍDERS (3-1)

CLUB HANDBOL AMPOSTA
L’equip de Mateu referma la progressió amb un 
triomf amb doble valor a Benidorm (23-24)
El Club Handbol Amposta 
Lagrama va fer un altre pas 
endavant per la permanèn-
cia amb el triomf a Benidorm 
(23-24). Un triomf amb doble 
valor de punts que referma la 
bona ratxa (quatre victòries en 
cinc partits).
La victòria fou molt important 
per superar al Benidorm a la 
taula classificatòria. L’Ampos-
ta Lagrama amb aquest resul-
tat es situa a una posició més 
còmoda a la classificació.
El partit va ser molt igualat, 
amb constants mínimes avan-
tatges dels dos equips al llu-
minós del Pavelló d’Esports 
l’Illa de Benidorm.
Novament grans intervenci-
ons de Marta Gálvez sota els 
parts, amb molt alt percen-
tatge d’aturades en tirs i amb 
5 penals aturats en moments 
decisius. Geor Vila i Zoe Tur-

nes amb 6 i 5 gols respecti-
vament, juntament amb Erika 
Graciani i Maria De Uriarte en 
4 cadascuna, van ser les mà-
ximes anotadores pel nostre 
conjunt. Destacar novament 
la intensitat defensiva de 
l’equip, i de la implicació pel 
Club de tot el conjunt.
Diumenge vinent, “rebrem al 
pavelló d’esports d’Amposta a 
l’Associació Lleidatana. Partit 
que es podrà seguir en directe 
per la plataforma Xala!, i per 
la Xarxa de televisions locals 
de Catalunya a partir de les 18 

hores. Alineació a Benidorm: 
Marta Gálvez i Noelia Lazaro a 
la porteria, Georgina Vila (6), 
Andrea Haro, Sara Alonso, Zoe 
Turnes (5), Gemma Gálvez (2), 

Cristina Tortajada, Paula Yéla-
mo, Andrea Guerrero (3), Ma-
rina Gasca, Maria De Uriarte 
(4), Blanca Viñas, Erika Graci-
ani (4).

Un somni fet realitat: el Club Volei Roquetes es 
classifica per la fase d’ascens a Súperlliga 2
El sènior masculí del Volei 

Roquetes va guanyar el 
Cisneros (3-1), segueix líder 
i a falta de quatre jornades 
ja ha fet història: ja s’ha 
classificat matemàticament 
per jugar la fase d’ascens a 
Súperlliga 2.  
Els parcials foren: 25-19, 24-
26, 25-17 i 25-20. El partit va 
ser molt igualat. El Volei Ro-
quetes es va endur el primer 
set però va cedir en el segon. 
El tercer set va ser clau. Amb 
molta concentració, els locals 
van decantar-lo al seu favor. I 
també amb molta exigència es 
van emportar el quart. Un tri-
omf molt treballat davant d’un 
rival competitiu i que va estar 
sempre dins de la confrontació, 
fins el 3-1 definitiu. 
Amb el triomf, el Volei Roque-
tes fa història. L’esport de Ro-
quetes fa història. Roquetes 
fa història. La lluita i treball de 

molts anys comporten un pas 
de gegant per a un club modest 
però que és un referent al país. 
Esforços i sacrificis d’una famí-
lia per fer gran la seua passió. 
L’equip jugarà la fase d’ascens 
a l’elit del volei estatal. Dissabte 
va ser un gran dia per a Roque-
tes i per a un club que ha sa-

but gestionar els seus recursos 
i que, passi el que passi a la fase 
d’ascens, ja ha fet realitat el seu 
somni. 
Els jugadors així ho van cele-
brar en acabar el partit. Era un 
moment emotiu. De sentiment. 
Roquetes estarà entre els grans. 
I això és positiu per al club, per 

al municipi i per tot el territori 
ebrenc. Endavant!. Per acabar, 
destacar la feina dels com-
panys de Canal Terres de l’Ebre 
que amb les transmissions en 
directe dels partits de casa han 
acostat el volei i la seua passió 
a totes les llars ebrenques. I en-
cara queda per veure el millor.
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TIRAMISÚ 
DE MADUIXA

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

INGREDIENTS (Per a 8 porcions): 

• 250 gr de crema catalana
• 500 gr de formatge mascar-
pone
• 300 gr de savoiardis (Savo-
iardi o Lady Fingers o Bizcoc-
hos de Soletilla)
• 3 gots de suc de taronja
• vi moscatell
• 600 gr de maduixes
• Cacau en pols

  Preparació crema catalana:
Ingredients:
• 500 ml de llet de vaca sen-
cera, 1 canonet de canyella, la 
pela d’1 llimona només la part 
groguenca), 4 rovells d’ou, 100 
g de sucre, 20 g de midó de blat 
de moro.

Poseu a bullir la llet amb el ca-
nonet de canyella i la pela de 
llimona. Quan arrenqui el bull, 
apagueu el foc i deixeu-ho in-
fusionar uns minuts perquè els 
sabors de la canyella i la pela de 
llimona es barregin. Mentrestant, 
barregeu en un bol els rovells, 
el sucre i el midó fins que quedi 
una pasta ben fina, sense gru-
molls. Torneu a arrencar el bull 
a la llet i, quan bulli, afegiu-la a 
poc a poc a la barreja de rovells, 
sucre i midó, abaixant el foc al 
mínim i sense deixar-ho de re-
menar amb una espàtula de fus-
ta. Deixeu-ho coure 30 s. Quan 
s’hagi espesseït, passeu-ho per 
un colador per evitar que hi 
quedi algun grumoll i també per 
treure el canonet de canyella i la 
pela de llimona i deixeu-ho re-
fredar.

PREPARACIÓ:
Preparem el suc de taronja bar-
rejat amb el moscatell. Mullem 
els savoiardis en el suc de taronja 
i moscatell. Els posem en una sa-
fata fent de base del pastís. Bar-
regem la crema catalana amb el 
mascarpone i ho batem bé fins 
que no quedin  grumols. I po-
sem la barreja sobre els  savo-
iardis. La següent capa serà de 
cacau en pols que tamisarem 
amb un colador. Fem una altra 
capa amb  savoiardis  mullats en 
suc de taronja i moscatell. Tallem 
a làmines les maduixes, i fem una 
altra capa a sobre. Una altra capa 
de crema i mascarpone, que 
acabarem amb cacau en pols. I 
per acabar tallem maduixes per 
la meitat i les posem pel voltant. 
Es deixa reposar 8h a la nevera. 
Bon profit!
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TORTOSA:
SE ALQUILA 
PARQUING

al lado Win Complex 
Esportiu Tortosa
Plaça 1 d’octubre

¡BUEN PRECIO!
Para más información:

639 594 527

MARIANA

642 116 300
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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

S’activen els  as-
sumptes laborals i 
augmenten les res-
ponsabilitats al lloc 
de feina. El ioga o 
la meditació, seran 
uns bons aliats per 
equilibrar la teva 
ment i el teu cos.

aquari
21/01 al 19/02

Mercuri amb Júpiter 
al teu signe, dona 
una bona obertura 
de mires i la fe 
necessària en tu ma-
teix, per emprendre 
un projecte. Comuni-
cació amb persones 
d’altres nacionalitats.

sagitari
23/11 al 21/12

S’activa el sector de 
la parella. Augment 
dels contactes i de la 
vida social. Una per-
sona del teu entorn 
diari, pot manifestar 
una actitud hostil 
amb tu. No siguis 
reactiu.

escorpí
24/10 al 22/11

Mart comença a 
transitar per la teva 
Casa VIII i és hora de 
resoldre qüestions 
relatives a l’econo-
mia. Forta atracció 
sexual amb una 
persona que has co-
negut darrerament.

balança
24/09 al 23/10

Mart a Casa IX fa 
que vulguis sortir 
de l’entorn habitual. 
Si no pots per les 
restriccions, l’esport 
o l’estudi de ma-
tèries que t’inte-
ressin, t’ajudaran a 
desconnectar.

àries
21/03 al 20/04

Mart transita per Bes-
sons i sents l’energia, 
resolent assumptes 
ràpidament. Et mos-
tres més comunicatiu. 
Si tenies un problema 
per resoldre amb un 
germà, tens oportu-
nitats.

cranc
22/06 al 23/07

Amb el trànsit de 
tres planetes per 
Casa IX, cerques la 
teva pròpia filosofia 
de vida. L’amor pot 
aparèixer en un mitjà 
de transport. T’anirà 
bé cansar-te per 
dormir millor.

verge
24/08 al 23/09

El sector professio-
nal s’activa i pots 
iniciar un projecte la-
boral pel teu comp-
te. Amb Sol, Venus i 
Neptú per Casa VII, 
els assumptes de 
parella passen per 
un moment dolç.

taure
21/04 al 21/05

Amb Mart a la Casa 
II  pots disposar 
d’una nova font d’in-
gressos, necessària 
per resoldre les 
teves necessitats. 
Compte amb menjar 
massa, els nervis po-
den portar ansietat.

peixos
20/02 al 20/03

Amb Mart a Casa 
IV, els assumptes de 
la llar s’haurien de 
resoldre. Possibles 
reformes o un canvi 
de residència. Mer-
curi i Júpiter a Casa 
XII, inclina als somnis 
profètics.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol a Casa VIII, 
porta un moment de 
transformació interna 
important. Amb Mart 
a Casa XI, compte 
amb les friccions amb 
amics, que podrien 
provocar el final 
d’una amistat.

bessons
02/05 al 21/06

Mart et dona una 
empenta per dur 
endavant un projecte 
laboral, iniciar una 
conversa difícil o 
declarar-se a la per-
sona que t’agrada. 
Compte amb dir les 
coses sense filtre.

698 468 057698 468 057
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CRIS CRIS 40 AÑOS40 AÑOS

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

INOLVIDABLE LAS 24 HINOLVIDABLE LAS 24 H  
642 038 262
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722 114 208

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

CON ALOJAMIENTO CON ALOJAMIENTO 
GRATUITOGRATUITO

SEÑORITASEÑORITA

632 146 386

MORENAZAMORENAZA
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O

SA

641 573 407

PLACER 
Y DIVERSIÓN

ELI - 44 AÑOSELI - 44 AÑOS

SOLO PARA SEÑORESSOLO PARA SEÑORES
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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

DANIELA
2 3  A Ñ O S

642 116 300
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MARIANA
CUBANA

633 390 325

350 
DE PECHOS
NATURALES

27 AÑOS27 AÑOS

FOTOS
REALESVOLS 

ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

877 075 973

LATINAS
TORTOSA

HOTELES  I DOMICILIO
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aquesta plana o en aquesta munta-

nya...

Natros som éssers sedentaris, en 
canvi vostè...
Sí, és veritat que jo no tinc una vida 

sedentària com la vostra. Jo sóc un 

nòmada!

Expliquem això de nòmada
No ho entén, oi? Ho descriure d’una 

manera més “poètica”... El meu vai-

xell, és a dir, vosaltres o els animals 

que infecto, no és immortal, m’en-

tén? Llavors, per perpetuar-me he 

de canviar constantment d’amfitrió 

abans que desaparegui el primer.

Efectivament, no som immortals i 
d’això vostè en sap un rato.
Bé, cal reconèixer que, de vegades, 

hi tenim alguna cosa a veure perquè 

alguns dels nostres hostes no donen 

suport a la nostra proliferació, que 

pot tendir a danyar els seus òrgans.

Donar -li suport?
Vull dir que els nostres hostes són 

víctimes de la guerra del seu siste-

ma immunitari, que a vegades acaba 

fora de control.

Però ara ja sabem com ens in-
fecta!
Bah! Els meus mitjans són molt 

senzills, i ja heu desvelat alguns 

dels meus secrets, com ara el que 

consisteix a viatjar per les gotes de 

postillons, esternudar i mantenir-vos 

a les mans o objectes manipulats per 

persones que s’han tocat la saliva o 

els mocs.

Això, ja és bàsic.
Sí, però sap que puc encaixar 

100.000 milions dels meus congè-

neres per mil·lilitre en un esput i puc 

aguantar 5 dies en plàstic o 7 dies en 

una màscara quirúrgica? Hi ha enca-

ra molta gent que no ho sap (riu).

Bufa! Per ara, caldrà evitar els 
contactes
Em fa gràcia quan parla d’evitar els 

contactes...

Per què?
Tant se val, però li diré que també 

podem allotjar-nos en els fluids se-

minals i transmetre’ns durant les re-

lacions sexuals. Podeu aïllar-vos tant 

com vulgueu, com a espècie, però 

haureu de passar per la reproducció 

en un moment o altre...

Quina rabia!
Sí, la rabia. Un dels virus que canvia 

el comportament per permetre una 

transmissió més fàcil...

Però, per què està tan enfadat 
amb els humans?
No us culpem perquè no tenim cap 

sentiment, ni bo ni dolent, cap a va-

tros. Només dir que, com a hostes, 

els humans sou perfectes! Ens ho 

Ha estat pràcticament la 

portada dels mitjans de 

comunicació durant un any. 

Avui, parlem amb el SARS-CoV-2, 

Covid-19, Coronavirus, aquest 

intrús que amenaça, des de fa 365 

dies, la nostra salut, economia i 

llibertat. 

El vam conèixer fa un any, però 
segueix sent complicat definir-lo
Bé, jo ho resumiria dient que sóc lo 

Rei.

Una mica pedant, no?
En absolut! Els reis porten corona, 

no? I vatros em reconeixeu com a 

Coronavirus!

Mirat així..., però segueix sent 
complicat catalogar-lo
A mi això no m’importa. El meu com-

portament és ben senzill: sobreviure 

i reproduir-me, com totes les espè-

cies vives. La diferència està en que 

només necessito el mínim necessari 

per aconseguir-ho.

Que vol dir?
Vull dir que quan entro a les cel·les 

del meu amfitrió, tinc prestat tot el 

que necessito per funcionar.

I a més, es reprodueix.
Sí, perquè senzillament, desvio la 

maquinària de les cèl·lules que in-

fecto, faig còpies de mi mateix i me 

replico tant com puc.

Té un perfil poc afavoridor.
Que vol dir? Que no sóc alt?

Ni alt, ni agraciat.
Això és veritat! El meu diàmetre 

és d’uns cent nanòmetres. Perquè 

m’entengui, sóc una dècima mil·lèsi-

ma de mil·límetre. 

Mare de Déu Senyor! Tan petit?
Sí, si, tan petit (riu), però natros, los 

coronavirus, produïm 1.000 virus per 

cèl·lula infectada en només deu ho-

res.

Bufa!
Això sí, sóc mil vegades més petit 

que els bacteris, ells mateixos de 10 a 

100 vegades més petits que una cè-

l·lula humana, 50.000 milions de ve-

gades menor que una gota d’aigua.

Se’m fa difícil veure’l
Entenc que li sigui complicat, és hu-

mana. A veure com li explico perquè 

ho entengui millor... A la meva esca-

la, les vostres cel·les són molt més 

grans per a mi que les vostres ciutats 

per a vatros. 

Ara sí que ho entenc millor. I per 
què aquest afany d’infectar a la 
gent?
Quina pregunteta! No entén que les 

persones són el meu hàbitat, el meu 

ecosistema i els meus recursos? És 

com si us preguntés per què viviu en 

faciliteu de moltes maneres, com la 

de viure en llocs molt densos i amb 

la població interconnectada...

Sí, ha quedat ben clar.
Gràcies. Ho he demostrat en els dar-

rers mesos: començant des de qual-

sevol regió de la Xina, vaig aconse-

guir convidar-me molt ràpidament a 

tots els continents, i ja no hi ha mar, 

ni muntanya que m’aturi. Viatjo d’un 

amfitrió a l’altre en vaixell, en avió... 

unes perspectives sense fronteres, 

sense límits!

I li fa gràcia?
És que em faciliteu les coses! Els és-

sers humans manteniu una gran part 

de la vostra població en condicions 

sanitàries bastant deplorables, cosa 

que facilita enormement la nostra 

transmissió.

Però a l’inici no infectava als hu-
mans...
Sí, originalment estava sotmès a al-

tres espècies animals. Tanmateix, a 

força de copiar-me dins de les cè-

l·lules que infecto, passa que de tant 

en tant, una de les meues rèpliques 

muta i es fa lleugerament diferent 

de les altres. I, de tant en tant, un 

d’aquests mutants arriba al gran pre-

mi.

El gran premi?
Sí, és quan aquesta nova soca de 

virus està llesta per canviar d’hoste. 

Però aquesta situació és complicada.

Hem de seguir mantenint les dis-
tàncies
(somriu) Pensi que sou prop de 5.000 

espècies de mamífers i natros tenim 

uns 320.000 virus diferents que in-

fecten mamífers! Un gran ventall de 

possibilitats, ja que com més virus hi 

hagi, més mutacions hi haurà.

Com
Amb totes aquestes incursions bru-

tals que feu a territoris fràgils, la 

contaminació, el clima, i totes les 

espècies salvatges que caceu, poseu 

en gàbies, amuntegueu als vostres 

mercats, mengeu més o menys ben 

cuites, les granges d’animals amb 

densitats molt elevades i en males 

condicions sanitàries, augmenten 

les possibilitats de transmissió, i res 

ens pot aturar.

Definitivament em poso a règim!
(s’estossega) Les oportunitats per 

infectar-vos són cada cop més fre-

qüents. Així és com han passat per 

vosaltres el VIH, la SARS, l’Ebola, el 

Zika o el MERS en els darrers anys.

Per a vostè això és un bufet lliu-
re...
Siii! Així va ser com els companys de 

la grip aviària H5N1 i de la grip porci-

na van agredir fa pocs anys les gran-

ges d’aviram i porcí. Aquestes con-

centracions d’hostes poc saludables 

augmenta les nostres possibilitats de 

passar d’animals de companyia a hu-

mans després.

Com va infectar al primer ésser 
humà?
Infectar al primer ésser humà va tenir 

certa dificultat, però el vostre siste-

ma de globalització va fer la resta. 

És com creure que ho heu creat tot 

per a la lliure circulació del virus! 

Així doncs, moltes gràcies, graci-

as, danke schön, merci, 衷心 感谢, 
большое спасибо, etc.

És conscient del mal que fa?
(sospira) Òbviament, si tingués elec-

ció preferiria que els nostres humans 

infectats no morissin mai per conti-

nuar refugiant-me indefinidament. 

Això em facilitaria la vida. Però la 

seva naturalesa mortal de vegades 

m’impulsa a replicar-me ràpidament 

per poder infectar un altre ésser 

humà abans que mori el primer.

Ja ho estem patint
Sigui com sigui, els virus i les espè-

cies que infectem ja fa centenars de 

milers d’anys que evolucionem junts, 

de manera que al final estem ben 

adaptats els uns i els altres.

Adaptats?
Sí, perquè no hem d’oblidar que els 

virus tenim un paper regulador im-

portant en les poblacions d’altres 

éssers vius, des de microorganismes 

fins a plantes i animals.

Que diu!
Miri, si tots els virus desapareguéssim 

d’un dia per l’altre, és possible que 

acabin superpoblats, s’esgotarien els 

seus recursos arriscant-se a morir de 

fam! A més, es diu que som de gran 

importància per a l’ecologia i l’evolu-

ció del món viu.

Estem salvats!
Molts virus són bons per a vosaltres, 

per exemple, perquè maten bacteris 

que tampoc no us agraden. Alguns 

fins i tot s’utilitzen per complemen-

tar antibiòtics.

Esteu per tot arreu!
Efectivament, estem presents a terra, 

en suspensió a l’aire, surant a l’aigua, 

infectem plantes, insectes... Trobem, 

per exemple, un milió de virus sus-

pesos en un litre d’aigua de mar. Els 

virus estem per tot arreu, però no 

ens podeu veure...

D’on veniu?
(somriu) Natros? Però si sempre 

hem estat aquí! Ja estàvem presents 

a l’origen de la vida i hem jugat un 

paper essencial en l’evolució! Som 

tan vells que alguns de nosaltres ens 

hem integrat als vostres genomes i 

som una part integrant de vosaltres.

Formeu part del nostre ADN?
En total, al voltant del 10% del vos-

tre genoma és l’ADN del virus assi-

milat als vostres cromosomes. I de 

tots aquests gens nous que us hem 

aportat, alguns són importants, fins i 

tot essencials.

Però vostè no és essencial! SARS-
CoV-2, d’on ve?
Que vol dir? Quines espècies van in-

fectar els meus avantpassats abans 

de venir a vosaltres? No ho sé. Rat-

penat, pangolí, mico o qualsevol al-

tra cosa? Què faríeu si ho descobriu? 

Els exterminaríeu? Faríeu el mateix 

per a totes les espècies de les quals 

es corre el risc de capturar un virus? 

Però bé hi ha d’haver un culpa-
ble, no?
(sorprès) I per què busqueu culpa-

bles? Els culpables no són aquells 

que “busquen” virus alterant els sis-

temes virus-animals que han estat 

relativament hermètics durant mili-

ons d’anys? Si un gat t’esgarrapa, eli-

minaràs tots els gats? Primer hauríeu 

d’aprendre a no tirar-li la cua!

Però cada cop estem més prepa-
rats.
Millor per a vatros perquè, les epi-

dèmies d’animals salvatges han anat 

augmentant en els darrers anys, i les 

vostres societats ja ho han tastat; 

han matat milions dels vostres, han 

minat els vostres sistemes econò-

mics i polítics, us han tancat a casa... 

Què n’heu après?

Em reservo la resposta. I vatros, 
quin futur ens  teniu reservat?
Em costaria dir-ho perquè, jo i la 

meva prolífica descendència, anem 

a l’atzar amb infeccions i mutacions. 

Però jo li preguntaria: Si sobreviu al 

meu pas pel seu cos, serà immune 

al meu retorn un cop curat? Podrà 

mantenir-me sempre a ratlla amb 

màscares i distanciament físic? Per-

què li confessaré que jo no seguiré 

sent absolutament idèntic d’un any a 

l’altre. Recordi, els virus estem mu-

tant, per tant, el futur el descobrirem 

junts.

ENTREVISTA EN EXCLUSIVA AMB EL ... 

CORONAVIRUS
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“ELS VIRUS ESTEM 
MUTANT, PER 

TANT, EL FUTUR 
EL DESCOBRIREM 

JUNTS”


