
El sector comerç i el turístic han valorat positivament la decisió pel que suposa. Després de dos mesos 
ennuvolats, sanitàriament parlant, la situació comença a aclarir-se, però sempre des de la prudència perquè 

no es poden fer altre cop més passos enrere.  P3

Terres de l’Ebre: baixa la pressió hospitalària
i les dades continuen millorant

                    P3

El risc de rebrot està en 57 punts. I ahir dijous es comptabilitzaven 6 persones ingressades a l’UCI, al Verge 

de la Cinta (3 per covid). La situació millora. Però no s’ha d’abaixar la guàrdia. Malgrat la millora general, 

lamentar la mort de la dona de Deltebre que va casar-se a l’UCI de l’Hospital de Tortosa fa unes setmanes. 
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EDITORIAL
Avui Julia Roberts cobraria lo 
mateix que Richard Gere

Edita:

Anem molt a poc a poc, però el 

camí cap a la igualtat és imparable, 

sobretot si analitzem la conquesta 

femenina en el cinema i les sèries. 

Recordem quan a Rafa Nadal li van 

preguntar què li semblava que les 

dones  tenistes  cobressin menys 

que els homes, va respondre que 

“les  dones models  guanyen més 

que els seus col·legues mascu-

lins, però ningú diu res, perquè 

és normal, elles tenen més segui-

dors, i en el tenis passa el mateix, 

guanyen més els que mobilitzen 

més públic”.

Una opinió polèmica i viral que 
comportava una veritat. L’argu-
ment que guanya més qui més 
beneficis genera no és nou, com 
tampoc ho és justificar la bretxa 
salarial entre homes i dones en 
el cinema i la televisió. En aquest 
camí cap a la igualtat han ajudat 
gestos generosos i simbòlics de 
famosos com el que va tenir Paul 
Newman cedint part del seu sou 
a Susan Sarandon quan es va as-

sabentar que ella cobrava menys 
que els homes coprotagonistes 
per la película Twilight (Al caer el 
sol). D’això han passat 20 anys!
Avui no es justificaria que Ant-
hony Hopkins cobrés el do-
ble que  Jodie  Foster, i si es fes 
una segona part de la comèdia 
romàntica per  excel·lència  de 
Pretty Woman, ningú qüestiona-
ria que la “núvia d’Amèrica”   co-
brés el mateix que Richard Gere.
I aquí entrem en l’etern cercle vi-
ciós: com trencar la desigualtat 
emparada en el reclam masculí? 
D’un show business dominat du-
rant dècades per homes, era na-
tural que sortissin històries cen-
trades en ells, protagonitzades 
per ells amb cartelleres d’ells. 
Però la revolució femenina, amb 
la incorporació progressiva de la 
dona al mercat laboral i al món 
de l’entreteniment, ha fet un gir 
de 180 graus en els últims anys. 
Cada vegada hi ha més  dones 
guionistes i directores de sèries, i 

La primera resident canareva que va vacunar-se, ha 
sigut portada al diari Més Ebre, i està molt contenta

pel·lícules que aporten la visió de 
l’altra meitat del món, demos-
trant que les seves històries fe-
menines o més complementàri-
es poden ser igual de taquilleres.
Thelma  i  Louise, l’aclamat 
road movie de  Geena  Da-
vis  i  Susan  Sarandon  que es 
va estrenar un any després 
de Pretty Woman, va marcar 
un abans i un després. Dirigi-
da per  Ridley  Scott, el guió era 
d’una dona, Callie Khourie, gua-
nyadora de l’Oscar aquest any, 
després de demostrar que una 
pel·lícula amb dues dones po-
deroses, i Brad Pitt de secunda-
ri, podia ser  l’èxit  de taquilla de 
l’any.
L’última edició dels Globus d’Or 
va fer història amb més dones 
que homes  nominats  a millor 
direcció.  A Espanya, els últims 
premis Goya, també han marcat 
una fita amb més presència fe-
menina que mai, davant i darrere 
de les càmeres. El Ministeri de 
Cultura va decidir que a almenys 
el 35% de les ajudes es destinés 

a projectes dirigits per dones, la 
qual cosa ha tingut el seu fruit.
Pilar  Palomero  va guanyar el 
Goya 2021 a Millor Pel·lícula i 
Millor Guió Original per Les ne-
nes, mentre que Daniela  Cají-
as es va convertir en la primera 
dona a guanyar el ‘cap gros’ a 
Millor Fotografia pel seu treball 
en la mateixa pel·lícula que ja 
havia triomfat en els premis Fe-
roz. Avui dia, els  rànquings de 
sèries més vistes o premiades de 
les plataformes estan cada ve-
gada més plens de ficcions amb 
dones empoderades i en rols 
que no són els convencionals. 
No són necessàriament sèries 
femenines. Són productes que 
demostren que les dones també 
poden crear històries universals 
i rendibles, quan hi ha qualitat 
al darrere. Com deia Nadal per 
explicar la seva visió de la bret-
xa salarial en el tenis, “el que cal 
aconseguir és que no per ser 
homes o dones es guanyi més, 
sinó per la qualitat i el que siguis 
capaç de vendre o generar”.

Dia Internacional de les Dones i els recents premis Goya.

El Museo Zabaleta-Miguel Hernández de Quesada (Jaén) 
presenta ‘Reencuentros en Quesada’ del reconegut 

artista tortosí, Jaume Rocamora. 
La mostra reuneix una sèrie de quaranta-dos collages titulats “El 
vol de rossinyol” i “La flor de neu”. Es tracta d’una exposició que 
feia temps que Rocamora desitjava, i que avui és una realitat.
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REUNIONS I 
TROBADES 
FAMILIARS
Les reunions i trobades 
familiars i socials es limita-
ran a partir del divendres 
26 de març a un màxim de 4 
persones en espais tancats, 
excepte quan visquin junts, 
i en espais privats no es 
permetran reunions amb 
persones no convivents, 
ha dit Sàmper. El Consell 
Interterritorial de Salut va 
aprovar l’aplicació d’aques-
tes mateixes mesures per a 
l’interval entre el 17 i el 21 de 
març, a part d’entre el 26 de 
març i el 9 d’abril.

VACUNA JANSSEN
L’Agència Europea del Medi-
cament (EMA, per les seves 
sigles en anglès) ha avalat 
l’ús de la vacuna Janssen 
de Johnson&Johnson per a 
majors de 18 anys. En un co-
municat aquest dijous, l’EMA 
ha recomanat l’autorització 
comercial condicional d’una 
quarta vacuna a la Unió Eu-
ropea. A més, és la primera 
vacuna d’una sola dosi que 
es podria administrar a la UE 
i, per això, des de Brussel·les 
confien que permeti acce-
lerar la vacunació en els 
pròxims mesos. 

PFIZER-
BIONTECH
Pfizer-BioNTech promet 
entregar 4 milions de dosis 
addicionals a la UE en les 
pròximes dues setmanes.
Brussel·les defensa que 
ajudarà particularment a les 
zones més afectades per les 
variants de la covid-19.

AJUTS
El govern augmenta en 94,7 
milions els ajuts als autò-
noms, fins a 374,7. Treball 
assegura que els 2.000 euros 
d’ajuda es començaran a 
pagar dilluns vinent. Més de 
187.000 treballadors s’han 
inscrit per poder aspirar-hi.

MÉS 
NOTICIES

Les dades continuen millorant i també ha baixat la 
pressió hospitalària a les Terres de l’Ebre

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dijous a 9.881 (la 
setmana passada eren 9.836).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 45 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
67). Les dades a les Terres de 
l’Ebre segueixen millorant. La 
velocitat de propagació del vi-
rus se situa en 0,94 (setmana 
passada era 0,63) i el risc de 
rebrot està en 57 (divendres 
passat era de 58). Risc molt 
moderat a hores d’ara. Aquest 
dimecres a l’Ebre, en un dia, se 
sumaven 11 nous positius de 

covid-19 confirmats per pro-
ves PCR o test antigènic rà-
pid. En dades d’ahir, el nombre 
total de morts des que es va 
iniciar la pandèmia és de 171 
(setmana passada 170). Segons 
les dades oficials facilitades 
ahir per Salut, hi ha 6 persones 
hospitalitzades per contagis a 
centres de les Terres de l’Ebre 
(divendres passat 22). Pel que 
fa a les dades d’ingressats a 
l’UCI, ahir dijous es compta-
bilitzaven 6 persones a l’UCI 
de l’Hospital Verge de la Cinta 
(3 per covid). Setmana passa-
da eren 16 (9 covid). La taxa 
de confirmats per PCR o tests 

d’antígens és de 27,51 per cada 
100.000 habitants, pels 31 de 
la setmana anterior. L’1,81% de 
les proves que es fan donen 
positiu. A la regió sanitària de 
l’Ebre, fins ahir, s’han vacunat 
16.856 persones. Un total de 
5.235 han rebut ja la segona 
dosi.

A PARTIR DE DILLUNS
El Procicat aixeca el confinament comarcal i el 
comerç no essencial obrirà els caps de setmana
El Procicat ha decidit 

aixecar el confinament 
comarcal per a les 
bombolles de convivència a 
partir del proper dilluns i el 
comerç no essencial podrà 
obrir els caps de setmana.                 
La consellera de Salut, Alba 
Vergés, ha explicat també 
que s’ampliarà a 800 metres 
quadrats la superfície de ven-
da en els grans establiments. 
També reobriran a partir de 
dilluns les sales de joc amb 
un aforament limitat. 
Pel que fa a l’esport, es repre-
nen les competicions espor-
tives de menors de 16 anys i 

també es permet el públic en 
aquelles que tinguin seient 
preassignat, a excepció de les 
competicions estatals i inter-
nacionals. 
Aquesta nova resolució té 
una durada de 14 dies, però 
Vergés ha dit que és una situ-
ació que es vol mantenir més 
enllà d’aquesta data.
La vigència de les noves me-
sures aprovades pel Procicat 
serà des del dilluns vinent, 15 
de març, fins al diumenge 28 
de març, segons ha explicat 
el conseller Miquel Sàmper, 
que és qui les ha detallat.

Mor la dona que va casar-se a l’UCI de l’Hospital de Tortosa
La dona de Deltebre de 54 
anys que va casar-se a l’UCI 
de l’Hospital de Tortosa Ver-
ge de la Cinta va morir dime-
cres després que no pogués 
superar les complicacions 
causades per la Covid-19. La 
dona i la seva parella, van ca-
sar-se a finals de gener en un 
box de l’Hospital abans que 
haguessin de ser intubats per 
l’empitjorament de la malal-
tia. La dona de 54 anys d’edat 
va morir a l’Hospital. La seva 

parella ja es troba a casa, recu-
perant-se de la malaltia.
Dimecres, el ple de Deltebre va 
expressar el condol per la mort 
de la dona al seu marit, al fill i 
també a la seua família. (ebre-
digital.cat)

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

6 persones a l’UCI, 
3 d’elles per Covid. 

Es reprenen les competicions esportives de 
menors de 16 anys i també es permet el públic en 

aquelles que tinguin seient preassignat.

54 anys. No ha pogut 
superar les complicacions 

causades per la Covid
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RENOVACIÓ 
ARBRAT A 
L’AVINGUDA 
COLOM
Dilluns va començar l’arran-
jament d’escocells i replan-
tada d’arbrat a l’avinguda 
de Colom, a Ferreries.
L’actuació permet reno-
var arbres que presenten 
algunes patologies i que 
generen possible risc de cai-
guda de branques de grans 
dimensions. 

MOVEM 
Movem Tortosa demana 
“la dimissió de Roigé i Roig 
pels incompliments reite-
rats de les obres i la tala 
indiscriminada d’arbres, 
a ara a Ferreries”. Jordan 
recorda que “no s’ha creat 
la comissió per grans obres 
aprovada per unanimitat i 
recorda que els socialistes 
a l’oposició denunciaven el 
que justament ara fan al 
govern”.

LA MISSA DE LA 
BAIXADA DE LA 
CINTA, EL DIA 24 
DE MARÇ A LA 
TARDA 
Tradicionalment la mitjanit 
del 24 al 25 de març té lloc 
la missa de la Baixada de la 
Mare de Déu de la Cinta a la 
Reial Capella de la Catedral 
de Santa Maria de Tortosa, 
que se celebra per recordar 
aquella matinada del 1178 
on la tradició situa el dia 
que la Cinta va deixar el seu
sagrat cíngol. L’any passat 
la missa no es va poder 
dur a terme per culpa del 
confinament general de 
la població a causa de la 
Covid-19, i enguany pel 
confinament nocturn que 
marca el PROCICAT tampoc 
es podrà fer en l’horari 
habitual de matinada.
Excepcionalment la Reial 
Arxiconfraria de la Mare de 
Déu de la Cinta ha decidit 
avançar-ho a la tarda del 
dia 24 de març a les 19.45 
hores. 

MÉS NOTICIES

La Polícia Local incorpora 3 vehicles 100% elèctrics 
L’Ajuntament de Tortosa ha 
adquirit un cotxe i dos motos 
amb motor elèctric perquè 
formen part de la flota de ve-
hicles de la Policia Local. En 
concret, es tracta d’un turisme 
del model Nissan Leaf i de dos 
motocicletes del model Zero 
FXS 7.2, que funcionen 100% 
amb bateria. Aquest nous ve-
hicles permeten ampliar el 
dispositiu existent a la Policia 

Local i, a la vegada, compor-
ten un pas més en la renovació 
del parc mòbil municipal. Jun-
tament amb els tres vehicles, 
l’adquisició també inclou un 
nou punt de recàrrega per a ve-
hicles elèctrics. En el decurs de 
les pròximes setmanes s’instal-
larà a la plaça de la Immacula-
da, a Remolins, ampliant d’esta 
manera els punts existents al 
conjunt del municipi.

tortosa
TREBALL
Florette selecciona els primers treballadors 
de la nova planta de Tortosa
L’empresa agroalimentària 

Florette ha iniciat el 
procés de selecció dels 
primers 50 treballadors 
de la planta d’envasat 
d’amanides que construeix 
al polígon de Campredó, 
a Tortosa, i que preveu 
començar a funcionar al 
juny.                 
En col·laboració amb el SOC 
s’han preseleccionat els can-
didats que passen les entre-
vistes de treball a la delegació 
del Govern ebrenca. Les duen 
a terme la cap de Recursos 
Humans de Florette a l’Ebre i 
una especialista en intermedi-
ació del SOC. 

Entre els candidats se cele-
bra que s’implanti al territori 
una indústria que pot generar 
molts llocs de treball i atreu-
re’n d’altres. 
Molts fa anys que es troben en 
situació d’atur perquè havien 
estat treballadors d’indústri-
es del territori que van tancar 
durant la crisi.
L’empresa preveu posar en 
marxa la planta d’envasat 
d’amanides al juny amb una 
cinquantena de treballadors 
i segons com evolucioni el 
mercat i ampliant línies de ne-
goci l’objectiu és arribar als 
200 treballadors a la fàbrica 
de Tortosa. (ACN)

L’empresa busca una cinquantena d’empleats per 
engegar l’activitat al juny. L’objectiu és arribar als 

200 treballadors a la fàbrica de Tortosa.

Uns nens troben una 
granada de morter

Uns nens van trobar diumenge 
al migdia una granada de mor-
ter de la Guerra Civil en una 
finca privada de Tortosa. Se-
gons informa la Guàrdia Civil, 
els seus pares van veure que 
jugaven amb un objecte me-
tàl·lic força estrany i van deci-
dir avisar el cos policial davant 
el temor que fos un artefacte 
explosiu. Els agents de l’equip 
de desactivació d’explosius 
es van desplaçar fins al lloc i 
van comprovar que l’objecte 
en qüestió era una granada de 
morter ‘breda’ d’origen italià. 
El projectil es trobava en molt 
mal estat de conservació però 

encara conservava les pro-
pietats explosives, segons la 
Guàrdia Civil. Els especialistes 
van retirar l’artefacte i el van 
destruir en un paratge proper.

L’actriu Alexandra Palomo 
torna al Felip Pedrell

El teatre auditori Felip Pe-
drell obrirà les seues portes, 
avui divendres, a una de les 
actrius que porten el nom de 
Tortosa més enllà del nostre 

territori: Alexandra Palomo 
que pujarà a l’escenari de la 
sala gran com una de les pro-
tagonistes de ‘Les variacions 
Bildelberg’. 
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DENUNCIAT PER 
TRENCAR EL 
TOC DE QUEDA I 
PORTAR 13 DOSIS 
DE LSD A SOBRE
La policia local d’Amposta 
va denunciar diumenge 
passat a la matinada un veí 
de Paüls de 32 anys per un 
presumpte delicte contra la 
salut pública i per incomplir 
mes mesures de restricció 
de mobilitat nocturna arran 
la pandèmia de covid-19. Els 
agents, que el van escorco-
llar arran del seu estat de 
nerviosisme en el moment 
de ser requerit, van tro-
bar-li a sobre tretze dosis 
d’LSD i una petita quantitat 
d’haixix. (ACN).  

PROJECTE 
EMMA I CAMPUS 
WINNERS 
El campus Winners de bàs-
quet femení, de reconegut 
prestigi estatal i fins i tot 
internacional, ja fa més de 
sis anys que té lloc al Centre 
de Tecnificació Terres de 
l’Ebre d’Amposta. Enguany, 
per la setena edició, s’ha 
aliat amb el projecte Emma 
dedicat a la recerca del 
càncer de mama. Per cada 
inscripció formalitzada al 
campus, es farà una donació 
de 5€ al projecte.

DIA DE LA POÈSIA 
Amposta celebra el Dia 
Mundial de la Poesia amb 
activitats al llarg de la set-
mana. Del 15 al 21 de març 
es duran a terme diferents 
accions per commemorar el 
dia Mundial de la Poesia.

BOMBERS 
Bombers d’Amposta davant 
del Pont Penjant és la imat-
ge central de la campanya 
’Els bombers t’acompa-
nyen a donar sang’ a tot el 
país. A Amposta, aquesta 
jornada de donació de sang 
serà el proper 17 de març 
a l’auditori municipal. Per 
participar-hi cal inscriure’s 
prèviament.

BREUSSUCCESSOS
A presó un home per robar de forma violenta 
500 euros d’un establiment de restauració 
Els Mossos d’Esquadra 

han detingut un home 
per haver robat de forma 
violenta en un establiment 
de restauració d’Amposta, 
d’on es va endur 500 euros. 
L’home, de 38 anys, de na-
cionalitat espanyola i veí del 
municipi, va quedar detingut 
aquest diumenge 7 de març 
com a presumpte autor d’un 
delicte de robatori amb vi-
olència. El dia anterior els 
agents havien tingut coneixe-
ment que s’havia produït un 
robatori violent en aquest es-
tabliment d’Amposta. Segons 
la denúncia, un home va ser 
sorprès pel propietari del ne-
goci mentre sostreia els diners 
de la caixa enregistradora. 
La víctima va intentar impe-
dir el robatori, però finalment 
el lladre de manera violenta 

va aconseguir emportar-se 
aproximadament 500 euros i 
va fugir en una furgoneta. Al 
voltant de tres quarts de sis 
de la tarda de l’endemà, diu-
menge 7 de març, la furgone-
ta implicada en el robatori va 

LA POLICIA LOCAL 
DETÉ UN VEÍ 
D’AMPOSTA PER 
VENDRE COCAÏNA 
AL CARRER 
La policia local d’Amposta 
va detenir un veí de la ciu-
tat de 55 anys per un supo-
sat delicte de tràfic de dro-
gues. Membres de la unitat 
canina K9 van sorprendre 
l’home divendres passat 
quan efectuava la venda de 
dues bossetes de cocaïna. 
L’escorcoll efectuat poste-
riorment amb la participa-
ció d’un gos de la mateixa 
unitat va permetre localit-
zar-li a sobre set bossetes 
més de cocaïna així com 
dos d’heroïna, que estari-
en preparades per a la seva 
distribució. La unitat canina 
va reprendre la tasca poli-
cial aquest mes de febrer.

ser localitzada mentre proveïa 
carburant en una benzinera de 
Tortosa. Diverses dotacions 
policials es van desplaçar a la 
benzinera i van detenir el con-
ductor del vehicle. Fonts po-
licials destaquen que l’home 

arrestat darrerament ha estat 
involucrat en altres robatoris 
amb violència i intimidació, 
i furts en establiments d’ali-
mentació de les poblacions de 
l’Aldea i Vinaròs, així com en 
un robatori amb intimidació, 
mitjançant arma de foc simu-
lada, en un altre establiment 
de restauració d’Amposta pel 
qual ja va ser detingut el pas-
sat 1 de març.
El detingut va passar a dispo-
sició del jutjat d’instrucció de 
guàrdia d’Amposta i es va de-
cretar el seu ingrés a presó.

El detingut havia 
protagonitzat 

diversos fets delictius 
en els últims dies
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DELTEBRE 
TRASLLADA LA 
COETERA DE 
RAFEL DE MIRO 
Aquest dimarts es van efec-
tuar els treballs de trasllat 
de la coetera de Rafel de 
Miro, la qual estava en una 
situació de deterioració 
des de l’any 2012 i corria 
el perill d’enderrocar-se a 
causa de la seva inclinació. 
Amb l’actuació que s’està 
duent a terme per part de 
l’Ajuntament de Deltebre, 
la coetera s’ha traslladat al 
Parc Fluvial del Delta i, des 
d’allà, es restaurarà per tal 
de patrimonialitzar i posar 
en valor un element històric 
del municipi.

RECOLLIDA 
D’AL·LEGACIONS 
EN CONTRA DEL 
PLAN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL 
DELTA DEL EBRO 
Divendres passat es va 
reunir novament el teixit 
socioeconòmic de Deltebre, 
aquesta vegada per valorar 
la proposta d’observacions 
i al·legacions que, a partir 
d’aquest dilluns 8 de març, 
l’Ajuntament de Deltebre 
ha posat a l’abast de la ciu-
tadania en contra del Plan 
para la Protección del Delta 
del Ebro elaborat pel Minis-
teri de Transició Ecològica 
i Repte Demogràfic, el qual 
està a consulta pública fins 
al proper 5 d’abril. 
En total hi ha fins a quatre 
models diferents d’al·lega-
cions: per a la ciutadania 
en general, per al teixit 
associatiu, per als pro-
pietaris i propietàries de 
construccions en sòl urbà de 
Riumar o sòl potencialment 
turístic, i per als propietaris 
o propietàries de sòl agrí-
cola. Les al·legacions s’han 
coordinat amb la Comunitat 
de Regants de l’Esquerra de 
l’Ebre.

MÉS 
NOTÍCIES

Inici de les obres de la nova depuradora de Riumar
L’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler, i el conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generali-
tat, Damià Calvet, han presen-
tat els detalls de la nova depu-
radora de Riumar, a Deltebre, 
que es començarà a construir 
aquest mes de març i que es-
tarà enllestida en un període 
de 13 mesos.
Calvet ha expressat la seva 
voluntat de què el Departa-

ment “sigui el departament del 
Delta, en quant a la defensa de 
la integritat del propi delta” i ha 
dit que “més enllà de les al·le-
gacions al Pla de Protecció de 
l’Estat i el Pla Hidrològic, hi ha 
d’haver fets que es concretin 
en inversions”. 
Lluís Soler ha agraït el com-
promís del departament “per 
seguir transformant el municipi 
de Deltebre amb fets”.

PLA DELTA ESTATAL
Territori manté reunions amb la Taula de 
Consens per presentar al·legacions conjuntes
El conseller de Territori 

i Sostenibiltiat, Damià 
Calvet, ha anunciat que 
tècnics del Departament 
han iniciat reunions amb la 
Taula de Consens pel delta 
de l’Ebre amb l’objectiu 
d’elaborar i presentar 
conjuntament al·legacions 
a la proposta de Pla de 
Protecció presentada pel 
govern espanyol.                 
Segons ha precisat, les al·le-
gacions, que s’han de presen-
tar abans del 5 d’abril, volen 
“combatre aquesta visió de 
l’Estat de deixar fer a la natura 

sense tenir en compte que hi 
ha circumstàncies que l’han 
condicionat”, com la histò-
rica manca d’aportacions de 
cabals i sediments al tram 
final del riu. El conseller ha 
rebutjat la proposta de fer re-
cular la línia costanera davant 
l’increment del nivell del mar 
que planteja el govern espa-
nyol. (ACN)

DELTA.CAT
Deltebre, Sant Jaume, l’Ampolla i Camarles 
impulsen un projecte comú de comunicació
L’Illa de Gràcia ha estat 

l’emplaçament escollit 
per a la presentació del 
conveni que els ajuntaments 
de Deltebre, Sant Jaume, 
l’Ampolla i Camarles 
elevaran als seus plenaris 
per a la creació d’un mitjà de 
comunicació públic del Delta 
sota el marc del Delta.Cat.              
Amb aquest projecte, que més 
endavant es concretarà amb els 
continguts i instruments que li 
donaran forma, els ajuntaments 
compartiran la programació 
de les seves respectives ràdios 
locals, tot i que podran mante-
nir la seva graella pròpia quan 

així ho desitgin, una platafor-
ma web de consulta de notíci-

es i hemeroteca, i un canal en 
streaming per a visualitzar l’ac-

tualitat i programació emesa en 
antena.

S’han de presentar 
abans del 5 d’abril

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, conversant amb el conseller Damià Calvet.
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PACO GAS SERÀ 
JUTJAT EL 12 
D’ABRIL 
L’alcalde de Roquetes, Paco 
Gas, en una entrevista per 
Antena Caro, ha parlat del 
judici que tindrà lloc el 12 
d’abril. Se l’acusa d’un delicte 
de desobediència per haver 
participat en el referèndum 
de l’1 d’octubre. Segons 
l’alcalde, “no podien acusar 
a tothom i han seleccionat 
allí on va intervenir de forma 
brutal la policia”. D’altra ban-
da, en l’entrevista Gas també 
parla d’un possible pacte 
municipal amb el regidor no 
adscrit, Ximo Llopis.

AJUTS A 
INICIATIVES DELS 
GALP
El Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació ha aprovat 
concedir ajuts a iniciatives 
de cooperació interterritori-
als dels Grups d’Acció Local 
Pesquer per un import de 
103.414€ corresponents a les 
anualitats 2021 i 2022. Les 
activitats de cooperació dels 
GALP que es desenvoluparan 
durant el període 2014-2023 
a Catalunya dinamitzaran 
una contribució pública de 
500.000 euros, la qual està 
cofinançada en un 85% per la 
Unió Europea i un 15% per la 

Generalitat.

INTEGRACIÓ 
DE PERSONES 
NOUVINGUDES 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha començat a impartir 
aquesta setmana dos cursos 
formatius, un a les instal·laci-
ons d’EbreTerra (Deltebre) i 
l’altre en línia, per fomentar 
la integració de persones 
nouvingudes a la comarca. 
Es tracta d’una formació que 
inclou 90 hores de català, 
15 hores de coneixements 
laborals i 15 hores més de 
coneixement sobre la societat 
catalana.

MÉS 
NOTÍCIES

ROQUETES

Ajuts al lloguer d’habitatge per a gent gran
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha iniciat la tramitació 
dels ajuts per al pagament 
del lloguer d’habitatge per a 
gent gran, majors de 65 anys. 
Aquesta prestació es pot sol-
licitar fins al 30 d’abril a l’Ofi-
cina Comarcal d’Habitatge, 
per la qual cosa cal demanar 
cita prèvia o bé es pot pre-
sentar la sol·licitud de forma 
telemàtica. La convocatòria 

de l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya estableix que per 
poder sol·licitar la subvenció 
les persones físiques titulars 
del contracte han de com-
plir tot un seguit de requisits. 
L’Oficina Comarcal d’Habitatge 
tramita aquests ajuts a tots els 
municipis de la comarca, a ex-
cepció de Tortosa que disposa 
d’oficina pròpia. Es tracta de 
subvencions per al pagament 

del lloguer en règim de con-
currència competitiva per fa-
cilitar l’accés i la permanència 
en un habitatge en règim de 
lloguer a persones de 65 anys 
o més en risc d’exclusió so-
cial. Durant el 2020, l’Oficina 
Comarcal va gestionar un total 
de 566.000 euros, un 32% més 
que l’any anterior, en concepte 
d’ajuts a famílies de la comar-
ca.

Les obres de la zona esportiva de Roquetes 
estaran enllestides aquest estiu
L’alcalde de Roquetes, 

Paco Gas i el regidor 
d’Obres Públiques i Esports, 
Ivan Garcia, han visitat les 
obres de remodelació de 
la zona esportiva on s’està 
construint un nou edifici 
i una pista de vòlei platja 
que es preveu estiguin 
enllestides a principis de 
l’estiu.                 
Ivan Garcia ha explicat que 
“la construcció s’ha fet al lloc 
de l’antic edifici que tenia els 
vestidors de la piscina, que 
s’ha hagut d’enderrocar pel 
seu mal estat i problemes en 
la cimentació. La nova infra-
estructura disposarà d’una 
sala polivalent on les entitats 

esportives del municipi po-
dran fer cursos i activitats, dos 
vestidors i un bar amb cuina”. 
Les obres amb un pressu-
post de 400.000 € també han 
consistit amb “el cobriment 
de l’antiga piscina, que patia 
problemes de filtratge, per 
poder construir a sobre una 
pista de vòlei platja, una de-
manda del Club Voleibol Ro-
quetes que els permetrà dis-
posar d’un espai per entrenar 

tan a l’hivern com a l’estiu i 
poder disputar les competici-
ons d’aquesta modalitat”.
Aquesta actuació també con-
templa la reordenació de la 

part alta de la zona esportiva 
amb la pavimentació de l’ac-
cés i l’adequació de la resta 
d’edificis i espais de la zona 
esportiva.

Millora del tram entre la C-12
i la Raval de Cristo
Des de fa dos anys enrere 

han estat nombroses 
les demandes per part de 
l’Ajuntament de Roquetes al 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat, fent evident 
el mal estat del tram de 
carretera entre la C-12 i la 
Raval de Cristo.              
La resposta per la millo-
ra “sempre era la mateixa, el 
tram d’aquesta carretera  no 
es trobava inclosa en el Pla 
de carreteres de la Generali-
tat. No cansats per la resposta 
continua per part del Depar-
tament, el passat novembre, 
finalment ens vam reunir amb 

el Cap de Servei Territori-
al de Mobilitat de les Terres 
de L’Ebre a peu de carretera, 
per poder valorar una solu-
ció al problema. La proposta 
per part del Departament, va 
ser efectuar el traspàs de ti-
tularitat del tram de carretera 
a la xarxa de carreteres local, 
comprometent-se a realitzar 
la neteja de les cunetes, la 
tala dels arbres que dificulten 
les visibilitats, el reforçament 
del ferm, nova senyalització 
vertical i horitzontal i la incor-
poració d’un carril bici en tot 
el tram, prèvia sol·licitud per 
part de l’Ajuntament d’aquest 

traspàs i el pertinent acord 
plenari”. Arribat a aquest punt , 
”s’han realitzat tots els tràmits 

legals per a que aquest fet si-
gui una realitat en les prope-
res setmanes”.

Es construeix un nou 
edifici amb vestidors, 
sala polivalent, bar, i 

una pista de vòlei platja.

Núria Altadill, regidora d’Urbanisme.
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ELECCIONS 
AGRÀRIES
Unió de Pagesos reclama, 
en el seu programa per a les 
eleccions agràries del 25 i 
el 26 de març, amb el lema 
‘Amb Unió hi guanyes tu’, 
aturar l’especulació i el mo-
del d’implantació d’energies 
alternatives que té un efecte 
depredador per als espais 
agraris. 
El sindicat, que ha presentat 
a Tortosa el seu programa 
electoral, ha impugnat, i ho 
segueix fent, els projectes 
de parcs fotovoltaics i eòlics, 
nombrosos a les comarques 
de l’Ebre, no implicats amb 
el territori, i que encareixen 
el sòl agrari, entre altres 
projectes i infraestructures. 
Per la seua part, JARC situa 
el relleu generacional al 
camp com una prioritat del 
sector per als pròxims anys.
L’organització, que es 
presenta a les eleccions agrà-
ries 2021, defensa un model 
d’agricultura i ramaderia 
professional.

ASAJA 
El sindicat agrari ASAJA ha 
presentat un recurs contra 
la celebració de les eleccions 
agràries dels pròxims 25 i 26 
de març. Consideren que les 
dues modalitats de vot que 
el departament d’Agricultura 
ha implantat, telemàtic i 
electrònic presencial, perju-
dica els drets dels pagesos. 
Reclamen que es torni a 
posar el vot per correu i que 
hagi més punts de votació. 
A les Terres de l’Ebre, 2.400 
pagesos estan cridats a 
participar-hi, mentre al 2016 
n’eren 3.000.

BENIFALLET 
La direcció de l’Escola de 
Benifallet comunica que el 
període de preinscripció per 
al curs 2021-2022, és del 15 al 
24 de març. 
A partir d’aquest curs les sol-
licituds de preinscripció s’han 
de fer en format telemàtic. 

MÉS 
NOTÍCIES

baix ebre
L’ALDEA
L’Ajuntament anuncia l’inici de les obres de 
l’arranjament de l’avinguda Catalunya

L’Ametlla: donacions en la lluita contra la Covid-19
El compte solidari, que es 
va obrir l’any passat per fer 
front als efectes del coro-
navirus, ha recollit un total 
de 7.970 euros, 4.000 dels 
quals s’han destinat als àpats 
calents que es van donar 
als més vulnerables durant 
el confinament. El compte 
segueix obert per poder fer 
donatius.
L’Ajuntament va crear una 

comissió de seguiment per 
gestionar el compte, on hi ha 
diferents representants del 
govern i de l’oposició junta-
ment amb la figura de l’educa-
dor social, que és el responsa-
ble de justificar les despeses. 
De moment, s’han pagat les 
factures dels àpats calents que 
es van portar a domicili de les 
persones que ho necessitaven 
durant el confinament. 

L’ajuntament de l’Aldea 
iniciarà les obres de 

l’arranjament de l’avinguda 
Catalunya després de 
Setmana Santa, una 
obra històrica que unirà 
urbanísticament els dos 
barris.               
La primera fase estarà com-
presa entre l’Ajuntament i el 
Barranc dels Pixadors i com-
portarà una remodelació in-
tegral de tota aquesta zona, 
amb voreres amples, carril 
bici, arbres, nou enllumenat, 
punt de carrega elèctrica per 
a cotxes i  on estaran tots els 
serveis soterrats.
Xavier Royo, Alcalde de l’Al-
dea: “l’inici d’aquestes obres, 
és un fet històric, perquè a 
part de transformar la princi-

pal avinguda de l’Aldea, apor-
tant una gran millora d’imatge 
també comportarà començar 
a unir urbanísticament els dos 
grans nuclis que conformen 
l’Aldea”. L’empresa Auxiliar de 
Firmes i Carreteras  ha estat 
l’adjudicatària  de les obres   
per un import de 319.269 € 
dels quals 200.000 estan sub-
vencionats pel pla d’Acció 
Municipal (PAM) de la Dipu-
tació.

Dues empreses regalen tauletes digitals al 
CEIP Sant Àngel de Camarles

L’empresa constructora 
Martí Queral SL amb 

seu a Camarles i l’empresa 
de tractaments biològic 
d’aigües residuals i 
contaminants Idrabel 
España, han entregat a 
l’Ajuntament de Camarles 15 
tauletes digitals, destinades 
al CEIP Sant Àngel de 
Camarles.                 
En l’acte han participat l’alcal-
de, Josep Antoni Navarro; les 
regidores i regidors Patrícia 
Andrés, Montse Bonet, Ramon 
Brull i Estanislao Martínez; el 
director de l’escola, Àngel Fus-
ter; Martí Queral de l’empresa 

Martí Queral i Thierry Meunier 
d’Idrabel España. Les tauletes 
digitals permetran que l’alum-
nat pugui utilitzar-les a l’escola 
i així podrà aprofitar totes les 
possibilitats de processament 
d’informació i comunicació, 
per tal d’integrar-se amb nor-
malitat als aprenentatges i 
l’activitat acadèmica, ajudant 
a potenciar la motivació i les 
ganes de resoldre reptes.

Les empreses són 
Martí Queral SL i 

Idrabel España

“L’inici de les obres és 
un fet històric per a 

l’Aldea”. 
Començaran després de 

Setmana Santa
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ESCOLA DE 
FAMÍLIES
L’Ajuntament de la Ràpita 
ha informat que aquest mes 
de març, l’Escola de Famílies 
ofereix dues sessions formati-
ves telemàtiques: ‘Com posar 
normes i límits als nostres 
infants’ a càrrec de Cynthia 
Del Pino Gil, psicòloga i 
tècnica de SOAF Montsià. La 
primera formació s’adreça a 
les famílies amb infants de 0 
a 5 anys i serà  dijous 18 de 
març, a les 18.30 h. La segona 
formació s’adreça a les fa-
mílies amb infants de 6 a 10 
anys i serà dijous 25 de març, 
a les 18.30 h. Les inscripcions 
són limitades.

ALCANAR 
D’acord amb el Reglament 
del consell general del poder 
judicial de 7 de juny, jutges 
de pau, i atès que es troba 
vacant el càrrec de jutge/ssa 
de pau suplent, s’anuncia la 
convocatòria pública per a la 
provisió del càrrec de jutge/
ssa de pau suplent d’Alcanar.

SANTA BÀRBARA 
Fa dos anys l’ajuntament ja 
va renovar l’enllumenat del 
Carrer Major substituint-lo 
per llums led gràcies a la 
subvenció del PAES. Ara 
s’havia sol·licitat la mateixa 
subvenció a la Diputació 
per renovar l’enllumenat 
del camp de futbol. Però la 
resolució d’aquesta petició fou 
denegada i l’ajuntament va re-
alitzar una al·legació que final-
ment s’ha tingut en compte, 
resolent que era mereixedor 
d’aquesta subvenció. L’import 
de la subvenció és de 15.000€ 
que correspon a un 95% de 
l’import dels treballs i perme-
trà substituir les lluminàries 
pel nou sistema de llums led. 
D’altra banda la Diputació 
també ha atorgat a través 
del PAM, una altra subvenció 
de 39.337 € que l’ajuntament 
destinarà al pagament de 
despeses d’energia elèctrica 
de l’enllumenat públic.
(La Plana Ràdio)

MÉS 
NOTÍCIES

Verkami per a la segona edició de TERRA PRESA
Des de l’Associació Sediments 
han engegat un Verkami per a 
la segona edició de “TERRA 
PRESA. Per una nova política 
de sediments”. El llibre acull 
un mosaic de veus expertes 
en la gestió dels sediments. 
L’origen del llibre rau en l’ac-
tivisme de Josep Juan (perio-
dista i antropòleg) i de Carme 
Pons (publicista i dissenya-
dora) dintre de la Campanya 

pels Sediments, per una major 
justícia social i ambiental, en 
aquest cas concentrada en una 
gestió responsable de l’aigua i 
dels sediments. El llibre explica 
les tècniques per gestionar els 
sediments i retornar al Delta 
part de la vida que té empreso-
nada. A hores d’ara el 99% dels 
sediments queda empresonat 
als embassaments de la Conca 
de l’Ebre.

Detenen un home després de perseguir-lo
per terrats d’Amposta
Agents de la Policia Local 

d’Amposta i dels Mossos 
d’Esquadra han detingut la 
matinada d’aquest dimecres 
un home de 36 anys 
com a presumpte autor 
d’un delicte de robatori 
amb força a l’interior de 
domicili.                 
L’arrest s’ha fet després d’una 
persecució per diverses teu-
lades dels habitatges adja-
cents al que s’hauria comès el 
delicte. El detingut, amb més 
de 25 antecedents policials, 
li han localitzat un tornavís i 
una llanterna. Quan acabin 
les diligències policials havia 
de passar a disposició del jut-
jat de guàrdia d’Amposta.

LA RÀPITA
Maribel Cera, reelegida presidenta de 
l’Associació Catalana de Dones de la Mar
La pescadora de la Ràpita, 

Maribel Cera, ha estat 
reelegida com a presidenta 
de l’Associació Catalana de 
Dones de la Mar.               
La seva candidatura ha es-
tat l’única presentada i, amb 
la seva reelecció a l’assem-
blea general extraordinària 
d’aquest divendres, seguirà 
presidint l’entitat els pròxims 
dos anys. L’entitat , fruit d’un 
projecte de cooperació dels 
dos GALP catalans de pes-
ca i la Federació Catalana de 
Confraries de Pescadors, es 
va constituir el 2018 i té actu-
alment una vintena de mem-

bres. A Cera, una de les po-
ques pescadores en actiu de 
Catalunya, l’acompanyaran a 
la junta directiva l’aqüiculto-
ra de Deltebre Leidy Johanna 
Aya, vicepresidenta primera, 
i la ‘remendadora’ Flori Bala-
gué, vicepresidenta segona.
(ACN)

L’entitat va néixer fa 
tres anys fruit d’un 

projecte dels GALP i les 
confraries.
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FIRA DE L’OLI I 
L’ESPÀRREC 
La Fira de l’oli i l’espàrrec de 
Godall, tot i la pandèmia con-
tinua el seu camí. Després que 
l’any passat s’hagués de sus-
pendre a darrera hora per la 
declaració de l’estat d’alarma 
el mateix dia de la inaugura-
ció, enguany l’organització ha 
decidit donar-li una empenta, 
amb la voluntat que la fira, tot 
i la situació actual, no s’aturi. 
S’ha buscat una nova forma 
de fer la fira. S’ha mantingut 
l’espera fins al final per a què, 
aquest cap de setmana quan 
oficialment hauria d’haver 
sigut la fira, s’inauguri de 
forma virtual. La fira, que 
serà exclusivament virtual no 
durarà un cap de setmana sinó 
que, durant tot l’any 2021 es 
realitzaran diferents activitats 
de forma telemàtica.

Hi haurà concursos, demos-
tracions, gastronomia, visites 
virtuals... tot el que la situació 
permeti i garantint les mà-
ximes condicions de seguretat.

GODALL SANTA BÀRBARA
25 d’abril: data de la consulta 
sobre la planta de compostatge
Els membres de l’oposició a 
l’ajuntament planer, grup no 
adscrit, MAP i PSC van oferir 
una roda de premsa per expli-
car als mitjans les diferents ac-
cions que han portat a terme 
en suport de la plataforma “No 
a la planta de compostatge a la 
Plana del Montsià” i van infor-
mar sobre la data en la que es 
podrà realitzar la consulta.
“Veiem bé la finalitat de la plan-
ta de compostatge, però no 
la volem ni a Santa Bàrbara ni 
a cap poble del Montsià“ així 
obria la roda de premsa el re-
gidor a l’oposició del grup no 
adscrit Joaquim Martí. 
Martí va començar explicant 
que els membres de l’oposició 
havien presentat al passat ple 
la moció de suport a la plata-
forma que recolza la consulta 
popular per saber l’opinió dels 
veïns i veïnes. Martí va deixar 
clar que la moció no només va 

tenir el suport dels membres 
de l’oposició sinó que també 
de les dues regidores de l’equip 
de govern, Laia Pla de Junts x 
Santa Bàrbara i Elen Esterlich 
d’ERC.
En la seva intervenció la lí-
der del PSC Eva Franch va dir 
la data de la consulta que serà 
el 25 d’abril. Franch va explicar 
que podrà votar tota persona 
major de setze anys i no tin-
drà un caràcter vinculant “serà 
una consulta sense precedents, 
aquí no s’ha fet mai i comptarà 
amb la participació de la gent 
perquè pugui opinar sobre un 
tema que genera molta con-

trovèrsia i no és fàcil”. Franch 
pensa que hi ha molta gent 
preocupada pel tema i que val 
la pena fer-la. Isabel Garcia del 
MAP recordava que el seu grup 
en el darrer ple va demanar una 
comissió de seguiment perquè 
les coses es facin ben fetes i 
que no hi hagin sorpreses en la 
tramitació de la planta. 

La consulta se 
celebrarà el 25 d’abril a 
l’Smartcentre, de les 9 
del matí fins a les 20 h.

La consulta se celebrarà el 25 
d’abril a l’Smartcentre, de les 9 
a les 20 hores, no tindrà caràc-
ter vinculant i segons explicava 
l’alcalde Antonio Ollés tindrà 
un cost aproximat d’uns 3.200 
euros. A la foto, E. Franch, I. 
Garcia, J. Martí.

(Notícia de la Plana Ràdio)

ULLDECONA
L’Ajuntament aprova el 

compte general del 2019
L’Ajuntament va celebrar di-
lluns el ple de manera telemà-
tica. Es van aprovar per unani-
mitat tots els punts de l’ordre 
del dia dins la secció resolu-
tòria, que incorporaven diver-
sos convenis. Es tracta, en pri-
mer lloc, de cinc documents 
d’acord amb el Servei Català 
del Trànsit en matèria de se-
guretat viària, cessió d’apa-
rell cinemòmetre per realitzar 
controls de velocitat dins els 
nuclis urbans, cessió d’etilò-
metre per vigilar i controlar 
el nivell d’alcoholèmia en les 
vies urbanes i l’organització 
de campanyes de mobilitat 
segura, especialment pel que 
fa a la conducció de ciclo-
motors. També es van aprovar 
tres convenis amb el Consell 
Comarcal. 
En l’àmbit econòmic, es va 
aprovar una modificació de 
crèdit i el compte gene-
ral corresponent a l’exerci-

ci 2019, després de l’informe 
emès per la Comissió Especial 
de Comptes i la seva exposició 
pública al BOPT les darreres 
setmanes. La dada més desta-
cable de l’informe d’interven-
ció respecte al compte general 
és la reducció a més de la mei-
tat de l’endeutament de natu-
ralesa financera en el període 
2015-2019, situant-se actual-
ment en 1.477.588 euros. Això 
representa una ràtio de deute 
viu del 27%. A la imatge, l’alcal-
dessa Núria Ventura. 

SANT JAUME
“Caminem cap a la igualtat”

El proper diumenge dia 14, 
“caminem cap a la igualtat en 
motiu del 8M, Dia Internacio-
nal de les Dones!”. L’horari de 
la caminada serà de 10:30h a 
13h. El lloc, el Passeig fluvial 
de Sant Jaume d’Enveja. Les  

Inscripcions es faran baix del 
pont “lo Passador”, en benefici 
de Projecte Emma, en el mo-
ment de la sortida. 
La caminada es va ajornar diu-
menge passat per la pluja. Per 
això es farà diumenge vinent. 

EL PRIMER NADÓ 
DE L’ANY AL 
MUNICIPI 
SENIENC
El dimecres passat l’alcalde 
de la Sénia, José Ramon 
Bellaubí i la regidora de 
l’àrea de les persones, 
Alma Gimeno, van visitar el 
primer nascut de l’any 2021 
a la Sénia. 

“Benvingut Andrei Ionut. 
Felicitats a tota la família”.

LA SÉNIA

montsià
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Un any de pandèmia a la 
Regió Sanitària Terres de l’Ebre

Aquesta setmana es compleix 
un any d’ençà que es va de-
tectar la primera persona amb 
coronavirus a la RSTE (Regió 
Sanitària Terres de l’Ebre). En 
concret, el dia 10 de març es 
va confirmar el primer cas, i un 
any després la pandèmia con-
tinua sent una amenaça per les 
nostres vides, tot i que cada 
cop més controlada, i tothom 
tenim clar que no podem abai-
xar la guàrdia, ni ens podem 
relaxar perquè vivim en un es-
tat de calma tensa permanent.
El primer que vull fer amb 
aquest escrit és mostrar tot 
l’escalf per les persones que 
han perdut éssers estimats, 
que han patit i/o estan patint 
els efectes d’aquesta pandèmia 
en el sentit més ampli. Com 
sempre dic, darrere dels nú-
meros hi ha persones i famílies 
on l’impacte ha estat inimagi-
nable. Des d’aquí, tot l’acom-
panyament i reconeixement 
per l’esforç del dia a dia.
Recordo aquells dies de finals 
de febrer on ja s’havien con-
firmat els primers casos a Ca-
talunya i ens vam començar a 
preparar com a territori. Eren 
moments d’incertesa, el des-
coneixement ens envaïa, tení-
em la responsabilitat de gesti-
onar una pandèmia de la qual
en sabíem ben poc i estava tot 
per escriure. Molts matins, a les 
reunions amb els companys 
i companyes d’altres regions 
sanitàries, quan els sentia ex-
plicar la situació, les llàgrimes 
em queien, però calia ser forta. 
Com a responsable de Salut al 

territori vaig tenir clar que, fos
el que fos el que ens venia, ho 
havíem de gestionar i afrontar 
tots plegats: tothom era im-
portant, era hora de remar tots 
en la mateixa direcció i al sis-
tema de salut del territori ens 
havíem d’organitzar com un 
tot, perquè quan sumem ens 
multipliquem per donar res-
posta a les necessitats de les 
persones. Sabíem que necessi-
taríem llits, sobretot de crítics, 
i per això vam consensuar un 
pla de contingència territorial 
que va permetre organitzar-se 
i donar resposta coordinada 
transformant els recursos de 
què disposàvem. En aquest 
sentit, vull agrair sincerament 
tota la implicació dels equips 
directius del territori. Poso al-
guns exemples: l’hospital de 
referència al territori, l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta, 
va convertir paritoris en UCI i 
també les sales de reanimació; 
es va traslladar tota l’activi-
tat maternoinfantil a la Clíni-
ca Terres de l’Ebre i l’activitat 
quirúrgica urgent de trauma-
tologia a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre; i vam buscar 
espais addicionals per si ens 
calien com l’antiga residència 
de gent gran d’Amposta.
A més teníem la responsabi-
litat de protegir als professio-
nals. Recordo l’espera de les 
comandes d’EPI’s, de com vam 
convertir la seu del CatSalut en 
un magatzem improvisat on 
vam centralitzar les donacions. 
Aprofito per fer un profund 
agraïment a totes les persones 

i empreses que ens van con-
tactar per aportar allò que te-
nien i com ho subministràvem 
quan algun centre ho necessi-
tava. Vam rebre des d’EPI’s fins 
a menús de restaurants i molts 
missatges d’ànims i agraïment 
que vam fer arribar als profes-
sionals. Amb emoció recordo 
els aplaudiments diaris de les 
20h, tota una mostra de re-
coneixement de la ciutadania 
cap a uns professionals que 
van haver de transformar-se, 
d’adaptar-se i buscar alterna-
tives com la telemedicina per 
atendre a les persones de for-
ma diferent i tan segura com 
fóra possible. L’impacte de les 
imatges dels professionals sa-
nitaris amb les EPI’s, el primer 
cas a les Terres de l’Ebre, la 
primera pèrdua, el tancament 
d’escoles i universitats, el de-
cret d’alarma, el confinament 
domiciliari, les experiències 
colpidores de persones que no 
podien visitar o acompanyar 
els seus ser estimats, pacients 
que només es podien comuni-
car mitjançant les tecnologies, 
els carrers buits, la coordinació 
de la gestió de la pandèmia a 
les residències de gent gran... 
són moments i fets que mai 
oblidarem! 

(continua a la plana següent)

Mar Lleixà, Gerent de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre

Dimecres va fer un any del primer cas de 
covid-19 al nostre territori

Mar Lleixà, Gerent de la Regió Sanitària de 
Terres de l’Ebre: 

“El primer que vull fer amb aquest escrit
és  mostrar tot l’escalf per les persones que 

han perdut éssers estimats, 
que han patit i/o estan patint els efectes 
de la pandèmia en el sentit més ampli”

ELS PRIMERS DIES

Lleixà: “molts matins, a les reunions
amb els companys i companyes 

d’altres regions sanitàries, quan els 
sentia explicar la  situació, les llàgrimes 
em queien, però calia ser forta. Com a 

responsable de Salut al territori vaig tenir 
clar que, fos el que fos el que ens venia, ho 
havíem de gestionar i afrontar tots plegats: 

tothom era important, era hora de remar tots 
en la mateixa 

direcció i al sistema de salut del 
territori ens havíem d’organitzar com un tot, 

perquè quan sumem ens 
multipliquem per donar resposta a les 

necessitats de les persones” 
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LA VACUNACIÓ ÉS 
LA LLUM  AL FINAL 
DEL TÚNEL
La població major de 16 
anys de Terres de l’Ebre  
són 151.540 persones, les 
dades de vacunació a data 
7 de març indiquen que han 
rebut la primera dosis 15.778 
persones, que representa 
un 8,9% de la població, la 
cobertura de primeres dosis 
és del 95,3% de persones 
institucionalitzades, del 
85,2% entre el personal de 
residencies, del 81,8% de 
personal sanitari, 65,7% de 
les persones grans  depen-
dents i usuaris de centres 
de dia, 66,1% de persones 
en atenció domiciliaria > 79 
anys, del 35,9% de persones 
en atenció domiciliaria < 80 
anys, 23,8% de persones > 
79 anys, del 48% de treballa-
dors essencials i un 3,5% de 
> de 15 anys no classificats. 
Respecte a les segones dosis 
administrades hi ha immunit-
zades 4.973 persones, que re-
presenta 2,8% de la població. 
Un 90,3% de les persones 
institucionalitzades, un 80% 
de personal de residències, 
67,6% de personal sanitari, 
un 1,4% de grans dependents 
i usuaris de centres de dia, 
0,4% de persones en atenció 
domiciliaria > 79 anys, un 
0,9% de persones en atenció 
domiciliaria < 80 anys, un 
0,6% persones > 79 anys, 
0,5% treballadors essenci-
als i un 1% > de 15 anys no 
classificats.

“La vacunació és la llum al 
final del túnel, és l’esperança, 
necessitem disposar de major 
nombre de dosis, actualment 
disposem de tres vacunes 
cadascuna adreçada a un 
col·lectiu específic, l’estratè-
gia de vacunació és un repte 
de país i de territori i ara per 
ara una prioritat, necessitem 
immunitzar el més ràpid 
possible a la població més 
vulnerable i avançar fins a 
disposar de l’anomenada 
immunitat de grup que 
només aconseguirem quan 
tinguem a almenys un 70% 
de la població vacunada. Un 
agraïment molt especial a 
tots els professionals que 
s’hi han bolcat en aquesta 
estratègia i estan col·labo-
rant i implicant-se de forma 
voluntària”.

“Som davant una crisi sanitària, social i 
econòmica mai vista ni esperada per ningú”

humana i tècnica demostrada 
per totes i tots els professio-
nals de la salut.
Som davant una crisi sanitària, 
social i econòmica mai vista ni 
esperada per ningú. Aquesta 
pandèmia ha estat tot un repte 
en majúscules que ens ha can-
viat a tots la vida, la forma de
relacionar-nos, i ens ha ro-
bat les abraçades i moltes vi-
des. Ara ens trobem amb una 
evolució de les dades epide-
miològiques favorables, amb 
una disminució de la pressió 
assistencial, però encara amb 
una UCI tensada. No podem 
ni devem abaixar la guàrdia, 
no podem córrer... hem de se-
guir sent prudents. L’arribada 
de la campanya de vacuna-
ció és una gran notícia, com 
la llum al final del túnel. Ens 
hem transformat com a soci-
etat, la majoria de la ciutada-
nia ho ha entès i ha seguit les 
recomanacions que se li feia, 
assumint tots els sacrificis per 

difícils que fossin, però tam-
bé hem transformat el sistema 
sanitari públic per donar la mi-
llor resposta a les persones, a 
les que hem d’intentar cuidar 
i acompanyar en aquests mo-
ments tan complicats. I, ho vull 
reiterar les vegades que calgui, 
els professionals sanitaris han 
estat els veritables protago-
nistes que ho han donat tot i 
ho segueixen fent després d’un 
any de feina incansable, d’es-
forços, d’entrega, d’implicació, 
d’experiències de transforma-
ció vital amb un fort impacte 
emocional. Han estat, són i se-
ran un veritable exemple per a 
tota la societat.
Per això, amb la convicció i 
seguretat que sortirem refor-
çats com a territori, només em 
brolla de l’ànima una paraula: 
GRÀCIES!

Mar Lleixà
Gerent de la Regió Sanitària de 
Terres de l’Ebre

Mar Lleixà: “no 
podem ni devem 

abaixar la guàrdia, 
hem de continuar 

sent prudents. 
La vacunació és una 

gran notícia però 
queda molt per fer i 
hem de seguir com 

fins ara”

Les dades
L’impacte de casos a la 

RSTE (Regió Sanitària 
Terres de l’Ebre) ha estat de 
9.570 casos confirmats, 217 
a la primera onada, 4.942 en 
segona i 4.411 en la tercera.                
La mitjana d’edat és de 44,9 
anys, un 52% son dones i un 
48% homes. 
Han perdut la vida 170 per-
sones, 45 en primera onada, 
74 en segona i 51 en tercera. 

L’afectació a les residències ha 
estat de 357 casos confirmats, 
24 en primera onada, 223 en 
segona i 110 en tercera i 50 per-
sones han perdut la vida; 13 la 
primera onada, 29 en segona i 8 
durant la tercera. 
El % de residents contagiats 
ha estat del 17,4% enfront del 
43,9% de Catalunya, i el % de 
morts del 2,6% enfront el 12,8% 
de Catalunya. 

Un 3,8% dels casos confirmats a 
la RSTE s’han produït en l’àmbit 
residencial i un 33% de les de-
funcions.
S’han realitzat 119.376 PCR, 
10.615 en primera onada, 
60.706 en segona i 48.055 du-
rant la tercera, i 32.821 TAR 
(test antigènics ràpids) 166 en 
primera, 7.390 segona i 25.265 
durant la tercera. 
S’han detectat 124 brots amb 

1.526 casos, un 69% eren 
d’origen familiar, un 11% soci-
al, 11% nosocomial i 10% la-
boral. El nombre màxim d’in-
gressos setmanals en unitats 
d’hospitalització d’aguts ha 
estat de 50 persones durant 
la segona onada en concret 
entre el 26 d’octubre i l’1 de 
novembre i de 58 persones 
en la tercera onada entre el 
18 i 24 de gener.

(ve de la plana anterior)

A la primera onada vam ser la 
primera regió sanitària a deses-
calar i a recuperar l’anomenada 
nova normalitat. Pensàvem que 
ja estava llest, que arribava l’es-
tiu i marxaríem de vacances... 
i el virus també! Però, malau-
radament, va venir una segona 
onada, i posteriorment una ter-

cera amb molta més intensitat. 
I, amb la coordinació de tots 
els proveïdors de salut, arriba-
ren nous esforços per trobar 
eines i recursos per ajudar als 
professionals a donar la millor 
resposta tant a les necessitats 
covid com a les no covid. Hem 
augmentat el nombre de llits 
de crítics, hem habilitat noves 
estructures com la nova uni-
tat de semicrítics i l’ampliació 
d’urgències de l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta, les 
noves unitats habilitades tant 
a l’Hospital de la Santa Creu 
de Jesús com a l’Hospital Co-
marcal d’Amposta, i els mòduls 
annexos als Centres d’Atenció 
Primària. No és fàcil resumir 
de forma breu un any farcit de 
tantes experiències que han 
marcat les nostres vides per 
sempre. Han estat claus la co-
ordinació interdepartamental 
del Govern, la implicació del 
món local -Ajuntaments i Con-
sells Comarcals-, i la qualitat 
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MÉS PARCS 
EÒLICS 
La senyalització de fites, el 
lloguer de magatzems i la 
presència de maquinària 
havia fet saltar les alarmes 
fa unes setmanes a la Terra 
Alta. Fonts de l’empresa Na-
turgy van confirmar que els 
treballs previs a la construc-
ció dels parcs eòlics Barrancs 
i Punta Redona s’han iniciat. 
La DO del vi té obert un 
contenciós administratiu 
per aturar els tres projectes, 
però l’empresa argumenta 
que compten amb totes les 
autoritzacions i que el procés 
judicial no impedeix engegar 
els treballs. L’Ajuntament de 
Batea ha demanat una am-
pliació de la documentació 
abans de donar la llicència 
d’obres, però ja s’haurien 
atorgat les de Vilalba dels 
Arcs i la Pobla de Massalu-
ca, com es comprova en la 
notícia adjunta. 

CALVET DEFENSA 
EL DECRET EÒLIC 
El decret de renovables 
16/2019 “funciona bé” i ofe-
reix “garanties” tant a ajun-
taments com societat civil a 
l’hora d’evitar la massificació 
de projectes de centrals 
d’energies renovables sobre 
determinades zones del país. 
Malgrat la multiplicació de 
crítiques contra una norma 
que ha obert la porta a una 
autèntica allau de projec-
tes eòlics i fotovoltaics, 
el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, 
ha defensat novament la 
seva vigència. En contra de 
l’opinió d’ajuntaments i eco-
logistes, que alerten d’una 
massificació en alguns ter-
ritoris concrets, Calvet creu 
que el treball de la Ponència 
d’Energies Renovables evita 
aquesta concentració i des-
carta projectes d’acord amb 
aquest criteri.

BATEA TERRA ALTA

EL PERELLÓASCÓ

Les obres d’antics projectes eòlics impugnats 
amenacen cellers i activitats enoturístiques 
L’administració ha fet cas omís 
a les al·legacions dels propieta-
ris del celler Bernaví de Vilalba 
dels Arcs alertant que alguns 
dels aerogeneradors del nou 
parc eòlic Els Barrancs s’ubi-
quen massa prop de l’explo-
tació vitivinícola. El celler de 
Marco Bernava no existia quan 
es va tramitar aquesta central 
i en la valoració de l’impacte 
ambiental només figura a la 
propietat l’antic Mas Vernet. 
Amb molins de més de 200 
metres d’altura, Bernava dona 
per enterrat el seu projecte 
enoturístic lligat a la produc-
ció del vi. El cas exemplifica la 
incessant petició d’entitats so-
cials i econòmiques de la co-
marca perquè el Govern aturés 
uns projectes tramitats fa més 
d’una dècada en un context 
molt diferent de l’actual.
“El greuge i el problema que te-
nim és la proximitat de la central 

amb les nostres instal·lacions. Els 
petits productors no vivim no-
més de la venda de l’ampolla i la 
distribució sinó de transmetre, 
amb l’enoturisme, la nostra ex-
periència i el nostre entorn”, ha 
lamentat Marco Bernava. (ACN)

La proximitat de dos aerogeneradors
amb el celler Bernaví hipoteca el futur

i els projectes de l’explotació

Al·legacions a tres 
avantprojectes de generació 

d’energies renovables
El ple de l’Ajuntament del 
Perelló, convocat aquest di-
mecres en sessió extraordinà-
ria, ha aprovat presentar al·le-
gacions a tres avantprojectes 
de generació d’energies re-
novables: la instal·lació foto-
voltaica Les Planes i els parcs 
eòlics Tossal de Montagut i 
Vandellòs II. Els informes s’han 
emès en la consulta prèvia a la 
Ponència d’energies renova-
bles, l’òrgan del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, que 
és qui determina la viabilitat 
dels avantprojectes de parcs 
eòlics i plantes solars fotovol-
taiques. Davant l’allau de pe-
ticions, a partir de l’any 2021, 
s’ha pres la determinació de 
presentar al·legacions a tots 
els avantprojectes que es pre-
sentin, estiguin a dins o fora 
del terme municipal. Durant 

la sessió plenària, s’ha acordat 
crear una Comissió Municipal 
de Seguiment de les Energies 
Renovables, amb la participa-
ció de l’equip de govern d’ERC 
i els regidors de Junts per tre-
ballar plegats per abordar cada 
cas. Des de principis de l’any 
2020 l’Ajuntament ha rebut 
16 peticions d’instal·lacions de 
parcs eòlics i fotovoltaics. Da-
vant d’aquestes propostes, els 
Ajuntaments poden interpo-
sar al·legacions a la Ponència. 
De les 16 peticions rebudes 
per l’Ajuntament, 8 han rebut 
l’aprovació de la Ponència, 4 
han estat rebutjades i 4 es tro-
ben en tramitació. 
L’Ajuntament ha presentat al-
legacions a 6 instal·lacions de 
les 16 peticions, les quals han 
acabat tenint diferents resultats 
per part de la Ponència.

Reformes de Cal Cavaller

Cal Cavaller és un dels edificis 
més importants d’Ascó (Ribe-
ra d’Ebre). L’edifici, propietat 
de l’Ajuntament des dels anys 
vuitanta, compta amb un pro-
jecte de rehabilitació per al 
conjunt de les cinc plantes i el 
consistori ha aprovat el pro-
jecte per iniciar una primera 
fase, la reforma de la planta 
baixa i el soterrani. S’hi farà 
una sala d’exposicions itine-
rants i permanents i el futur 
accés a la resta de l’edifici 
com equipament municipal. 

El pressupost de l’obra és de 
460.641,86 euros i el Depar-
tament de Cultura ha atorgat 
una subvenció per finançar 
els treballs d’uns 150.000 eu-
ros, aproximadament. Un cop 
aprovat definitivament el pro-
jecte d’execució aquest mes 
de febrer, s’iniciaran els trà-
mits per licitar les obres.

L’Ajuntament
aprova el projecte
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INFORME 
DESFAVORABLE 
SOBRE EL PARC 
EÒLIC XERTA
L’Ajuntament informa que 
la setmana passada va 
tenir entrada el certificat 
de l’acord adoptat per la 
Ponència d’Energies Reno-
vables sobre la viabilitat de 
l’emplaçament de l’avant-
projecte d’un parc eòlic al 
terme municipal de Xerta, 
a la partida de l’Arram.  
La Ponència va emetre el 
següent acord:  

Primer:  Emetre informe 
desfavorable sobre el 
Parc Eòlic Xerta, al terme 
municipal de Xerta, atès 
que existeixen elements 
determinants que, ja d’inici, 
es consideren insalvables 
per l’afectació a espècies 
de fauna protegida (àguila 
daurada i duc) i fauna ame-
naçada (àguila cuabarrada i 
trencalòs). A més, es preveu 
que els aerogeneradors 
projectats alterin el fons 
escènic del Parc Natural 
dels Ports de manera irre-
versible.  
Segon: No emetre el pro-
nunciament sol·licitat sobre 
l’amplitud i el nivell de 
detall de l’estudi d’impacte 
ambiental del projecte atesa 
la inviabilitat de l’emplaça-
ment del projecte.

Tercer: Notificar aquest 
Acord al sol·licitant i a l’Ajun-
tament de Xerta.
“Tot plegat es comunica per 
a que sigui de públic conei-
xement”.

TIVENYS 
Compte enrere per conèixer 
Lo Pregoner, el butlletí mu-
nicipal. “Una entrevista amb 
una protagonista ben cone-
guda, un reportatge ben 
especial, notícies, opinió, 
cultura, societat, esports, 
associacions i entitats… Tot 
el que ha passat a Tivenys 
durant els últims quatre 
mesos, a les vostres mans! 
Aviat arriba Lo pregoner”.

MÉS 
NOTÍCIES

Riba: “Hem aconseguit fer un pas important per 
la pervivència dels deltes europeus”

L’eurodiputada 
republicana Diana Riba, 

una de les impulsores amb 
la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre i l’eurodiputat, Toni 
Comín, del “Manifest per 
a la protecció dels deltes 
europeus” s’ha felicitat pel 
gran nombre de signants 
del document.                
Riba ha afirmat que “és un 
gran dia per les Terres de 
l’Ebre, per Catalunya i per Eu-
ropa. Després d’una gran feina 
de col·laboració i entesa amb 
la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre i un conjunt  transversal 
d’eurodiputats i eurodiputa-
des catalanes, hem aconse-
guit fer un pas important per 
la pervivència dels deltes eu-
ropeus i situar aquest tema en 
l’agenda política europea”.
L’eurodiputada ha explicat 
que al Manifest  “exigim a la 
Comissió Europea una visió 
holística dels deltes en l’àmbit 
europeu i una gestió integra-
da de les conques hidrogràfi-
ques, a més de reivindicar la 
necessitat d’elaborar un pla 

europeu de restauració i re-
cuperació dels deltes que si-
gui d’obligat compliment pels 
estats”. L’eurodiputada ha re-
cordat que “el delta de l’Ebre 
és un territori únic pel seu va-
lor ecològic, però alhora, es-
pecialment vulnerable davant 
grans amenaces com són la 
manca de sediments i el canvi 
climàtic”.
En aquest sentit ha advertit 
que “els deltes han de ser una 

prioritat cabdal per Europa 
perquè segurament és aquí 
on es lluiti la primera batalla 
contra el canvi climàtic”. I és 
per això que “hem de posar 
totes les energies i totes les 
nostres forces en aquesta ba-
talla,  perquè salvar el Delta 
és una qüestió de país i una 
qüestió europea”.  Jordi Solé, 
eurodiputat d’Esquerra, ha es-
tat present en el lliurament del 

L’eurodiputada Diana Riba.

Manifest al vicepresident exe-
cutiu de la Comissió Europea, 
Frans Timmermans. En aquest 
lliurament també han parti-
cipat representants d’algunes 
entitats signants, i els eurodi-
putats i eurodiputades Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, 
Toni Comín, Pernando Barre-
na, Sira Rego, Manu Pineda, 
Tilly Metz, Tatjana Zdanoka i 
Anna Deparnay.

PDE
Eurodiputats de 21 estats reclamen mesures 

de protecció dels deltes d’obligat compliment
El manifest “Cap una 

Europa verda que 
protegeixi els deltes”, 
impulsat per la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre (PDE) 
amb la col·laboració d’ERC, 
Junts i els Comuns, ha 
aconseguit el suport de 85 
eurodiputats de 21 estats i 
cinc grups polítics diferents 
de l’Eurocambra.               
També l’han fet seu una cin-
quantena d’associacions i en-
titats que actuen en el marc 
europeu. L’objectiu és que la 
Comissió Europea assumeixi 
una “visió holística” d’aquests 
espais rics i vulnerables, molt 
amenaçats pel canvi climàtic, 
a l’hora de fixar mesures i nor-
matives concretes de protec-
ció així com d’”obligat com-
pliment”. 
El document ha estat signat i 

traslladat aquest dimecres a 
la mateixa Comissió perquè el 
faci efectiu. 
“Un dels grans èxits del mani-
fest és que és molt transver-
sal”. (ACN)

85 eurodiputats 
i eurodiputades, 

gairebé 60 
associacions d’arreu 

del continent i 
diversos centres 
acadèmics i de 

recerca han signat el 
document.

El manifest “Cap una Europa verda que protegeixi 
els deltes” ha estat impulsat per la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre amb la col·laboració d’ERC,
 Junts i els Comuns



17DIARI MÉS EBRE • divendres 12 de març / 2021terres de l’ebre

PLE 
L’Ajuntament de Deltebre 
ha celebrat aquest dimecres 
la sessió plenària del mes de 
març, la qual s’ha iniciat fent 
lectura del Manifest del Dia 
Internacional de les Dones 
elaborat pel Consell Muni-
cipal de Dones de Deltebre. 
Un dels punts destacats de 
la sessió ha estat l’aprovació, 
per unanimitat, del regla-
ment d’Horts Socials i el Banc 
de Terres. En el primer cas, 
els Horts Socials, l’Ajunta-
ment posarà a disposició 
entre 12 i 13 parcel·les del vol-
tant de 50 metres quadrats 
per tal que els veïns i veïnes 
puguin realitzar el seu cultiu.

En el segon cas, el Banc 
de Terres complementa la 
proposta d’Horts Socials però 
en aquest cas l’Ajuntament 
tindrà la funció de posar 
en contacte les persones 
que vulguin cultivar el seu 
hort amb propietaris de 
terrenys per així facilitar un 
acord entre els dos parts. El 
plenari també ha aprovat, 
per unanimitat engegar el 
projecte de comunicació 
pública Delta.Cat. També s’ha 
debatut la proposta d’al-
caldia per sol·licitar a l’Estat 
espanyol l’inici dels tràmits 
per tal que l’Ajuntament 
pugui gestionar la Finca de 
Bombita, així com també per 
lamentar les actuacions que 
s’estan duent a terme a hores 
d’ara a la pròpia Finca i que 
preveuen el retrocés natura-
litzat d’aproximadament 500 
metres de la línia de costa. 
Proposta aprovada amb els 
vots d’Enlairem i ERC, i amb 
el vot en contra del PSC.

DELTEBRE

Albert Batet i Mònica Sales visiten la Càmara 
Arrossera del Montsià

Els diputats electes de Junts 
per Catalunya Albert Batet 
i Mònica Sales s’han reunit 
aquesta setmana amb el presi-
dent de la Càmara Arrossera 
del Montsià, Jordi Marcel, i el 
gestor econòmic, Paco Bayo, 
per conèixer de primera mà 
el nou projecte innovador i 
ecològic que han desenvolu-
pat a partir de la seva matèria 
prima: l’arròs. La cooperativa 
agrícola, aprofitant la clofolla 
d’arròs, ha produït un materi-
al sostenible, anomenat Ory-
zite, que substituirà el plàstic 

en productes de diverses in-
dústries com: l’automoció, la 
logística, els tèxtils, els emba-
latges o els mobles.
Durant la reunió a Amposta, 
Batet ha destacat la impor-
tància d’incloure l’I+D en les 
empreses. En la reunió, també 

hi han participat els membres 
de les candidatura de Junts 
per Catalunya a la demarca-

ció de Tarragona, Irene Negre, 
Annabel Marcos i Josep Maria 
Roig.

LAURA BORRÀS
“Aquest és el conflicte que l’Estat espanyol 
manté amb Catalunya a tots els nivells”
Laura Borràs, des de 

Tortosa, va carregar 
contra les decisions de 
tombar el tercer grau dels 
presos independentistes 
i l’aixecament de la 
immunitat de Puigdemont, 
Comín i Ponstatí.               
Per aquest motiu va haver 
una concentració de suport 
dimarts arreu del territori 
“contra les maniobres de l’es-
tat espanyol. No és justícia, 
és vengança”.
Borràs va assegurar que el 
tercer grau no és cap privile-
gi, que “és un dret de les per-
sones que no haurien de ser 
a la presó”. La diputada electa 
de Junts també va qualificar 
com a insòlita la votació de 

l’aixecament de la immuni-
tat dels eurodiputats exiliats. 
Borràs va assegurar que el 
PSOE ha votat al costat del 
bloc del 155 i “al costat de 
VOX” per a traure’ls la immu-

nitat. 
Borràs va estar a Tortosa per 
a donar suport a Rai López, 
membre de Junts, que havia 
estat citat a declarar per ame-
naces i coaccions.

Els diputats electes
de Junts van conèixer

el nou projecte 
innovador i ecològic

Borràs va estar a 
Tortosa per a donar 
suport a Rai López, 
membre de Junts

Actes institucionals per commemorar el Dia de les Dones
Dilluns, arreu del territori, 
van tenir lloc actes institu-
cionals de commemoració 
del Dia Internacional de les 
Dones. A Tortosa, 16 centres 
educatius de les Terres de 
l’Ebre van participar-hi en 
l’acte organitzat per la De-
legació del Govern, el Con-
sell Comarcal del Baix Ebre 
i l’Ajuntament de Tortosa. 
Un acte que es va poder se-

guir a través de Canal Terres 
de l’Ebre. La participació de 
l’alumnat fou gravada prèvi-
ament. Els alumnes van llegir 
el manifest que reivindica la 
corresponsabilitat entre ho-
mes i dones per aconseguir la 
igualtat efectiva. Carme Valls, 
la coordinadora de l’Institut 
Català de les Dones, va cridar 
a la col·laboració dels hòmens: 
“La campanya increpa als hò-

mens a què canvien esta for-
ma d’actuar, perquè només 
ho aconseguirem quan s’im-
pliquen i realitzen les tasques 
de la llar igual que les dones”. 
Per la seua part, l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé, va dir 
que “esperem que algun dia no 
ens calga reivindicar que enca-
ra ens falten passos per a po-
der viure en una plena igualtat 
entre hòmens i dones”.
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LA FEDERACIÓ 
GUANYA PER 
GOLEJADA
Va tornar el futbol a la 1a 
catalana per decret llei, perquè 
la Federació catalana va dir 
jugar si o si encara que sigui 
sense públic i molts clubs 
tinguin les seves finances a 
zero. Tanta reunió de clubs, 
per què ha servit? A la fi 
dels 40 equips només 5 han 
decidit no jugar de moment: 
Gandesa, Tàrrega, Alcarràs, S. 
Ildefons i Gavà. La Federació 
el més segur, com a premi, els 
baixarà de categoria per ser 
cauts, realistes i entendre que 
en aquesta categoria jugar 
sense públic és un mini suïcidi 
futbolístic. D’aquesta forma, 
segueix el surrealisme a futbol 
amateur: a la Tercera divisió 
sense públic des de setembre 
i ara a la 1a catalana. Entenen 
els que decideixen sobre la 
salut que anant al futbol pot 
haver contagi i no al metro 
de Barcelona i Madrid que 
va ple de gom a gom tots els 
dies. Amb 300 persones en 
un camp no hauria de passar 
res. Els 6 descensos de 3a 
divisió a 1a catalana, que era 
el gran problema, es podia 
solucionar ampliant la propera 
temporada amb més equips a 
1a catalana i fent més jornades 
de competicions. Els clubs 
de 1a catalana es van unir 
més que mai: dels 32, només 
8 volien jugar, però quan la 
Federació va donar el tret de 
jugar, com passa sempre, la 
unió era fictícia. Van guanyar 
els interessos de molts clubs, 
uns a pujar, altres en no baixar 
i això ho sabia la Federació 
que ha guanyat per golejada. 
La pregunta del milió: per què 
els de la 1a catalana si poden 
jugar i no altres equips d’altres 
categories? No són tots equips 
de la Federació o són d’un 
altre planeta?. 

CELMA

NUL ·LA 
Diumenge vaig tornar a un 
camp després de gairebé cinc 
mesos. Com ja vaig dir al seu 
dia, si tornava el futbol jo 
aniria a gravar. Però les sen-
sacions que tenia poc abans 
del partit Rapitenca-Vista 
Alegre no eren d’estar il.lusi-
onat. D’entrada, era a porta 
tancada. Va ser trist. Un partit 
de futbol amateur sense afici-
onats no té vida. Però, a part 
d’això i d’intentar gravar amb 
la càmera i de transmetre 
el partit fent la locució de la 
millor forma possible (ho vaig 
fer simultàniament), hi havia 
alguna cosa més que em com-
portava desànim.  I és que 
enmig d’una temporada caòti-
ca i estranya per la pandèmia, 
tot i que m’agrada tornar a 
parlar de futbol, no veig clara 
esta tornada. No tinc bones 
vibracions. Hem d’intentar 
anar normalitzant situacions. I 
això és bo. Però les vibracions 
que tinc és que esta torna-
da pot tenir novament una 
aturada. Una aturada que ja 
seria la definitiva. S’acosta la 
Setmana Santa i per molt que 
les vacunes avancen, no seran 
suficients per frenar la mo-
bilització per passar uns dies 
de vacances. Per això es flexi-
bilitzen les mesures, ja en les 
darreres setmanes. I, tot i que 
m’agradaria equivocar-me, no 
li veig èxit a la tornada. Si no 
és així, rectificaré. Enmig de 
tot això, la Segona catalana 
es dóna com a nul.la, però ara 
s’activa el reinici de Tercera i 
Quarta.  
Els clubs estan obligats a 
jugar i això és greu. A més, no 
s’ho esperaven. I si no juguen, 
baixen de categoria i dos 
anys sense poder pujar. Hi ha 
malestar. En qualsevol cas, 
jo crec que tot caurà pel seu 
propi pes i pot haver una nova 
aturada. I si això passa, hi 
haurà més malestar encara.

MICHEL UE RAPITENCA
Fernando Garcia, 
president electe

Chema, Andreu Cano, César, Ivan Romeu i David Ferré estaran a Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre.

NOU 
PROJECTE

Fernando Garcia serà 
president de la Rapitenca a 
partir de l’1 de juliol. El propi 
Fernando ha manifestat que 
“en els propers dies seguirem 
treballant pel projecte i pel 
club, agrupant, pel que fa a 
la junta, el màxim nombre 
de gent recuperant directius 
i jugadors que amb els anys 
han deixat de venir al camp. 
Entre tots farem un projecte 
el més sòlid possible, tant a 
nivell del primer equip, el filial 
i el futbol base, comptant 
com sempre, i això ha de 
quedar clar, amb joves de 
la Ràpita i del territori. Les 
estructures del club estan 
prou perfilades”. Fernando 
ja dilluns va confirmar que 
presentaria candidatura: 
“molts socis m’han manifestat 
el seu suport i per això vaig 
decidir presentar-me de 
totes formes, tot i que vaig 
comentar que no ho faria si hi 
hagués una altra candidatura, 
un fet que finalment no s’ha 
produït”. La Rapitenca rebrà 
diumenge el Santboià (12h). El 
partit serà transmès en diferit 
per Canal Terres de l’Ebre 
(22.15h). 

Dilluns vinent, dia 15 de 
març, Minut 91 a Canal 

Terres de l’Ebre (21.30h).
Ens visitaran Andreu Cano (di-
rector esportiu de l’Olímpic), 

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

César Roig (secretari del CF 
Santa Bàrbara),  Ivan Romeu 
(tècnic de l’Ametlla), Chema 
(mister del Catalònia) i David 
Ferré (president del Corbera). 

La problemàtica amb el retorn 
del futbol a la Tercera i Quarta 
catalana, a escena. “Us espero 
com cada dilluns. Gràcies per 
la fidelitat”.

Rapitenca-Santboià serà 
a porta tancada. 

Es podrà veure a Canal 
TE el diumenge 22.15h.

Dimarts va acabar el 
termini de presentació 

de candidatures a la UE 
Rapitenca.     
I la de Fernando Garcia va ser 
l’única que va presentar-se.  
Els darrers dies semblava que 
podia haver-ne una altra que 
era continuista i que volia 
mantenir l’estructura actual 
del futbol base. De fet dilluns 
va haver una reunió entre les 
dos parts. Finalment, la candi-
datura de Fernando Garcia ha 
estat l’única oficial. 
La gestió econòmica i espor-
tiva del club fins el 30 de juny 
estarà en mans del president i 
junta actual i la presidència de 
Fernando s’haurà de confirmar 
a l’assemblea. 

Per tant, ara Fernando Garcia  
és president electe i ho seria 
oficialment a partir de l’1 de 
juliol.

Finalment va ser 
l’única candidatura 

que va presentar-se. 
S’haurà de fer oficial a 

l’assemblea i, per 
tant, es confirmaria 
i entraria en vigor a 
partir de l’1 de juliol

Fernando Garcia serà el proper president de la Rapitenca.
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“FELICITO ALS 
JUGADORS” 
Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca, després del partit 
contra el Vista Alegre, opina-
va que “l’empat, tal com va 
anar la confrontació, es podria 
considerar just. Però va deixar 
un sabor agredolç perquè va 
arribar faltant pocs minuts”. 
Sancho afegia que “el Vista 
Alegre va començar millor el 
partit, dominant més el joc 
i tenint dues ocasions, amb 
una rematada al travesser 
arran d’un córner. Amb els 
minuts, nosaltres vam fer un 
pas avant i vam aconseguir 
avançar-nos en el marcador 
amb el gol de Valcàrcel. Fins 
al descans, ja vam estar 
més posats i vam tenir  més 
control del joc”. A la represa, 
segons el tècnic, “el Vista 
Alegre va empatar aviat però 
acte seguit vam reaccionar 
amb el penal sobre Becerra 
que va transformar Valcàrcel. 
Vam tenir el 3-1 amb una gran 
ocasió per a decidir però la 
va traure un defensa visitant 
sota els pals.  El problema, 
com podia passar després de 
tant de temps sense jugar, és 
que ens va faltar fer posses-
sions més llargues, i, a més, 
vam cometre alguns desa-
justos i, en un d’ells, ens van 
empatar. Haguessin quedat 
més satisfets amb el 2-1 i la 
victòria. Felicito als jugadors 
pel seu esforç”.

FABREGAT, AL 
CONQUENSE  
La UB Conquense, de la Terce-
ra divisió, ha anunciat que el 
seu nou entrenador, després 
del cessament de Fran García, 
és Jordi Fabregat, que ja va 
dirigir a l’equip durant dues 
temporades i mitja. Fabregat 
va ascendir a Segona B al 
Conquense (2012-2013). 
  

MÉS 
NOTÍCIES

Marc Fornós, president del Gandesa.

JA TÉ DUES SUSPENSIONS 
El Gandesa tampoc té previst jugar el proper 
partit contra el Vilanova
El Gandesa no va jugar en la 
jornada passada perquè es va 
ajornar el partit a Sant-boi. Fou 
la seua segona suspensió de la 
represa de les competicions. I 
es va comunicar que només es 
podien suspendre dos partits. 
El proper tampoc està previst 
jugar-se perquè l’equip terral-
tí no està entrenant. Seria el 
tercer sense disputar-lo i, per 
tant, podria tenir sanció espor-
tiva amb un descens a Tercera 
catalana.  
Marc Fornós, president gande-
sà, dilluns a Minut 91, explicava 
que “nosaltres ja vam dir-ho i 
ens mantenim en la mateixa 
posició. No es per capritxo, 
que més voldríem que poder 
jugar, però a banda del tema 
sanitari, que ja hem parlat en 

altres ocasions com ens pot 
afectar en una població peti-
ta i amb molts jugadors locals, 
també està l’econòmic. I no 
podem competir en una cate-
goria com la Primera catalana; 
no podem fer front a les des-
peses. I ja ho vam acordar en 
junta directiva que el que no 
farem serà endeutar el club”. 
Sobre un possible descens si 

no es juga, Fornós aclaria que 
“el president de la Federació, 
en una reunió entre quatre 
clubs de Primera que estàvem 
en la mateixa situació, ens va 
dir que a l’assemblea es podia 
aprovar que els equips que bai-
xen de Primera no acabarien 
consumant el descens. Cal es-
perar que això sigue d’aquesta 
manera. I, si no, haurem d’ac-
ceptar el que pugue passar, la-
mentant-ho molt perquè som 
uns damnificats d’una situació 
que mai s’esperava. Si la Sego-
na s’ha donat com a nul.la i a 
la Tercera hi ha acord entre els 
17 equips per no jugar, també 
hauria d’haver empatia amb un 
cas com el nostre”. 
El president del club gandesà 
acabava dient que “nosaltres 

en cap moment tenim inten-
ció de retirar-nos. Ens hauri-
en d’eliminar perquè nosaltres 
voldríem jugar, però no en les 
condicions actuals, ja que en 
aquestes no podem fer-ho” . 
Un descens a Tercera implica-
ria dos anys sense poder pujar.

El fet que ara hi ha 
descensos de Primera 

catalana comporta 
que una nova 

suspensió podria tenir 
sanció esportiva.

PRIMERA CATALANA
L’Ascó acarona la 
remuntada (3-2)
L’Ascó va perdre en la seua 

visita al camp del Vilanova 
(3-2). 
Els locals es van avançar amb 
el 2-0 a la primera meitat i van 
marcar el 3-0 a l’inici de la re-
presa. No obstant,  llavors l’Ascó 
va reaccionar i va posar-se en el 
partit amb els gols de Pol i Joel 
Marigot i tenint opcions per 
empatar, a més de reclamar un 
doble penal que no fou xiulat.
German, tècnic de l’Ascó: “a la 
primera meitat vam estar massa 
imprecisos. I vam pagar cares 
les errades perquè el Vilano-
va va aprofitar-les per establir 
el 2-0. La primera meitat vam 
llançar-la. I el rival va ser efec-
tiu i va saber traure rendiment 
a les nostres concessions”. A la 
represa, tot va canviar: “malgrat 
rebre el 3-0 va haver una altra 
actitud i l’equip va estar més 
posat. Quim va fer un pal. Va 
haver un penal arran d’una pilo-
ta que el seu lateral toca amb la 
mà  i acte seguit en va haver un 

altre que tampoc es va xiular. El 
gol de Pol va reforçar la millo-
ra i l’equip va creure que podia. 
Joel va marcar el 3-2 i encara 
vam tenir una altra opció per 
empatar”. Al final, 3-2. De l’àr-
bitre, German deia que “a ban-
da de decisions, no va agradar 
la seua actitud xulesca. I pro-
bablement tampoc al Vilanova. 
Però no ha de ser cap excusa, el 
partit el vam perdre a la primera 
meitat. Pel demés, destacar la 
bona actitud de l’equip a la se-
gona meitat. No estic satisfet de 
la primera tot i que tampoc vam 
estar tan malament com per ar-
ribar al descans perdent 2-0”.
D’altra banda, German valorava 
que els equips de la categoria 
hagin de competir i no tinguin 
l’opció de no fer-ho, si no hi ha-
vien descensos. “No haver des-
censos hagués pogut desvirtuar 
una mica la competició”. 
L’Ascó, que té 5 punts, rebrà el 
Catllar en la propera jornada. 
Serà el seu quart partit. 

Torna el futbol a la 
Devesa (2-2)
La Rapitenca va empatar 

contra el Marianao (2-2) 
en el retorn, després de cinc 
mesos, a la competició a la 
Devesa.   
L’equip rapitenc no va comen-
çar bé el partit i va anar a re-
molc en els primers 15 minuts. 
En aquesta fase, el Vista Alegre 
va tenir dues opcions clares. 
Però del 0-1 es va passar a l’1-0 
arran d’una bona jugada de Be-
cerra que va culminar Valcàrcel, 
aprofitant la indecisió de Tomas, 
porter visitant. Amb l’1-0, la Ra-
pitenca va millorar i va controlar 
el joc fins el descans. A la re-
presa, aviat, indecisió local que 
va aprofitar el visitant Joel per 
marcar l’empat. 
No obstant, poc després, ac-
ció de Becerra dins de l’àrea 
del Vista Alegre i penal que va 
transformar Valcàrcel amb el 
2-1. Acte seguit, la Rapitenca va 
tenir una ocasió per sentenciar. 
Un defensa visitant va traure la 
pilota sota els pals. 

Amb el 2-1 es va arribar als dar-
rers minuts, en un partit que es-
tava incert. I a darrera hora, una 
altra indecisió local, amb un 
desajust defensiu, va suposar un 
passadís per al visitant  Laborde 
que va empatar. A la desespe-
rada, la Rapitenca va disposar 
d’una altra possibilitat en botes 
de Ricardo i també amb una re-
matada de Pachu. Al final, 2-2.   
El partit, seguint les mesures sa-
nitàries, va jugar-se a porta tan-
cada, com tots els que s’estan 
disputant fins ara a Catalunya. 
Amb la Rapitenca va debutar el 
centrecampista Mati i també va 
fer-ho en el retorn al club, Ma-
nel Subirats.
L’equip rapitenc va sumar dos 
empats en els dos partits dispu-
tats al mes d’octubre. Un cop ha 
tornat la competició, la setmana 
passada no va jugar a Gandesa i 
ara, amb el punt de diumenge, 
en té 3 en tres jornades en les 
que ha pogut competir en  la 
lligueta. 
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20-21 DE MARÇ

La Segona catalana 
no competirà

Els equips de Tercera i Quarta 
catalana es veuen obligats a jugar

La Junta Directiva de la 
Federació Catalana de 

Futbol, seguint l’enquesta 
que ha formulat als clubs 
durant la setmana passada, 
i davant la impossibilitat de 
complir el Pla de Competició 
-per dates no es pot acabar 
abans de finalitzar el mes 
de juny i s’acumularien els 
partits intrasetmanals, en 
una categoria absolutament 
amateur-, ha decidit 
no reprendre la Segona 
Catalana de la present 
temporada 2020-2021.   
Aquesta decisió no afecta la 
Primera Catalana i al reinici de 
la Tercera i Quarta Catalana, 
previst per al cap de setmana 
del 20 i 21 de març.
Tant la Primera, com la Terce-
ra i la Quarta Catalana tindran 
efectes classificatoris amb els 
seus ascensos i descensos. En 
no disputar la Segona Catala-
na, implica, necessàriament, 
una reconfiguració d’aquesta 
categoria de cara a la tem-
porada 2021-2022, la qual 

Hi ha grups de Segona a Barcelona i Girona que són de 22 equips i que, tot i 
reprendre la lliga el dia 20 i de jugar partits entre setmana, acabarien la seua 

lligueta passat el 30 de juny, data limit fixada pel pla de competició. 

A més, a les votacions entre clubs de Segona va guanyar el no jugar, 46 a 
favor de competir, 65 en contra. Això va decidir.

La decisió de la junta direc-
tiva de la Federació Catala-
na de Futbol de donar nul.la 
la Segona catalana, segons 
ha comunicat la pròpia FCF, 
no afecta a les categories de 
Primera Catalana, que ja s’es-
tà disputant, i al reinici de la 
Tercera i Quarta Catalana, 
que segons els càlculs fede-
ratius ha de ser per al cap de 
setmana del 20 i 21 de març, 
seguint el Pla de Competició.
Això ha creat malestar entre 
els 17 equips ebrencs de Ter-
cera que ja s’havien manifes-
tat, en una reunió telemàtica 
amb el delegat ebrenc Joa-
quin Del Pino, que estaven 
d’acord tots en no jugar. I es 
va dir que, d’entrada, que no 

hi hauria cap problema ja que 
tots pensaven igual, i més si 
quedava la Segona nul.la. 
No obstant, al carrer Sicília 
de Barcelona tot va canviar 
dilluns quan es va confirmar 
que la Tercera i la Quarta han 
de competir a partir del dia 20 
de març una vegada el Proci-
cat va autoritzar que es podia 
fer. Els clubs van tenir reunió 
amb la Federació dimecres i 

van haver d’assumir la nova 
situació. Amb el greuge que 
si la lliga es reprén i hi ha 
equips que no juguen, tindri-
en càstig amb un descens a 
Quarta i dos anys sense pujar, 
segons Pla de Competicions. 
D’altra banda, es confia que 
per al 20-21 de març pugui 
entrar públic als camps. Ara 
cal veure com reaccionaran 
tots els clubs. 

es veurà incrementada en 30 
equips (descensos de Primera 
Catalana i ascensos de Tercera 
Catalana) i estarà formada per 
un total de 156 equips.
Així, de cara al curs 2021-
2022 està previst, sempre que 
ho aprovi l’Assemblea, que la 
competició de Segona Catala-
na s’estructuri en 8 grups, di-
vidits cadascun en 2 subgrups, 
fent una categoria interterrito-
rial. En aquest sentit, i per po-
der regularitzar la competició, 
no hi haurà ascensos directes, 
sinó que es determinaran per 
eliminatòries de promoció; i 
descensos de 6-7 equips per 
subgrup.
De la enquesta exprés que la 
Federació va fer a clubs de la 
Primera catalana, cal dir que 
d’un total de 128, en van par-
ticipar 111. 
46 van estar a favor de la re-
presa de la competició. 65 no 
van estar-ho.  Aquests resultats 
van tenir també molt a veure 
en la decisió de la junta direc-
tiva.  

REACCIONS 
Els clubs de les Terres de l’Ebre, a l’enquesta per valorar si volien que tornés la competició, 9 van dir que 
no i només 1 va manifestar que volia. 

Maria Curto, president del CD Tortosa, admetia que “d’entrada, cal valorar que com a mínim ja sé sap a 
que ens hem d’atendre, una vegada s’ha donat com a nul.la la competició de Segona catalana. D’altra 
banda, tristor per tota aquesta situació que estem vivint i que fa que estem parlant d’altres qüestions, 
de caire sanitari, més que no pas futbolístic. Ara es tractarà de fer costat als equips de futbol base i al 
filial si acaba competint. I pel que fa al primer equip, haurem de treballar per la temporada vinent”. Curto 
també parlava que la nova situació permetrà apuntalar els nexes que s’estan establint amb l’Ebre Escola. 

Per la seua part, Josep Bertomeu (Camarles), apuntava que “és important ja saber que hem de fer i, per 
tant, començar a pensar en la temporada vinent. La veritat és que, en les condicions en què inicialment 
s’havia de reprendre la competició, era inviable poder fer-ho”. Tot i que determinats jugadors i tècnics 
tenien interés en jugar, entre les directives les opinions eren diferents. La majoria pensen que s’ha impo-
sat el sentit comú.
Ara equips de Segona es poden trobar en què algun club de Tercera els vulgue fitxar algun jugador, amb 
el problema que  no pot tornar a jugar amb el seu club actual fins d’aquí a sis mesos.

Els equips de Segona catalana que ho desitgen, en unes setmanes, podran participar en un torneig amis-
tós, que organitzarà l’FCF, que serà opcional.

MÉS EQUIPS A SEGONA  
La decisió de donar com a nul.la la Segona catalana i, a la vegada, tirar avant amb descensos de la 
Primera i ascensos de la Tercera farà que la temporada vinent la Segona tingui 156 equips. Es preveuen 8 
grups, dividits cadascun en 2 subgrups, fent una categoria interterritorial. Per tant, hi haurà més descen-
sos i no hi haurà ascensos directes. O sigui, per ascendir es contempla que hi hagin eliminatòries.

Els clubs ja s’han començat a mobilitzar
per veure que poden fer quan no esperaven

que s’hagués de competir. 
No jugar, si s’acaba fent, pot comportar descens

i dos anys sense poder pujar. 

DIFICULTATS 
Els clubs de Tercera ebrenca tenen temps per manifestar si jugaran 
o no fins el dia 17 de març pel matí. Això, en principi, es fa per a 
veure si s’ha de modificar el calendari (cas que hi hagin retirades) o 
si es deixa igual. Recordar que falten 14 jornades (Benissanet i Ebre 
Escola una més perquè van ajornar el partit de la segona). 
Més Ebre va contactar ahir amb diversos clubs i n’hi ha que han de 
fer junta per parlar-ho, d’altres que ja ho han comentat amb els 
jugadors i que tindran dificultats perquè només poden comptar amb 
la meitat de la plantilla i no tenen juvenil. Però el càstig d’haver 
de baixar obliga i això farà que els equips, tot i no estar preparats, 
hagin de competir, encara que podria haver-hi algú que es plantege 
la retirada. També hi ha casos d’equips que falta saber que decidirà 
la seua directiva, però que els jugadors volen competir.

EQUIPS DE QUARTA 
Més Ebre ha parlat també amb representants de clubs de Quarta 
ebrencs davant de la novetat de que hagin de competir perquè tenen 
marge de jornades, abans del 30 de juny, per a poder fer-ho. El que 
també ens han comentat la majoria és que, en principi, havien de 
parlar-ho en junta per fer-ho oficial, però que la idea inicial era no ju-
gar. No es veu viable poder fer-ho. I en dos casos han manifestat que 
no tenen cap intenció de jugar. No obstant, els descensos no afecten 
a Quarta però sí que afectaria no poder pujar en dos anys. I això pot 
canviar els plantejaments. A més, hi ha una plaça o dues d’ascens 
que s’haurien de determinar.  Des del FC Xerta, per exemple, han co-
mentat que “esperem que clubs i Federació ens posem d’acord aviat 
per trobar una solució pactada a una situació molt complicada”.
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MÉS 
NOTÍCIES
FUTBOL SALA 
El Futbol Sala Amposta va 
ser l’únic representant ebrenc 
que va guanyar a la Divisió 
d’Honor Plata en la tercera 
jornada des del retorn a la 
competició sumant la primera 
victòria com a visitant a la 
pista de l’Agramunt per 0 gols 
a 3. No van tenir tanta sort el 
Club Futbol Sala Tortosa, que 
va perdre a la pista del líder 
Sicoris per 7 a 0, ni l’AES la 
Sénia que no està tenint un 
retorn plàcid a la competició 
i va caure derrotat davant 
el Fraga per 3 a 6. Notícia 
d’ebredigital.cat

ATLETISME  
Dissabte dia 6 de març al 
Palau Sant Jordi  va tenir lloc 
el campionat de Catalunya 
d’atletisme  sub14 de pista 
coberta. En llançament de 
pes 2kg- 10,96m, la segona 
classificada fou Núria Boyer 
Margalef. En llançament de 
pes 2kg- 10,96m,  el 7è clas-
sificat va ser Màxim València 
Piñol- 600 m- 1’42’’62.
I el perellonenc Bernat Figue-
res Maronda quedà campió 
de salt de perxa,  amb la Unió 
Atlètica Montsià, amb un salt 
de 2,90 m.

CICLISME  
Garnatxa Bikers ja treballa 
per organitzar el calendari 
de competicions d’enguany 
(seguint sempre les recoma-
nacions de les autortitats 
sanitàries en aquest àmbit). 
La prova estatal de ciclisme 
està prevista pels dies 7 i 8 
d’agost d’enguany.

BÒLIT I EL 
BETO  
El Consell Esportiu del Baix 
Ebre va organitzar ahir un 
seminari dirigit als coordina-
dors del Pla Català d’Esport 
a l’Escola (PCEE) i docents 
de les Terres de l’Ebre per 
conèixer el Bòlit i el Beto, 
dos jocs tradicionals per a fer 
camp obert i amb materials 
de l’entorn. 

DUEL DE LÍDERS

CLUB HANDBOL AMPOSTA

El Volei Roquetes va patir però va guanyar a la 
pista del Barberà (2-3) i demà rebrà el Sabadell

L’equip de Mateu s’allunya de la zona de 
descens amb un altre triomf (36-27)

El sènior masculí del Volei 
Roquetes va guanyar 

a la pista del CV Barberà 
(2-3). L’equip, ja classificat 
matemàticament per jugar 
la fase d’ascens a Súperlliga 
2, va tenir moltes dificultats 
perquè va haver de remuntar 
un 2-0.  
Els parcials foren: (25-22/25-
23/22-25/21-25/9-15). . 
Els del Vallès, amb un gran 
servei i una tàctica defensiva 
ordenada, van contrarrestar 
el joc dels roquetencs. Així es 
van imposar amb el 2-0. Però a 
partir del tercer set l’equip del 
Baix Ebre va mostrar una bona 
dinàmica per remuntar un 2-0 
i certificar un nou triomf. Cal 
destacar el caràcter i orgull del 
líder que va superar una prova 
quan més complicada la tenia.
Demà dissabte, el Volei Roque-
tes rebrà el CN Sabadell. S’en-
frontaran els dos primers clas-

El Club Handbol Amposta 
Lagrama va fer un altre pas 
endavant per la permanèn-
cia amb el triomf contra l’As-
sociació Lleidatana (36-27). 
Un triomf amb doble valor 
que referma la bona ratxa (sis 
victòries en set partits). Ara 
l’equip de Mateu ocupa la no-
vena posició a la taula classifi-
catòria i s’allunya ja a sis punts 
(set amb el golaverage) de les 
posicions de descens. 
Del partit, cal dir que les lo-
cals van començar poc con-
centrades i fluixes en defensa, 
la qual cosa donaria opció a 
l’Associació Lleidatana a llui-
tar pel matx, podent inclús 
agafar avantatge de quatre 
gols (8-12) quan faltaven deu 
minuts per arribar a la fi de la 
primera part. Important, igua-
lar el marcador abans del des-
cans  (14-14).

A la represa l’Amposta va des-
plegar el joc que ens té habi-
tuats els darrers partits, po-
dent efectuar en cinc minuts 
un parcial de 6-1 (20-15), amb 
una consistent defensa i sor-
tint a la contra amb Geor Vila 

que, amb la seva rapidesa, va 
anotar a la segona meitat vuit 
gols. D’aquesta forma, l’equip 
de Mateu Castellà no donaria 
opcions al rival lleidatà.
En l’últim tram del partit, 
l’Amposta va donar entrada 

sificats. El liderat estarà en joc 
(18h). 
Altres resultats: L’infantil mas-
culí va aconseguir la primera 

victòria de la temporada per 0-3 
contra CV Barberà. Per la seua 
part, el Sènior B de Roquetes va 
obtenir una important victòria 

per 3-0 contra el Club Voleibol 
Reus, amb parcials de 25-23 / 
25-22 / 25-18. (La foto és  d’ar-
xiu: Facebook  CV Roquetes).

a jugadores menys habituals 
acabant amb en tres juvenils a 
pista. Al final, 36-27.
El proper partit serà a la pista 
del colider Balonmano Cas-
tellón. Serà la jornada 22 del 
campionat. 
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POLLASTRE MACERAT 
AMB GINGEBRE I TAMARI

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

INGREDIENTS (Per a 2 persomes): 

• 2 cuixes o pits de pollastre
• 2 cullerades de tamari o sal-
sa soja
• 2 cullerades de gingebre en 
pols
• 1 ceba tendra
• 2 alls tendres
• 1/2 pebrot
• oli d’oliva

opcional: 2 cullerades de lla-
vors sèsam negre i 1 cullerada 
de llavors de chia.

 PREPARACIÓ:

En un plat fondo posem el po-
llastre sense pell i per davant i 
per  darrere  hi posem gingebre i 
el tamari o salsa de soja. Ho dei-
xem macerant 10 minuts. Mentre 
tallem les verdures (pebrot, ceba 
i all tendres...) i les fem coure a la 
cassola amb una espiral d’oli d’oli-
va. Un cop cuites les retirem en un 
plat. Aprofitem en una paella per 
torrar llavors de sèsam negre i en 
molinem la meitat. A la cassola, 
amb el mateix oli on hem cuit les 
verdures, hi posem les dues cuixes 
de pollastre (o els pits de pollastre 
o gall dindi) amb tot el líquid de 
maceració. Deixem que es dori a 
foc fort, 1 minut per costat i costat 
i després ho tapem perquè es co-
gui a foc lent 10-12 minuts. Abans 
de tancar el foc, hi incorporem les 
verdures, 2 cullerades de sèsam 
mòlt i deixem que faci xup-xup 
2 minuts més. Servim el plat po-
sant  llavors de sèsam negre per 
sobre. Bon profit!

El tamari és una salsa feta amb 
soja, aigua i un xic de sal; la salsa 
de soja està feta amb soja, aigua, 
sal i blat torrat (per tant, atenció les 
persones que teniu intolerància al 
gluten!!). Tant un com l’altre són una 
font important de calci i ferro.

El gingebre és una arrel, i per tant és 
rica en fibra. Tradicionalment s’ha 
utilitzat per a problemes digestius, 
però també és útil en cas de cansament 
crònic, dolors, refredat i grip, vòmit o 
mareig en els viatges.

Les llavors de sèsam negre tenen molta 
fibra, ferro, calci, omega 6 i una petita 
porció d’omega 3: milloren les funcions 
intestinals, afavoreixen l’oxigenació del 
cervell i ajuden dins una alimentació 
equilibrada i variada, a mantenir 
els óssos, cabells i ungles forts. 
Ajuden en processos de cicatrització 
i, en contenir fibra soluble, tenen un 
important efecte saciant.
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TORTOSA:
SE ALQUILA 
PARQUING

al lado Win Complex 
Esportiu Tortosa
Plaça 1 d’octubre

¡BUEN PRECIO!
Para más información:

639 594 527

MARIANA

642 116 300

T
O
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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

Mart en bon aspecte 
a Saturn, dona un 
moment força pro-
ductiu. Si tens negoci 
propi, és temps de 
prosperitat. Et reafir-
mes amb seguretat 
i poses límits sense 
despentinar-te.

aquari
21/01 al 19/02

Si véns d’una 
etapa de restric-
cions econòmiques, 
actualment hauries 
d’experimentar una 
millora. Venus a Casa 
II, inclinar a donar-te 
alguns capricis i a 
menjar més dolços.

sagitari
23/11 al 21/12

Sospeses qüestions 
que donaves per 
fetes i mires al pas-
sat, per comprendre 
millor. En l’amor 
romàntic, les coses 
estan una mica para-
litzades. Cal esperar 
unes setmanes.

escorpí
24/10 al 22/11

Una persona t’atrau, 
però estàs guar-
dant silenci perquè 
no tens clar que 
et correspongui. 
Possiblement l’altra 
persona, pensa el 
mateix. Planteja’t 
donar el primer pas.

balança
24/09 al 23/10

Temps de prendre’s 
les coses amb tran-
quil·litat. Adoptes 
hàbits que col·la-
boren en millorar el 
teu descans i la salut 
en general. Es pot 
donar un enamora-
ment a la feina.

àries
21/03 al 20/04

Amb tres planetes 
a Casa XII, t’enfo-
ques en el teu món 
interior. Es poden 
donar amors secrets 
o platònics, d’aquells 
que et fan somniar. 
Aquests dies estàs 
més reservat.

cranc
22/06 al 23/07

Si tens parella, 
podeu col·laborar 
plegats en un projec-
te professional. Pots 
rebre noticies d’un 
amor passat que ara 
viu lluny. Compte, 
perquè pot venir 
amb proposicions.

verge
24/08 al 23/09

Molta activitat a 
Casa VII, el que 
es tradueix amb 
un augment de la 
vida social, tant 
presencial com a les 
xarxes. Potser toca 
fer alguns tràmits 
vinculats a la salut.

taure
21/04 al 21/05

Venus i Neptú per 
la Casa XI, encara et 
poden portar alguna 
sorpresa en forma 
de nou amor. En 
aquests dies pots 
tornar a trobar-te 
amb algun vell amic 
a qui aprecies molt.

peixos
20/02 al 20/03

Sol, Venus i Neptú, 
poden atraure un 
regal inesperat, una 
mica de pau o  bé 
un enamorament. 
Podries tenir un veí 
incívic i caldrà tenir 
paciència, ja vindran 
solucions.

lleó
24/07 al 23/08

Estàs una mica 
evasiu i prefereixes 
tancar-te al teu món, 
abans que enfrontar 
alguns problemes. 
Et poden proposar 
formar part d’una 
societat i implicar-te 
en un negoci.

bessons
02/05 al 21/06

Va finalitzant una 
etapa professional 
que deixa força 
aprenentatge i noves 
responsabilitats. Si 
esperes noticies d’un 
projecte compartit, 
ara es comencen a 
moure coses.

698 468 057698 468 057
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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
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VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu espai privilegiat de
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977 279 290
comercial@mesebre.cat
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No t’ho pensis més!
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Les activitats s’han realitzat 
per grups, integrant a cada 
grup un membre de cada 
país?
Si, l’alumnat participant té 
edats compreses entre els 15 i 
els 18 anys i s’ha organitzat en 
grups de treball internacionals 
de 6 membres, amb un alumne 
de cada país.
Com es va fer la primera 
trobada en la situació actu-
al?
Uns dies abans del Meeting va 
tindre lloc la primera activitat, 
que va consistir en una tro-
bada virtual per trencar el gel 
amb l’eina Zoom Breakout Ro-
oms què, primer connecta a tot 
el grup alhora i, després, sepa-
ra als alumnes en “habitacions” 
separades.
I un cop trencat el gel, co-
mencen les activitats.
Efectivament, el Meeting es va 
iniciar amb presentacions de la 
ciutat, del seu Patrimoni Cul-
tural i de l’institut de Porto; i la 
posterior participació en activi-
tats interactives i cooperatives 
que posaven a prova el que ha-
vien après.
També hi havia tallers.
Sí, també vam incloure tallers 
sobre modelatge tridimensio-
nal i programació d’aplicacions 
digitals que poden emprar-se 
per a la promoció i preservació 
del patrimoni de la ciutat por-
tuguesa. 
I per acabar, la presentació 
i l’avaluació.
Sí, finalment, l’intercanvi va 

Del 22 al 24 de febrer van 
tenir lloc les jornades 

“Meeting in Porto” on 
alumnes de diferents centres 
de l’Estat van descobrir el 
Patrimoni d’aquesta ciutat 
portuguesa. 

Parlem amb Florenci Sales 
Vilalta, assessor de Projectes 
Europeus TEB, a l’Institut de La 
Sénia. 

L’Institut La Sénia ha estat 
el coordinador del projec-
te Erasmus+  STEAMS  que, 
juntament amb centres eu-
ropeus, ha treballat per 
l’aplicació de les Ciències, 
la Tecnologia i l’Art, a la 
promoció del Patrimoni Eu-
ropeu. Per què han escollit 
aquest projecte?
Al nostre centre teníem ex-
periència en aquests  temes, 
ja que  portem fent projec-
tes Erasmus+ des de 2014 i, a 
més, des del 2018 es treballen 
l’STEAM i el Patrimoni per se-
parat.
Per tant, el Patrimoni ja for-
ma part del STEAM, un acrò-
nim anglès, que engloba les 
disciplines educatives; Cièn-
cia, Tecnologia, Enginyeria, 
Art i Matemàtiques?
Sí. El curs passat va sorgir la 
idea de sol·licitar un projecte 
europeu que ho integrés i que 
servís per ampliar-ho i com-
partir-ho amb centres educa-
tius d’altres països.
La ciutat escollida per des-
cobrir el seu Patrimoni ha 
estat Porto. Quins han estat 
els objectius comuns que 
s’han compartit?
L’Institut La Sénia participa en 
aquest projecte amb altres cinc 
centres europeus de Portugal, 
Croàcia, Grècia, Xipre i Polò-
nia. El nostre objectiu al llarg 
dels dos anys que dura, era re-
alitzar un intercanvi amb alum-
nes a cadascun dels països. 
Ara no podem viatjar, però ens 
trobem virtualment. Tots els 
centres vam mostrar un interès 
comú per promocionar el seu 
Patrimoni emprant la metodo-
logia STEAM.

concloure amb la presenta-
ció de la feina feta per part de 
l’alumnat i l’avaluació conjunta 
per part d’alumnes i professo-
rat. La llengua utilitzada per a 
fer tot això ha estat l’anglès.
Llavors, a l’hora de presen-
tar l’activitat amb anglès, es 
necessita una bona fluïdesa 
verbal, sobretot quan es fa 
de manera virtual?
És cert. La  virtualitat  ens ha 
canviat a tots la manera de co-
municar-mos, però com sem-
pre fem, ens hi anem acostu-
mant. L’alumnat s’hi va trobant 
cada vegada més  còmode, ja 
que  contínuament estan par-
lant a través del mòbil i les xar-
xes socials. Una altra cosa és 
l’ús de la llengua anglesa i, en 
particular, de l’expressió oral. 
Per què?
Perquè aquí tenim dificultats 
en qualsevol format comuni-
catiu (somriu), i a l’Institut La 
Sénia creiem fermament que 
projectes com aquests ajuden 
als alumnes a millorar aquesta 
mancança. 

Al·leluia!
Bé, aquestes activitats milloren 
el nivell d’anglès dels alumnes, 
però no només això.
Què més s’aprèn de projec-
tes similars?
En aquest cas el nom del pro-
jecte ho diu tot, STEAMS. Cada 
lletra fa referència a una ma-
tèria, és a dir, que per a dur a 
terme les activitats del projec-
te, l’alumne ha de fer servir els 
coneixements que ha après de 
totes elles.
Molt interessant, perquè es 
tracta d’un enfocament molt 
obert.
És el que es diu transversalitat, 
on l’alumne agafa el recurs que 
necessita de cada matèria.
Un dels objectius de l’esco-
la del segle XXI és formar 
els estudiants perquè siguin 
capaços d’adaptar-se a una 
evolució constant en un en-
torn cada vegada més glo-
balitzat, multicultural, com-
plex, i a més, marcat per la 
tecnologia digital.
Així és. Aquestes activitats mul-

tidisciplinàries preparen a 
l’alumnat per a resoldre els 
problemes reals que es troba-
ran en un futur, quan es facin 
grans i surtin al món exterior, 
i han d’incloure les noves tec-
nologies de la informació i de la 
comunicació (TIC) i les llengües 
estrangeres.
Admiro la vostra feina! La 
docència és una professió 
que es pot aprendre i que 
s’aprèn al llarg de la vida?
Bé, sí i no. Per exemple, la meva 
manera d’ensenyar i interaccio-
nar amb els alumnes ha canviat 
molt al llarg dels anys que porto 
donant classes.
Per exemple?
El fet de passar d’un ensenya-
ment basat en un llibre i una 
llibreta, a un altre que es fo-
namenta en terminals i la seva 
connexió a la xarxa, però l’es-
sència és la mateixa.
Quina és l’essència?
(riu) Cada dia cal atreure l’aten-
ció dels alumnes, buscar aquell 
moment màgic que els expli-
ques alguna cosa que els crida 
l’atenció i veus com callen i et 
miren... És  fantàstic! Treballem 
amb noves eines, però  a la 
pràctica fem el mateix que hem 
fet sempre.
Utilitzant la tecnologia com 
una eina de participació. 
Com veu impartir formació 
sobre programació i l’ús 
eficaç de dispositius mòbils 
a l’educació a partir d’una 
certa edat?
Ho veig totalment necessari 
i, de fet, jo ho faig servir a les 
meves classes. Els dispositius 
mòbils són unes eines poten-
tíssimes que cal aprofitar per 
a ampliar l’aprenentatge dels 
nostres alumnes.
Fer-ne un bon ús, però com?
Per exemple, jo sóc profes-
sor de Ciències i un mòbil és 
un multisensor que em permet 
fer moltes pràctiques sense ha-
ver de preparar molt de mate-
rial. Igual com dic això, també 
dic que el seu ús ha d’estar re-
gulat. Hi ha d’haver moments 
on es pot i moments on no es 
pot, i això també s’ha d’ense-
nyar als alumnes.

FLORENCI SALES VILALTA
L’INSTITUT DE LA SÉNIA I EL PROJECTE 
ERASMUS+STEAMS
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