
El missatge no ha canviat. La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) s’oposa a un possible minitransvasament de l’Ebre al 

Baix Camp. Denuncia que autoritzar més detraccions d’aigua del riu amb noves concessions del Consorci d’Aigües de 

Tarragona (CAT) és “incongruent” amb defensar el Delta. P12
 

La corba de contagis baixa a l’Ebre 
però la pressió hospitalària preocupa

                    P3

Les dades covid dels últims dies confirmen una tendència a la baixa a les Terres de l’Ebre, però amb 

54 brots actius preocupa la pressió assistencial als hospitals, que és alta. 

Actualment hi ha 25 ingressats per covid,  11 dels quals a l’UCI.
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EDITORIAL
Desapareix el llibre de família

Edita:

El Llibre de Família va ser 
creat el 15 de novembre 

del 1915 durant el regnat 
d’Alfons XIII que els van 
repartir per Nadal al preu 
d’una pesseta. 
Des de llavors quan se celebrava 
un matrimoni, el jutge o delegat, 
que en aquells temps acostuma-
va a ser el capellà, entregava el 
Llibre de Família amb la inscrip-
ció del matrimoni i on després 
s’anirien anotant els naixements 
dels fills o les defuncions d’algun 
membre de la família.
Durant la postguerra i fins als 
anys 60 es va afegir la fotografia 
dels nuvis. Alguns de nosaltres 
haurem sentit a parlar als nostres 
pares o avis que durant la dicta-
dura de Franco, el Llibre de Fa-
mília era una forma de control. 
Quan una parella es volia regis-
trar en un hotel, el recepcionista 
demanava el Llibre de Família per 
comprovar que realment esta-
ven casats, sinó no els facilitaven 
l’accés a l’habitació, cosa que va 
fer proliferar els moblés, on una 
parella podia entrar lliurement 
sense cap control.
En l’època franquista també es 

va afegir la professió per poder 
controlar els subsidis a què te-
nien dret els treballadors en fun-
ció del nombre de membres que 
componien la família. Per poder 
obtenir el Llibre de Família era 
requisit imprescindible que exis-
tís un matrimoni, les mares sol-
teres haurien d’esperar sis anys 
després de la mort de Franco 

per poder obtenir-lo i registrar 
els seus fills.
Al llarg d’aquests més de cent 
anys han canviat molt les co-
ses i en el moment en què es 
va aprovar el matrimoni homo-
sexual l’any 2005 es va haver 
d’adaptar per poder inscriure les 
parelles del mateix sexe.
A partir d’avui cada persona 

quan neixi rebrà un codi alfanu-
mèric on s’inscriuran totes les 
seves dades, és a dir que passa a 
ser individual.
Un canvi positiu que reduirà els 
motius de discussió per tenir 
l’original en les parelles en el 
moment del divorci, més agilitat 
a l’hora de demanar un duplicat 
o qualsevol altre tipus de tràmit.

Dijous, 29 d’abril, s’ha 
implantat la prescripció 

infermera amb èxit a l’HTVC. 
D’aquesta manera les inferme-
res del centre poden indicar i 
dispensar medicaments que no 
requereixen prescripció mèdi-
ca, i material sanitari. 

El Govern de la Generalitat de 
Catalunya va aprovar, el 28 
d’agost de l’any 2019, el Decret 
180 /2019, pel qual es regula el 
procediment d’acreditació de 
les infermeres i els infermers 
per a l’exercici de la indicació, 

La prescripció infermera
ja s’aplica a l’Hospital de Tortosa 

Verge de la Cinta

d’Infermeres i Infermers de Tarra-
gona iniciar el desplegament de 
la implantació de la prescripció 
infermera a l’hospital en les in-
fermeres de consultes externes, 
com les d’ostomies, d’endocri-
nologia o d’insuficiència cardíaca.

Per a tramitar la targeta electrò-
nica de prescripció, les inferme-
res necessiten obtenir un certi-
ficat que demostra que porten 

com a mínim un any exercint la 
professió. 

Els medicaments subjectes a la 
prescripció mèdica els podran 
indicar d’acord amb els proto-
cols o guies de pràctica clínica 
i assistencial que s’elaboraran 
des de la Comissió Permanent 
de Farmàcia del Consell Inter-
territorial del Sistema Nacional 
de Salut.

ús i autorització de dispensació 
de medicaments i productes sa-
nitaris d’ús humà.

Per una banda, aquest canvi po-
tencia l’autonomia de les infer-
meres i millora les seves compe-
tències. Per una altra banda, el fet 
de no necessitar la validació mè-
dica, agilitza les visites dels paci-
ents, al permetre l’acabament de 
tot el procés de forma autònoma 
de les infermeres.

La Direcció d’Infermeria ha con-
sensuat amb el Col·legi Oficial 



3DIARI MÉS EBRE • divendres 7 de maig / 2021en portada

EVOLUCIÓ DE LA 
VACUNACIÓ 
L’impacte és molt positiu, ja 
que el ritme “ha augmentat 
les últimes setmanes i la pre-
visió és que segueixi augmen-
tant, la situació és molt bona 
a les residències i també entre 
el personal sanitari, si bé con-
fiem reprendre la vacunació, ja 
que va ser aturada pels canvis 
en l’AstraZeneca”, ha valorat 
Mar Lleixà, directora territorial 
de Salut. A les residències fa 
més de 50 dies que no hi ha 
cap cas positiu.
La darrera setmana les 
comarques ebrenques van 
rebre més de 12.000 vacunes 
i, per aquesta setmana, es 
compta amb més de 13.000 
dosis. I a partir del proper 
dilluns, 10 de maig, entrarà en 
funcionament el Pavelló Firal 
de Tortosa com a espai per a 
la vacunació massiva (vegeu 
noticia inferior).

FÍ DEL TOC DE 
QUEDA
El toc de queda a Catalunya 
té els dies comptats: a partir 
de diumenge 9 de maig a les 
00 hores tornarà a haver-hi 
llibertat de moviments noc-
turns arreu del territori català. 
La nit de dissabte a diumenge, 
per tant, hi haurà només dues 
hores de toc de queda, entre 
les 22 h i la mitjanit. El govern, 
però, ha apel·lat a la respon-
sabilitat de la ciutadania a 
l’hora de sortir de nit. El toc 
de queda s’acaba coincidint 
amb la fi de l’estat d’alarma 
decretat pel Govern espanyol. 
És una de les mesures que 
s’han utilitzat per reduir els 
contagis de covid-19 i que s’ha 
mantingut inamovible des 
de l’inici de la pandèmia. De 
moment, el govern català ha 
descartat aprovar un decret 
que li permetria prendre 
mesures extraordinàries com 
el toc de queda després de 
l’estat d’alarma. 
Pel que fa al retorn de l’oci 
nocturn, serà gradual. La 
Generalitat treballa en un pla 
sectorial per a la reobertura de 
discoteques i locals.

MÉS 
NOTÍCIES

Obertura a partir del proper dilluns d’un punt de
vacunació massiva mitjà situat al Pavelló Firal de Tortosa

La previsió d’arribada de vacu-
nes a la Regió Sanitària Terres 
de l’Ebre per la setmana del 
10 de maig requerirà l’ober-
tura a partir del proper dilluns 
d’un punt de vacunació mas-
siva mitjà situat al Pavelló Firal 
de Tortosa. Això pot donar un 
impuls important a la vacuna-
ció al territori. Mar Lleixà, ge-
rent de la Regió Sanitària, ha 
explicat que es reconvertiran 
els punts actuals de vacunació 

que hi ha a Roquetes i a l’Aldea 
i això permetrà convertir-los en 
punts de vacunació Primària, per 
treure-la dels CAP. Malgrat això, 
continuaran actius els punts 
petits de vacunació actuals de 
Móra la Nova, Gandesa, Ampos-
ta i la Ràpita, als quals se sumarà 
el punt mitjà del pavelló de Tor-
tosa. A l’Hospital de Verge de 
la Cinta i a l’Hospital Comarcal 
d’Amposta estan administrant 
la vacuna Moderna a persones 

amb factors de risc importants 
a les quals es recomana rebre la 
vacuna contra la Covid. Aques-
tes persones són immunodepri-
mides o amb malalties oncolò-
giques o reumatològiques, entre 
d’altres. En dades de dimecres, 
a l’Ebre ja s’està vacunant a les 
persones d’entre 50 i 59 anys i 
a hores d’ara el 5,4% d’aquestes 
ja han rebut la primera dosi i el 
2,9% han rebut la pauta com-
pleta. El 53,9% a les persones 

d’entre 60 a 65 anys ja se li 
ha administrat la primera dosi 
de la vacuna i al 6,4% la pauta 
completa i en la franja d’entre 
66 a 69 anys hi ha el 49,8% de 
les persones vacunades de la 
Covid-19 amb la primera dosi i 
el 6,4% amb la pauta comple-
ta. Aquestes 3 franges són les 
menys vacunades de moment 
i s’espera que aquest maig ja 
quedin àmpliament immunit-
zades.

La corba de contagis de covid remet a l’Ebre però la 
pressió hospitalària segueix preocupant

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a les 

Terres de l’Ebre s’eleven ahir 
dijous a 10.726 (la setmana 
passada eren 10.583).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 143 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
208). Les dades a les Terres de 
l’Ebre tornen a decrèixer aquest 
dijous. La velocitat de propaga-
ció del virus se situa en 0,88 
(setmana passada era 0,96) i el 
risc de rebrot està en 161 (di-
vendres passat era de 188). El 
risc ha baixat. Aquest dijous a 
l’Ebre, en un dia, se sumaven 12 
nous positius de covid-19 con-

firmats per proves PCR o test 
antigènic ràpid. En dades d’ahir, 
el nombre total de morts des 
que es va iniciar la pandèmia és 
de 178 (setmana passada 176). 
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 25 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
26). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 19 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta (11 per covid). Setmana 
passada eren 19 (11 covid). La 
taxa de confirmats per PCR o 
tests d’antígens és de 78,88 per 

cada 100.000 habitants, pels 
95,63 de la setmana anterior. 
L’4,55% de les proves que es 
fan donen positiu. (5,34 diven-
dres passat)
A la regió sanitària de l’Ebre, 
fins ahir, s’han vacunat de la 
primera dosi 53.080 persones. 

Un total de 24.159 han rebut ja 
la segona.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

19 persones a l’UCI, 
11 d’elles per Covid. 

Hi ha 54 brots actius al 
territori i els pacients 
que ingressen a l’UCI 
són de menys edat

XAVIER PALLARÉS, DELEGAT DEL GOVERN:
“Si bé la situació millora, el virus hi és, la pandèmia 
no ha passat i hem de mantenir la tensió”
El delegat territorial del 

Govern a les Terres de 
l’Ebre, Xavier Pallarés, ha 
presidit aquest matí una 
reunió extraordinària amb 
alcaldes i alcaldesses i 
presidents i presidentes 
dels consells comarcal per 
valorar la situació en què 
es troben les Terres de 
l’Ebre, ja que “necessitem 
la complicitat ciutadana i 
mantenim la coordinació 
amb els ens local perquè, 
si bé millora la situació 
epidemiològica, el virus hi 
és, la pressió assistencial es 
manté, la pandèmia no ha 
passat i hem de mantenir la 

tensió”.                
 la reunió també hi han parti-
cipat la directora territorial de 
Salut, Mar Lleixà, i del subdi-
rector general de Coordinació 
de Saltu Pública a Tarragona i 
Terres de l’Ebre, Conrad Ca-
sas; el director territorial d’In-
terior, Joan Juan; el cap de 
la Regió Policial dels Mossos 
d’Esquadra, Vicenç Lleonart, 
i el responsable de Protecció 

Civil de les Terres de l’Ebre, 
Miguel Alonso.
En la mateixa línia, la direc-
tora territorial de Salut ha ex-
plicat que hi ha “un canvi de 
tendència en la recuperació a 
la Terra Alta i la Ribera d’Ebre 
però, hi ha un augment de ca-
sos al Baix Ebre i al Montsià; 
amb un impacte assistencial 

alt, tant a la primària com a 
l’hospitalària”. 
Des del Servei d’Epidemiolo-
gia tenen identificats,  a la Re-
gió Sanitària Terres de l’Ebre 
un total de 54 brots actius 
que contemplen més de 350 
casos positius i entre 1.200-
1.300 contactes estrets que es 
troben en quarantena.

Es recuperen la Terra 
Alta i la Ribera d’Ebre 

però, hi ha un augment 
al Baix Ebre i al Montsià
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MOCIONS
Pel que fa a les mocions 
presentades pels grups muni-
cipals al ple, dos han comptat 
amb el vot unànime del plena-
ri: la de Movem, per a l’allibe-
rament de les patents de les 
vacunes per la covid-19, i la del 
PSC, per establir un salconduit 
cultural que permeta ampliar 
la mobilitat de les persones en 
cas que existisca un confina-
ment perimetral. També s’ha 
aprovat la moció de Ciutadans 
per a l’elaboració d’un pla de 
manteniment del polígon Baix 
Ebre. Per contra, no han pros-
perat les mocions d’Esquerra, 
per a la implementació del Pla 
estratègic i per al reconeixe-
ment de les persones trans i 
donar suport a una llei estatal, 
la de Movem, per demanar 
actuacions al carrer Amposta i 
l’antiga carretera de València, 
o les de la CUP, per implemen-
tar la recollida selectiva porta 
a porta al gener del 2022, i per 
a la suspensió de les llicènci-
es per a les instal·lacions de 
producció d’energia a partir de 
fonts renovables.

MOVEM 
Movem Tortosa torna a “de-
nunciar la inoperància i mala 
gestió del govern municipal 
davant l’incompliment del ter-
mini en l’execució de les obres 
de la Plaça de l’Ajuntament” 
tot recordant que “encara no 
s’ha creat la Comissió espe-
cífica de control de les obres 
de més de mig milió d’euros 
aprovada pel ple”.  
L’alcaldessa Meritxell Roigé 
ha explicat que les obres de 
reurbanització de la plaça de 
l’Ajuntament i dels carrers del 
voltant segueixen avançant 
malgrat que les últimes 
setmanes ha calgut refer 
l’actuació subterrània al carrer 
Doctor Vilà: “ens hem trobat 
que les línies elèctriques 
estaven molt afectades i no 
responien a la planificació que 
teníem a l’inici. Ara, Endesa ja 
les ha modificat i d’esta ma-
nera poden seguir les tasques 
per part de l’empresa que està 
duent a terme l’actuació”.

MÉS 
NOTÍCIES

*L’ARTISTA Miquel Paton 
(Tortosa 1959-2021 Barcelo-
na) va morir el passat diven-
dres i deixa el sector de l’art 
i la cultura afligit. L’artista i 
professor tortosí ha estat re-
conegut per les seves plani-
metries i geometries inspira-
des pel paisatge del delta de 
l’Ebre, declarat seguidor de 
la Teoria de Color de Goet-
he i de les teories estètiques 
de Baudelaire. “Un magnífic 
artista i una gran persona”.
*TORTOSA revalida un any 

més el segell Infoparticipa, 
que reconeix la transparèn-
cia en la informació pública. 
La facultat de Ciències de la 
Informació de la Universitat 
Autònoma avala l’elevat com-
pliment de l’Ajuntament en 
la transmissió de les dades al 
web.
* TORTOSA acull del 7 al 9 de 
maig les Jornades de cultura 
i recerca local, Recercat. Serà 
una edició híbrida, amb acti-
vitats presencials a diversos 
espais de la ciutat i actes en 

línia. Entre altres actes, avui 
(19 h) es farà el lliurament dels 
Premis Recercat.
* JESÚS: La Fira de l’Oli i de la 
Garrofa fa el lliurament del lot 
d’olis de les Terres de l’Ebre a 
la guanyadora del sorteig Ta-
bel Miret i del xec solidari al 
Projecte Emma. 2870€ per a 
la investigació del càncer de 
mama. 
* LA POLICIA LOCAL ha inter-
posat des del 15 de febrer fins 
al 30 d’abril 110 denúncies a 
usuaris de patinets elèctrics 

per incomplir l’ordenança. 

* JOAN MONCÚS, tortosí 
de 62 anys, ha mort aquest 
diumenge 2 de maig en un 
accident de trànsit al terme 
de Pinell de Brai quan con-
duïa la seua moto. Persona 
molt estimada i coneguda a 
la ciutat, Joan va ser una fi-
gura clau en la vida musical 
de la capital del Baix Ebre al 
voltant de la dècada dels 90 
com a impulsor del bar i sala 
de concerts ‘Gas Gas’.”

Adjudicació del projecte del 
nou consultori de Jesús

En la roda de premsa prèvia al 
ple, l’alcaldessa s’ha felicitat 
que el departament de Salut 
hagi anunciat l’adjudicació 
del projecte de construcció 
del nou consultori al poble 
de Jesús, si bé ha reclamat 
diligència en la tramitació: 

“fa molt temps que Jesús ne-
cessita un consultori nou i 
demanem que la redacció del 
projecte i l’inici de l’execució 
siguen ràpides, ja que enca-
ra tardarem més d’un any a 
poder-lo veure”, apuntava 
Meritxell Roigé. 

PLE
L’Ajuntament gestionarà les sancions lleus 

per les restriccions de la covid-19
L’Ajuntament de Tortosa 

incoarà a partir d’ara els 
expedients sancionadors 
corresponents a les 
denúncies imposades al 
terme municipal per 
la Policia Local o els 
Mossos d’Esquadra, pels 
incompliments de caràcter 
lleu de la normativa 
sanitària per a la prevenció 
de l’expansió de la covid-19.                     
Després que la Generalitat 
obrís aquesta possibilitat als 
consistoris del país, ara el ple 
ordinari de maig a l’Ajunta-
ment ha acceptat la delegació 
d’estes competències per part 
del govern català. Els expe-
dients que ara es tramitaran 
des de l’Ajuntament corres-

ponen a accions com ara no 
dur la mascareta posada o no 
respectar les distàncies, entre 
d’altres, que fins ara tramitava 
el govern de la Generalitat. 
Al mateix ple també s’han 
aprovat les bases que regiran 
els ajuts econòmics de caràc-
ter social per a famílies amb 
risc de vulnerabilitat econò-

mica o social per a sufragar les 
despeses corresponents a les 
inscripcions de menors de 3 a 
16 anys en activitats extraes-
colars o d’estiu.  De la mateixa 
manera, el ple també ha apro-
vat la modificació dels preus 
públics de les entrades per als 

espectacles del teatre auditori 
Felip Pedrell. Té com a objectiu 
incloure la possibilitat de retor-
nar els diners dels tiquets, quan 
l’Estat o la Generalitat fixen 
restriccions a la mobilitat que 
impedisquen l’assistència dels 
espectadors a l’espectacle.

El ple també aprova les 
bases perquè jóvens 

de famílies vulnerables 
puguen accedir a 

activitats extraescolars 
i d’estiu 

Oferta de cicloturisme 
per oferir-la als visitants

L’Aula Didàctica del Museu de 
Tortosa acollirà, els dies 11 i 12 
de maig, unes jornades profes-
sionals adreçades als agents 
dels sectors implicats en l’ofer-
ta de cicloturisme que la ciutat 
ofereix als visitants. 
Les organitza l’Ajuntament, a 
través de l’àrea de Turisme, i te-
nen com a objectiu poder ge-
nerar nous productes i adequar 
l’oferta existent per acabar de 
completar les possibilitat amb 
les quals compta la ciutat a 
hores d’ara. Hi estan cridats a 
participar representants d’em-
preses turístiques, esportives, 

hoteleres i de la restauració, 
entre d’altres.
“Volem convertir Tortosa en 
una destinació de referència 
en l’àmbit del turisme vinculat 
amb el ciclisme”, remarca l’al-
caldessa Meritxell Roigé. A la 
web www.tortosaturisme.cat 
s’hi poden trobar 57 rutes con-
sultables, en diferents idiomes, 
per consultar el traçat i es po-
den descarregar els tracks per 
poder-les posar en pràctica.
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Tortosa ha estrenat esta setma-
na quatre vídeos promocionals 
centrats en l’oferta cicloturista.

En 1 minut
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*AMPOSTA, el primer mu-
nicipi de Tarragona amb una 
jornada de donació exclusiva 
de plasma. L’Auditori va 
acollir les primeres donacions 
de plasma a la CIUTAT. 

* OBERTA la convocatòria de 
les subvencions a associacions 
i similars per a la realització 
de programes i activitats 
d’atenció social. L’Ajuntament 
d’Amposta destina 30.000 
euros per a subvencionar acti-
vitats i actuacions realitzades 
per entitats socials que vagin 
adreçades a persones amb 
problemàtica social.

* L’AJUNTAMENT signa con-
venis de col·laboració amb sis 
entitats culturals de la ciutat. 
S’han atorgat 271.623,16€, en 
total, repartits en funció de 
l’activitat de cada societat.

* El 29 i 30 DE MAIG  se 
celebra la 3a edició del Triatló 
Amposta. L’edició passada va 
comptar amb la participació 
de 600 esportistes.

BREUS EN 2 DIES
Lo Riu Sona programa la 

tercera edició
Zoo i Arc de Triomf el diven-
dres 4 de juny i Miki Núñez 
i Segonmà el dissabte 5 de 
juny. El cartell de la tercera 
edició de Lo Riu Sona Festi-
val s’amplia a dos dies amb la 
voluntat d’esponjar l’activitat 
i poder realitzar el concert 
amb seguretat. Així, tal i com 
explica el regidor de Festes, 
Ramon Bel, el concert s’ha 
programat pensant amb totes 
les mesures necessàries per 
evitar contagis. Els concerts 
en faran amb la gent asseguda 
amb un aforament màxim de 
1.000 persones. A partir dels 
grups de tres persones s’as-
seuran en taula, fins un mà-
xim de sis persones per taula 
(sempre que s’hagin comprat 
conjuntament les entrades). 
La mascareta serà obligatòria 
mentre no s’estigui consumint 
cap beguda o menjar. I el ser-
vei de beguda i menjar es farà 

a taula amb una aplicació mò-
bil a través de la qual es podrà 
fer la comanda, que es porta-
rà directament a taula. A més, 
hi haurà zones diferenciades 
d’entrada i sortida.
Lo Riu Sona Festival serà a 
l’exterior del Pavelló 1 d’Oc-
tubre. Les portes s’obriran els 
dos dies a les 21h. i els con-
certs es faran a partir de les 
22h.

Administració digital i 
govern obert

L’AOC, el Consorci de l’Admi-
nistració Oberta de Catalunya, 
ha guardonat en segona po-
sició al Consell Comarcal del 
Montsià per ser una adminis-
tració local capdavantera en 
l’impuls de l’administració di-
gital i govern obert en la seva
relació amb la ciutadania i 
en la seva gestió interna. El 
reconeixement l’ha rebut en 
la categoria dels ens comar-
cals d’entre 20.000 i 50.000 

habitants. «Des de l’inici del 
mandat millorar els índexs de 
transparència han estat una 
prioritat. Rebre aquest tipus de 
guardó ens corrobora que ho 
estem fent bé, perquè estem 
situant al Consell Comarcal 
del Montsià entre les instituci-
ons capdavanteres pel que fa a
govern obert», ha apuntat sa-
tisfet el president del Consell 
Comarcal del Montsià, Joan 
Roig.

CONSELL COMARCAL

Els concerts s’han 
programat pensant 

amb totes les mesures 
necessàries per evitar 

contagis.
           
         4 i 5 de juny.
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L’Ametlla: s’habilitaran tres zones d’estacionament 
per un centenar d’autocaravanes

Davant la previsió de l’alta 
presència d’autocaravanes i 
furgonetes aquest estiu a la 
costa calera, l’Ajuntament ha 
acordat diverses mesures de 
mobilitat per fomentar i ga-
rantir la convivència ciutada-
na a l’espai públic. L’objectiu 
és regular l’accés de les auto-
caravanes i dels vehicles, per 
protegir els espais naturals, 
evitant que s’aparqui en zones 

no permeses, i facilitar l’apar-
cament als vehicles que visi-
ten la costa calera. Per regular 
l’accés de les autocaravanes, 
s’habilitaran tres zones perquè 
puguin aparcar un centenar 
d’autocaravanes sense limita-
ció horària. 
D’altra banda, també s’amplia-
ran les places del pàrquing de 
la Cala Vidre, de l’Àlia i la Cala 
Forn.

FOMENTAR LA 
MOTIVACIÓ 
L’Ajuntament de Deltebre ha 
programat, per aquest mes 
de maig, una sèrie de xerra-
des dirigides a les famílies i 
al professorat dels centres 
educatius de Deltebre. En 
aquest sentit, les confe-
rències giraran entorn de 
la motivació de l’alumnat i 
l’acompanyament emocional 
als fills i filles. Les sessions, 
un total de quatre, tres 
dirigides al professorat i una 
a les famílies, es van iniciar 
telemàticament dilluns 3 de 
maig i finalitzaran el proper 
17 de maig.

AJUNTAMENT 
CAPDAVANTER EN 
L’ADMINISTRACIÓ 
DIGITAL 
L’Ajuntament de Deltebre 
ha sumat aquesta setmana 
un nou reconeixement a la 
transparència i a la gestió 
de les dades obertes. En 
aquest sentit, el Consorci de 
l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) ha atorgat 
a l’Ajuntament de Deltebre 
el 3r premi, en la categoria 
d’ajuntaments entre 5.000 i 
20.000 habitants, a l’admi-
nistració catalana capdavan-
tera en administració digital 
i govern obert.

ENS HA DEIXAT 
SALVADOR 
FORNÓS 
ERC Deltebre està de dol. 
“Ens ha deixat el nostre 
company Salvador Fornós 
Casanova després d’haver 
lluitat contra la malaltia que 
patia. No tenim paraules per 
expressar el nostre pesar, 
perquè Salvador era una 
persona única”. A la imatge, 
Joan Alginet amb Salvador 
Fornós. 

DELTEBRE

Campanya de control dels mosquits al delta
La campanya de control 

dels mosquits al delta de 
l’Ebre va començar aquest 
dilluns amb tractament 
d’una superfície de 400 
hectàrees d’espais naturals.                    
Els tècnics del Consorci de Po-
lítiques Ambientals de les Ter-
res de l’Ebre (Copate) han pri-
oritzat zones costaneres que 
s’han inundat per les pluges 
dels últims dies i la pujada del 
nivell del mar amb les baixes 
pressions. Enguany, la campa-
nya ha començat unes tres set-
manes més tard que l’anterior. 
Llavors les condicions creades 
pel temporal Gloria i la pujada 
del nivell de la capa freàtica, 

unida a les restriccions per la 
pandèmia del coronavirus, van 
complicar de forma especial els 
tractaments, que van abastar 
una superfície rècord de 5.400 
hectàrees en espais naturals. 
“La problemàtica del mosquit 
té una afectació directa sobre 
les persones que hi viuen i les 
activitats econòmiques que 
es desenvolupen. Hem tingut 
anys complicats com en nuclis 
turístics com Riumar o Poble 
Nou han tingut grans afectaci-
ons als càmpings, urbanitzaci-
ons, cases de pagès i persones 
que ens venen a visitar. El Delta 
està de moda i, per les perso-
nes que ens visiten i hi viuen, 

cal que el mosquit sigui una 
afectació menor al nostre dia a 
dia i les nostres activitats eco-

nòmiques”, ha resumit el presi-
dent del Copate, Joan Alginet.
ACN

DELTEBRE
Programa d’activitats adaptades per celebrar 
el 44è aniversari del municipi
El proper dia 20 de maig 

Deltebre celebrarà el 
seu 44è aniversari de la 
segregació.               
I ho celebrarà amb un progra-
ma d’activitats per a tots els 
públics i adaptades a les res-
triccions existents per la pan-
dèmia de la COVID-19.
En aquest sentit, a banda de 
l’acte institucional que es pro-
jecta per al mateix dia 20 de 
maig, des de l’Ajuntament de 
Deltebre també s’està treba-
llant en l’organització d’altres 
esdeveniments que es realitza-
ran a l’aire lliure i que han de 
permetre que la ciutadania pu-
gui gaudir d’un cap de setmana 

amb una àmplia oferta d’oci i 
sense aglomeracions.
L’alcalde, Lluís Soler, ha des-
tacat que “totes aquestes ac-
tivitats, més enllà de celebrar 
l’aniversari, ens han de perme-
tre recordar i posar en valor tot 
el recorregut que hem realitzat 
i que ens ha conduït a esdeve-
nir un municipi de referència 
que, any rere any, consolida la 
seva condició de capitalitat del 

Delta amb nous equipaments i 
serveis que milloren el benes-
tar dels veïns i veïnes”. Aquest 
catàleg es projecta ja que no es 
podrà continuar amb el model 
implementat durant aquests 

darrers anys amb les multitu-
dinàries fires Mescla i DeltaFira, 
les quals es preveu que puguin 
retornar l’any vinent una vega-
da finalitzin les restriccions de 
la pandèmia.

El director tècnic del Copate, Raül Escosa, i el president, Joan Alginet.

El programa estarà 
adaptat a les 

restriccions actuals
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baix ebre

baix ebre

Reconeixement Administració Oberta 2020 
L’Ajuntament de L’Aldea ha 
estat guardonat amb el Re-
coneixement Administració 
Oberta 2020. Aquest premi, 
que atorga l’AOC (Adminis-
tració Oberta de Catalunya), 
es concedeix als Ajunta-
ments i Consells Comarcals 
de Catalunya que han des-
tacat en la implantació de 
l’administració digital a les 
seves organitzacions. Els re-
coneixements distingeixen 

CONSELL 
COMARCAL 
El ple va donar llum verd 
al conveni a signar amb 
l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) per a la redacció 
del projecte constructiu de 
remodelació de l’emissari 
submarí (l’estructura suba-
quàtica que permet abocar 
al mar l’aigua de sortida 
de l’EDAR) de l’Ametlla de 
Mar. 
Un altre conveni que ha 
rebut el vistiplau del ple-
nari ha estat el de l’em-
presa Acciona Agua, que 
subvencionarà amb 4.875 
euros els premis comarcals 
d’enguany. 

Finalment, en l’apartat de 
les mocions es va aprovar 
la proposta presentada pel 
PSC pel finançament de 
les llars d’infants rurals, 
una moció que reclama a la 
Generalitat que assumeixi 
a partir del curs vinent el 
cost econòmic del personal 
de les llars rurals.

RECONEIXEMENT
El Consell Comarcal ha 
obtingut el segell Info-
participa 2020 que atorga 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) en 
reconeixement a les bones 
pràctiques comunicatives 
basades en els criteris de 
la qualitat i la transparèn-
cia, amb una puntuació 
del 96%, amb un total de 
47 sobre 49 indicadors 
validats. D’altra banda, el 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha rebut el Reconeixe-
ment Administració Oberta 
2020, que l’Administració 
Oberta de Catalunya (AOC) 
concedeix als ajuntaments i 
consells comarcals que han 
destacat en la transforma-
ció digital de la seua relació 
en la ciutadania i en la seua 
gestió interna. 

El Consell Comarcal del 
Baix Ebre ocupa la prime-
ra posició en la categoria 
de consells comarcals de 
20.001 a 50.000 habitants.

MÉS 
NOTÍCIES

Ajuntaments i Consells Co-
marcals d’acord amb el nom-
bre d’habitants de cada ens, 
és a dir: d’1 a 500 habitants, 
de 501 a 1.000 habitants, de 
1.001 a 5.000 habitants, de 
5.001 a 20.000 habitants, de 
20.001 a 50.000 habitants, 
més de 50.000 habitants i 
consells comarcals. L’Aldea 
figura en el Top 10 en la ca-
tegoria de municipis d’entre 
1.001 a 5.000 habitants.

L’Aldea arranja els carrers i camins 
danyats pel temporal Glòria

Amb l’arranjament del 
Carrer Ventureta, 

l’Ajuntament aldeà dona per 
finalitzat l’arranjament dels 
carrers i camins danyats pel 
temporal Glòria del gener 
del 2020, que amb un cost 
total de (89.184,87€) amb 
comptat amb una subvenció 
de 50.000 € per part de la 
Diputació de Tarragona.                    
A part del c/ Ventureta, s’han 
arranjat els camins Travesser 
de Benixarop, Hilario, Granges 
d’Albesa, Rodríguez, Burjassé-
nia i Sèquia Mare.
Pepe Caballé regidor d’Acció 
Urbana i Rural: “Per part de la 
Regidoria d’Acció Urbana i Ru-
ral, donem per finalitzada l’ar-

ranjament de camins danyats 
pel temporal Glòria. A partir 
d’ara, com actuacions més 
destacades, ens queda l’arran-
jament dels camins, Lligallo de 
Vidre, Camí de l’escoles del 21 
d’Abril, antic camí de Tortosa a 
Amposta, amb una subvenció 
de la Diputació de Tarragona i 
reparacions puntuals a la resta 
de camins”. Per una altra part, 
també s’han asfaltat els carrers 
Clavell i Prats.

CONSELL COMARCAL 
Liquidació del pressupost del 2020 amb un 
romanent de tresoreria de 250.000 euros
El ple del Consell 

Comarcal del Baix Ebre 
va aprovar la liquidació 
del pressupost de l’exercici 
2020 amb un romanent de 
tresoreria de 250.921,48 
euros i una ràtio de deute 
viu de 5,83%.               
Un resultat econòmic positiu 
que permet a la institució co-
marcal reduir el període mit-
jà de pagament a proveïdors, 
que l’últim trimestre del 2020 
ha estat de 22,85 dies de mit-
jana. “Tot i les dificultats que ha 
implicat la pandèmia durant el 
2020, des del govern comar-
cal hem fet un esforç per cap-
tar recursos d’administracions 

superiors i donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania. 
També hem fet un esforç per 
avançar el màxim possible el 
pagament als proveïdors, bona 
part dels quals són autònoms 
i petites empreses”, va mani-
festar el president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura. 
En la sessió plenària va prendre 

possessió del càrrec de conse-
ller comarcal Francesc Vallespí 
(Movem Terres de l’Ebre), en 
substitució de Jordi Jordan.
Vallespí, que és regidor a 

l’Ajuntament de Tortosa, ocu-
parà la segona vicepresidència 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre i les àrees de Turisme i 
Cultura.

Al ple, Francesc 
Vallespí va prendre 
possessió del càrrec 

de conseller

Finalitzen les 
actuacions per 
afectacions del 

temporal
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ES REPRÈN 
L’ACTIVITAT DELS 
CASALS DE GENT 
GRAN 
L’Ajuntament de la Ràpita 
reprèn, aquesta setmana, 
l’activitat del Casal Muni-
cipal del Jubilat i de la Casa 
del Mar en espais exterior, 
ja que les mesures per con-
tenir els brots de la Covid-19 
estableixen que aquestes 
activitats, únicament, es 
poden dur a terme en zones 
exteriors i en cap cas, en 
recintes tancats. 

Les activitats que s’han 
reprès són les pilates i la 
gimnàstica per a gent gran, 
les quals tenen lloc al Parc 
de Garbí. 
Per a més informació cal 
adreçar-se als casals de 
gent gran del municipi.

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
El Ple dona suport al Dia Internacional de la 
Pèrdua Perinatal i Gestacional
El ple de la Ràpita, reunit 

en la sessió ordinària 
del mes d’abril, ha aprovat 
per unanimitat la proposta 
d’ERC per donar suport 
al Dia Internacional de 
la Pèrdua Perinatal i 
Gestacional.                
Amb la moció, el consistori 
es posa al costat de les famí-
lies que han viscut la pèrdua 
d’un ésser estimat en mort 
perinatal, gestacional o ne-
onatal, i vol acompanyar-les 
en el seu dol. Per fer efectiu 
aquest reconeixement, l’Ajun-
tament es compromet a dotar 
el municipi d’un espai de su-
port i confort per a aquelles 
persones que han patit una 
pèrdua d’aquest tipus en for-
ma d’espai físic al cementiri 
municipal i d’altres estratègi-
es d’acompanyament, a més 
de donar a conèixer la seva 

existència i fer-ne una major 
difusió. Així mateix, expressa 
el seu compromís en realitzar 
una cerimònia anual en re-
cord d’aquests infants, en el 
marc del Dia Internacional de 
la Pèrdua Perinatal i Gestaci-
onal, i realitzar campanyes de 
sensibilització per visibilitzar la 
temàtica i donar-li suport pú-
blic a les famílies de les vícti-
mes. La regidora de Polítiques 
Socials i Igualtat, Oona Tomàs, 
ha destacat que “amb aquesta 
proposta el que pretenem des 
del govern municipal és donar 
suport a les famílies de la Ràpi-
ta que s’enfronten a aquestes 

morts tan patides i doloroses”. 
D’altra banda, en el plenari, Síl-
via Zaragoza ha pres possessió 
del càrrec de regidora d’ERC 
a l’Ajuntament de la Ràpita en 
substitució de Joan Grau. Za-
ragoza declara sentir-se il·lu-
sionada amb aquest nou repte 
i expressa que “treballar per al 

poble sempre és un orgull, i ara 
encara més que ho puc fer des 
del Govern Municipal, seguint 
la feina encetada pel company 
Joan Grau”. A més, també s’ha 
fet oficial el pas a regidora no 
adscrita de Francina Molina 
Cañada, anteriorment regidora 
del grup Més Ràpita.

Sílvia Zaragoza 
ja exerceix com a 
regidora d’ERC a 

l’Ajuntament

L’Auditori Sixto Mir obté el 
distintiu d’Espai Cultural 

Responsable

L’Auditori Sixto Mir obté 
el distintiu d’Espai 

Cultural Responsable que 
atorga la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i per tant, 
s’inclou l’equipament al 
Cens d’espais culturals 
responsables.                     
L’Auditori Sixto Mir rep el distin-
tiu perquè, com a espai cultural, 
compleix els protocols sanitaris 
per prevenir la COVID-19, i a 
més, es duen a terme les me-
sures d’informació pertinents a 
les persones assistents a les ac-
tivitats culturals organitzades.
La regidora de Cultura, Èrika 
Ferraté, declara que “des de 

l’inici de la pandèmia el nos-
tre principal objectiu ha sigut, 
i continua sent, oferir a la ciu-
tadania un espai lliure de CO-
VID-19 en què es compleixin 
totes les mesures establertes”. 
La regidora considera que “tot 
l’equip s’ha implicat a més no 
poder per garantir seguretat 
als assistents, i aquest distintiu 
és un reconeixement a la fei-
na ben feta”. El distintiu també 
estableix que l’espai cultural 
disposa d’una assegurança de 
responsabilitat civil per a les 
activitats que es duen a terme 
i que es compromet a adoptar 
i aplicar programes d’actuació 
d’inclusió social.
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GUIA DE 
RECURSOS 
FORMATIUS
Els consells comarcals del 
Baix Ebre i del Montsià han 
actualitzat la guia de re-
cursos formatius amb tota 
l’oferta formativa de caràcter 
professionalitzador existent en 
aquestes dues comarques. Un 
mapa que pretén apropar els 
recursos formatius del territori 
a les persones per ajudar-les 
a orientar el seu futur i que ha 
estat elaborat conjuntament 
per l’Agència de Desenvolu-
pament Local del Baix Ebre i 
la del Montsià. “La formació 
professional i la
formació professionalitzadora 
són un recurs clau, necessari i 
imprescindible en l’impuls del 
desenvolupament econòmic”, 
ha manifestat el president del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, 
Xavier Faura. Seguint aquesta 
línia, el president del Consell 
Comarcal del Montsià, Joan 
Roig, ha afegit: “Justament per 
aquesta importància que té 
la formació professional en la 
nostra societat i en el sistema, 
cal que agilitzem la cerca de 
cicles formatius al jovent del 
territori. Aquesta guia és una 
eina fàcil perquè les persones 
que es volen formar coneguen 
tota l’oferta formativa que hi 
ha al Montsià i al Baix Ebre i 
trien la que més els hi convé“.

CONSELL 
COMARCAL

El DeltaChamber Music 
Festival d’Amposta tornarà a 
convidar músics internacionals 
de trajectòries consolidades 
després de l’edició ‘Parèntesi’ 
del 2020, marcada per la covid. 
La música de cambra tornarà 
amb 4 concerts “de format 
molt especial”. També es faran 
una vintena de concerts indi-
viduals.  Per primera vegada, 
el DeltaChamber Music oferirà 
un concert a Alcanar, en el 
marc del projecte DeltaCham-
ber Music Festival al Territori, 
i un concert a Tortosa que és 
Capital de la Cultura Catalana 
2021. Aquesta edició se cele-
brarà entre el 3 i el 8 d’agost.

DELTACHAMBER

Adhesió per la defensa dels 
festejos populars

La moció va ser presentada pel 
regidor No adscrit Joaquim 
Martí, que en la seva exposició 
inicial, va explicar que “ la Fe-
deració vol blindar els festejos 
populars, els d’aquí, que tam-
bé es fan a Navarra, Andalusia, 
Madrid, el País Basc. Es vol cre-
ar una associació per defensar 
els festejos de tot l’estat. A Ca-
talunya tenim l’Agrupació de 
Penyes que defensa i aglutina 
totes aquestes comissions i 
penyes, el que es tracta és de 
fer força entre tots. El president 
de l’Agrupació de Penyes Santi 
Albiol, està dins la junta i ens 
va fer arribar aquesta moció”. 
El vot fou nominatiu i l’únic 
regidor que va votar contrari 
a la moció fou el d’ERC Manel 
Crespo en incloure la moció 
la paraula “tauromàquia”. Mar-

tí (a la imatge) va puntualitzar 
que era “tauromàquia tradicio-
nal dels bous que fem natros”. 
Els quatre membre de Junts X 
Santa Bàrbara van votar que sí, 
però ho feien deixant clar que 
el vot favorable era condicio-
nat a què la plataforma no té 
cap relació amb el “Toro de Lí-
dia. Confiem en la paraula de 
Martí”. (Notícia i foto de la Pla-
na Ràdio)

SANTA BÀRBARA
‘Tast de primavera’, alternativa 

a les festes de maig
Un any més no ha estat possi-
ble celebrar les festes de maig 
a causa de les restriccions dic-
tades per la Generalitat, a tota 
Catalunya, per tal de frenar 
l’expansió de la pandèmia de 
covid-19.
No obstant això, l’índex de va-
cunació al municipi ha aug-
mentat en els darrers dies i en 
aquests moments la situació 
epidemiològica es troba esta-
ble. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament 
d’Alcanar ha preparat una pro-
gramació cultural per a aquest 
cap de setmana seguint les 
mesures de seguretat i pro-
tecció que marca el Procicat, 
amb el propòsit de celebrar 
un altre Tast de primavera la 
setmana vinent, una vegada ja 
s’hagi aixecat l’estat d’alarma.

Avui divendres, 7 de maig, a les 
20.30 h, al Verger de la Mes-
tra Gual, se celebrarà un con-
cert del cantant i escriptor de 
cançons Cesk Freixas. Aquest 
2021 Freixas presenta “Me-
mòria”. Dissabte, 8 de maig, 
també al Verger de la Mestra 
Gual, Miquel Bort presenta-
rà el seu darrer llibre, Amore, 
amb inscripció prèvia al telè-
fon 627338980. Els concerts 
de Cesc Freixas i Sukre tenen 
un cost d’1 euro, la recaptació 
total es destinarà al fons de 
contingència de la covid-19.

ALCANAR

S JAUME

L’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja va informar que “se-
guint la millora de la circulació 
del carrer Major es canvia el 
sentit de circulació del carrer 
Esdevenidor de Sant Jaume 
d’Enveja. Actualment, es pot 
circular des del carrer Ampos-
ta fins al carrer Hernan Cortès, 
i ara passa a ser al revés: des 
del carrer Hernan Cortès fins 
al carrer Amposta, tot per fa-
cilitar l’accés als comerços si-
tuats al carrer Major”.

Millora
de la 

circulació al 
carrer Major

GODALL

Agents del Seprona de la Guàr-
dia Civil van interceptar dos 
veïns de la Galera que haurien 
furtat 105 quilos de garrofes 
d’una finca del terme munici-
pal veí de Godall. 
La patrulla els hauria localitzat 
dins de la propietat carregant 
sacs en un vehicle. 
Quan marxaven, van intercep-
tar el vehicle, van identificar 
els dos ocupants i van com-
provar que transportaven les 
garrofes repartides en setze 
sacs. Segons la Guàrdia Civil, 
no disposaven de permís del 
propietari de la finca per reco-
llir-les. 
En aquest sentit, els agents es 
van posar en contacte amb el 
propietari perquè pugui de-
nunciar els fets, que també 
han estat posats en coneixe-
ment del jutjat d’Amposta.
(ACN)

Furten cent 
quilos de 

garrofes d’una 
finca del 
municipi

LA SÉNIA

La regidoria de Comerç, In-
dústria i Empresa de l’ajunta-
ment de la Sénia informa del 
proper curs que es portarà a 
terme dins del sector del mo-
ble. Està previst que s’inicii la 
última setmana de maig i es 
comptarà amb 8 places en to-
tal. Les persones interessades 
han d’estar inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya i han 
d’enviar el seu curriculum a 
l’adreça ocupacio@lasenia.cat
El termini per inscriure’s fina-
litzarà el 21/05/2021.

Curs de 
capacitació

per a la 
indústria del 

moble

MAS DE 
BARBERANS

La setmana passada es va es-
trenar la cançó ‘Som del Mas’ 
de Jordi del Bou que, encara 
que no hi visqui permanent-
ment, “ell se sent 100% ma-
sover i així es veu reflectit a la 
lletra de la cançó.
Jordi explica que realment no 
ha fet la cançó, sinó que li ha 
sortit de dintre. Amb esta can-
çó ell volia que “paréssim un 
moment, miréssim el nostre 
voltant i valoréssim tot el que 
ens envolta. Una cançó del 
Mas necessitava un missatge 
de força, respecte, record, au-
tenticitat i orgull”. La melodia 
i la lletra parlen de costums 
que encara sobreviuen entre 
els records i alguns racons del 
poble. La cançó va començar 
a treure el cap al 2012, però 
abans de les festes de Sant 
Marc de l’any passat, en ple 
confinament, va acabar-la i 
va penjar un vídeo a les xarxes 
socials. (Notícia de masdebar-
berans.net)

Cançó 
“Som del 

Mas”
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DOS MOTORISTES 
MOREN AQUEST 
CAP DE SETMANA
Dos motoristes han mort en 
dues sortides de via aquest 
cap de setmana. La primera 
víctima és un home, de 35 
anys i veí de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant. Diumenge 
al matí s’ha localitzat el cos 
sense vida del motorista al 
costat de l’N-340, al punt 
quilomètric 228, a l’Ametlla de 
Mar. El segon accident mortal 
s’ha produït aquest diumenge 
a quarts de deu d’aquest matí 
a la carretera N-230b, al punt 
quilomètric 13, a Pinell de 
Brai. 

PREMIS RECERCAT
Els premis Recercat 2021 han 
recaigut en l’Institut Menor-
quí d’Estudis, que enguany 
celebra els seus 35 anys, en la 
categoria d’entitat, i “ex ae-
quo” en Joan Ramon Vinaixa 
Miró i Fermín Pardo Pardo, 
en la categoria de persona. 
Els premis de reconeixement 
Recercat són l’acte central de 
les jornades del mateix nom.

TERRA ALTA
10 empreses terraltines apro-
fiten el programa d’assesso-
rament integral del Consell 
Comarcal de la Terra Alta per 
millorar la seva competiti-
vitat. La consultora que ha 
desenvolupat el programa 
destaca l’alt nivell de profes-
sionalització i qualificació dels 
responsables de les empreses 
participants. L’aprofitament 
general de l’assessorament 
per part de les empreses ha 
estat satisfactori i profitós.

ASCÓ
El municipi de la Ribera viurà 
actes aquest cap de setmana 
amb motiu de Sant Miquel 
de Maig. Avui (19h) al Casal 
Felipe Fucho farà una xerrada: 
Ermites, capelletes i ermitoris 
d’Ascó. 

Demà dissabte hi ha prevista 
una missa a l’ermita de Sant 
Miquel (exterior) 19h.

MÉS 
NOTÍCIES

Móra d’Ebre respon al Senat que ha retirat gairebé 
tots els símbols franquistes de la via pública

L’Ajuntament de Móra d’Ebre 
ha traslladat al Senat que ha 
fet ja efectiva la retirada de la 
pràctica totalitat dels símbols 
franquistes de la via pública de 
la població, donant així com-
pliment a la Llei de Memòria 
Històrica. El passat mes de fe-
brer, el senador de Compromís, 
Carles Mulet, havia requerit el 
consistori morenc perquè in-
formés de la permanència de 

símbols que estarien incomplint 
aquesta normativa i acredités els 
que s’havien efectivament reti-
rat, en el marc d’una campanya 
desplegada per la formació ar-
reu de l’estat espanyol. L’alcalde 
de Móra d’Ebre, Joan Piñol, ha 
respost que el “99% de símbols” 
que el senador apuntava ja “no 
existeixen a la ubicació indicada 
perquè s’han retirat”. Únicament, 
ha admès, queda un “1% restant”.

Es tracta, concretament, d’una 
placa que “no es troba a la via 
pública sinó incrustada en plena 
façana d’un edifici situat en un 
recinte de propietat privada i que 
en el seu moment es van realitzar 
actuacions per a la seva elimina-
ció”. Una tasca “àrdua”, segons el 
mateix Piñol, pel fet que es troba 
enquestat a la mateixa façana. 
A la placa hi consta la inscrip-
ció “Delegación Nacional de los 

Sindicatos. Grupo Maestro Luís 
Viñas.16 viviendas. Año 1955”, 
amb el símbol del sindicat ver-
tical gravat al costat.
En la seva resposta, l’alcalde 
morenc, però, reclama al se-
nador de Compromís “major 
rigor” a l’hora “d’iniciar els ex-
pedients corresponents i tenir 
la seguretat fefaent del que 
cita i no pel que “s’indica en un 
treball d’investigació”.

ribera/terra alta

Camps de treball en espais 
històrics de la Batalla de 

l’Ebre: Ascó, Pinell i Amposta
Un any més, la Direcció Gene-
ral de Joventut continua orga-
nitzant camps de treball com 
a activitat idònia per als i les 
joves -atenent al component 
social, a l’intercanvi cultural 
que es propicia i a la relació 
amb l’entorn local-, i aposta 
per la millora qualitativa dels 
projectes. Els municipis mem-
bres del COMEBE (Consorci 
Memorial dels Espais de la Ba-
talla de l’Ebre) que acolliran els 
camps durant el mes de juliol 
són El Pinell, Amposta i Ascó.
L’objectiu d’aquests camps de 

treball és la recuperació de 
trinxeres i vestigis de la Batalla 
de l’Ebre iniciant-ne les tas-
ques de rehabilitació. El camp 
més veterà del projecte és La 
lleva del Biberó. Tindrà lloc a 
El Pinell del 15 al 29 de juliol. 
Com a novetat d’aquest 2021 
s’han organitzat dos camps 
més: d’una banda, Recupe-
rem els nius de metralladora 
d’Amposta començarà el 9 de 
juliol i finalitzarà el 23; de l’al-
tra, Descobrim les trinxeres del 
calvari d’Ascó tindrà lloc del 10 
al 24 de juliol.

GANDESA

Prat de Comte: prova pilot de 
rehabilitació d’habitatge al 

món rural
Un total de 20 petits municipis 
d’arreu de Catalunya  han es-
tat seleccionats aquest dime-
cres per acollir les proves pilot 
de mobilització d’habitatge al 
món rural, impulsada pel De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat i dotada amb 2 milions 
d’euros. L’objectiu de la inicia-
tiva és facilitar que les persones 
puguin instal·lar-se en nuclis 
rurals, a través de la rehabilita-
ció d’habitatges en desús. Ro-
cafort de Queralt, Capafonts, 
Prat de Comte i Passanant i 
Belltall són els escollits a la 

demarcació. Per a les proves 
pilot tindran dret a l’obtenció 
d’una subvenció directa. Així, 
es donaran incentius per mo-
bilitzar el parc d’habitatge buit 
existent, assessorant els ajun-
taments i particulars i establint 
mesures fiscals i ajuts diversos 
per resoldre els esculls admi-
nistratius, jurídics i de gestió. 
Els incentius per rehabilitar 
habitatges rurals buits es des-
tinaran tant a la població local 
i com a possibles nous veïns 
que vulguin convertir-los en 
primera residència.

Concentració diumenge: 
‘Lo territori diu prou. 

Renovables sí, però no així’
Diumenge, dia 9 de maig, a 
Gandesa, hi haurà una con-
centració: ‘Lo territori diu 
prou. Renovables sí però no 
així!”. Serà a les 11h, a la pa-
rada d’autobusos, convocada 
per Terra Alta Viva, Trenquem 
l’Ametlló, Gepec, Stop Van-
dellòs II, Salvem lo Montsià. 
Des de la posada en marxa 
del nou decret de les reno-
vables s’han rebut desenes de 
nous projectes a les Terres de 
l’Ebre, agreujant la massifica-
ció que ja hi ha en algunes zo-
nes i propiciant-la en les que 
encara no n’hi havia.
El conjunt d’entitats i col·lec-
tius de les Terres de l’Ebre que 

estan patint la pluja descon-
trolada de macroprojectes 
eòlics i solars convoquen la 
concentració a la Terra Alta 
per mostrar-ne el rebuig i de-
manar fermesa a l’hora de de-
rogar el Decret-Llei 16/2019. 
Les entitats convocants de-
manen una implantació de les 
renovables d’una forma sos-
tenible, respectuosa amb el 
territori, prioritzant l’autocon-
sum i les petites comunitats 
energètiques en mans de la 
ciutadania.
Serà una nova cita de queixa 
davant de la situació actual, 
amb un intent de poder-la re-
vertir.

El Consell Comarcal manté 
la seva postura contra la 

massificació eòlica
“Un 25% de la potència eòli-
ca del país està instal·lada a 
la nostra comarca. Crec que 
l’aportació com a territori, ja 
l’hem fet”. La presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra 
Alta, Neus Sanromà, va mani-
festar-se a ‘Els Matins’ de TV3 
en la seva intervenció durant 
l’entrevista que el programa 
va realitzar a Damià Calvet, 
conseller de Territori i Soste-
nibilitat en funcions. Calvet 
va posar sobre la taula la ne-
cessitat d’augmentar l’energia 
generada a partir de fonts re-
novables, bàsicament a tra-
vés del vent i del sol, per dur 
a terme el procés de transi-

ció energètica al qual el Go-
vern s’ha compromès. La Terra 
Alta produeix energia per a un 
milió de persones en una co-
marca de 12.000 habitants i 
acumula el gruix dels molins 
aerogeneradors instal·lats a 
Catalunya, la majoria a les co-
marques del sud. Malgrat que 
Calvet va incidir en el fet que 
el mapa d’instal·lacions eòli-
ques respon a una necessitat 
física, Sanromà li va recordar 
que la Terra Alta està a favor 
de les energies renovables, 
però amb criteris d’integra-
ció paisatgística, de protecció 
agrícola i de reequilibri terri-
torial”

TERRA ALTA
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La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) reclamen al CAT que fa anys 
que s’hauria d’estar retornant els cabals que agafa “perquè el Delta ho 

necessita”. “Del que s’enduen, encara se n’emporten més”, ha lamentat la 
portaveu Matilde Font.                    
També reclamen al Govern que deixi de ser “incongruent”, oposant-se al trans-
vasament de l’Ebre a Santander, que també rebutja la PDE mentre aproven més 
concessions d’aigua a l’àrea de Tarragona. “La Generalitat ha de deixar de fer 
polítiques mediambientals discordants com dir que volen salvar el delta de 
l’Ebre mentre aproven plans per nous canals de regadiu, com el Segarra-Gar-
rigues o el Xerta-Sénia, o ampliar la xarxa del CAT per portar aigua més amunt 
d’on arriba ara”, ha denunciat Font. Els consums d’aigua del CAT s’han reduït 
els últims anys, sobretot a la indústria, però la Plataforma rebutja que se’n se-
gueixin oferint. “Volem que deixin d’agafar aigua del CAT, que vagin reduint i 
retornin els cabals cap al tram final de l’Ebre”, ha insistit la portaveu.

Representants de la PDE han fet diverses reunions a Alforja i també a la Conca 
de Barberà, on ja s’ha presentat la primera fase per ampliar la xarxa del mi-
nitransvasament cap a la comarca. La Plataforma farà arribar informació a la 
ciutadania sobre els efectes que té el projecte. “Seguirem fent el que tinguem 
a l’abast i treballant conjuntament per oposar-nos a aquestes detraccions del 
cabal del riu Ebre, quan allà tenen aigua suficient per al consum i es poden fer 
altres tipus de polítiques per abastir a la gent sense extreure aigua del CAT”, ha 
apuntat Matilde Font.

MÉS POLÈMICA
El director de l’ACA 
veu «legítim» que 
els pobles del Baix 
Camp reclamin el 
minitransvasament
L’ACA respon al possible 

ministransvasament 
de l’Ebre que demanen sis 
petits pobles del Baix Camp.                
Remarca que es tracta d’una 
decisió pròpia dels municipis 
afectats i considera «legítim» 
que busquin alternatives si te-
nen problemes d’abastament 
d’aigua. «Si els seus pous no 
són suficients, existeix un 
proveïdor en alta a l’àmbit de 
Tarragona -el CAT-, i legítima-
ment busquen alternatives, és 
evident que no pots deixar els 
teus habitants sense aigua, no 

és res més que això», ha afir-
mat el director de l’ACA, Lluís 
Ridao, aquest divendres, en el 
marc d’una visita a Riudoms. 
on s’han iniciat les obres 
d’ampliació de la depuradora 
del municipi, per valor de 4 
milions d’euros. 

6 pobles del Baix 
Camp demanen el 

minitransvasament

La PDE s’oposa al possible 
minitransvasament de l’Ebre

La Plataforma en 
Defensa de l’Ebre (PDE) 

s’oposa a un possible 
minitransvasament de l’Ebre 
al Baix Camp.                 
La Plataforma denuncia que 
autoritzar més detraccions 
d’aigua del riu amb noves con-
cessions del Consorci d’Aigües 
de Tarragona (CAT) és “incon-
gruent” amb defensar el Delta. 
Les Borges del Camp, Alforja, 
Riudecols, Botarell, l’Aleixar i 
Vilaplana són els sis pobles del 
Baix Camp que ho demanen. 
Argumenten que pateixen 
contaminació dels aqüífers i 
problemes d’abastiment per 
episodis puntuals de sequera. 
Els alcaldes d’aquests munici-
pis es reuniran aquest diven-
dres per emetre un posicio-
nament conjunt per defensar 
aquest projecte, amb un cost 
valorat en 5,3 milions d’euros 
en la primera fase, si bé podria 
enfilar-se als 8 milions d’eu-
ros. La PDE s’oposa a aques-
ta nova concessió d’aigua del 

Consorci. “Cada detracció que 
es fa a la conca de l’Ebre, sigui 
on sigui, es faci a Santander o 
amb el CAT, és el mateix. Al fi-
nal repercuteix en el tram final 
del riu, al Delta”, ha denunciat 
la portaveu Matilde Font. La 
Plataforma insisteix al Govern 
que cal fer una moratòria de 
les concessions d’aigua del 
riu i plantejar un ús de l’aigua 
“racionalitzat”. “Si es vol salvar 
el delta de l’Ebre, calen polí-

‘Calen polítiques 
que no detraguin

més aigua”

tiques que no detraguin més 
aigua i que facin baixar més 
cabal pel riu i més sediments, 
que estan retinguts en els 200 
embassaments que hi ha tota 
la conca”, ha reclamat.
Foto: PDE

“Del que s’enduen, encara se 
n’emporten més”

La PDE reclama al Govern que deixi de ser “incongruent, 
oposant-se al transvasament de l’Ebre a Santander, 

que també rebutja la Plataforma, mentre aproven més 
concessions d’aigua a l’àrea de Tarragona”

terres de l’ebre
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CAMARLES 
Un total de divuit d’alum-
nes participen en el curs de 
soldadura amb elèctrode i 
revestit i TIG, que organitza 
el Consell Comarcal del Baix 
Ebre, a través de la societat 
Baix Ebre Innova i que es 
duu a terme al Viver d’Em-
preses de Camarles.
L’oferta formativa forma 
part del programa Formació 
d’Oferta en Àrees Priorità-
ries (FOAP) que ofereix a 
les persones treballadores, 
preferentment en situació 
d’atur i demandants d’ocu-
pació, una formació d’acord 
amb el seu potencial
i adaptada a les necessitats 
del mercat laboral.

L’ALDEA 
La biblioteca Torres de l’Al-
dea ha rebut del Departa-
ment de Cultura el distintiu 
com a Espai de Cultura 
responsable. 
 Aquest distintiu té com a 
objectiu donar seguretat al 
públic i prestigi als espais 
i equipaments culturals. 
Aquest reconeixement 
és un element important 
que mostra la implicació 
del sector cultural amb els 
principis bàsics de la nostra 
societat com la salut, la 
inclusió, la pluralitat, el res-
pecte o la llibertat. Aquest 
element remarca el com-
promís assolit per part de 
l’Ajuntament per prevaldre 
el caràcter essencial que té 
la cultura en la societat i 
assolir un alt nivell d’excel-
lència. Així doncs, la cultura 
en aquest equipament té 
el compromís de preservar 
la salut i vetllar per una 
cultura inclusiva, sostenible 
i accessible.

DADES ATUR
L’atur cau en un miler de 
persones a l’abril a les 
Terres de l’Ebre i el Camp 
de Tarragona. La demarca-
ció es queda amb 60.494 
aturats, un 5% més que fa 
un any.

MÉS 
NOTÍCIES

Les obres del nou camp de futbol 7 
de Camarles avancen al ritme previst

Els treballs del nou Camp 
de Futbol 7 de Camarles van 
cobrint etapes. Les obres, 
que comporten la creació 
d’aquest nou camp, es tro-
ben ara en la fase de col·lo-
cació de la gespa artificial. 
La següent fase és la instal-
lació de les postes per a la 
xarxa de protecció. 
El projecte està  impulsat pel 
Futbol Formatiu Terres de 

l’Ebre, el Club de Futbol Ca-
marles, la societat Gialro We 
Win Soccer i l’Ajuntament de 
Camarles.

Campredó: Mestràlia 2021
El confinament va obligar 

a posar en conserva la 
temporada 2020 de la Fira 
Mestràlia, la fira de lutiers i 
constructors artesans.                    
Un any després, “farts d’estar 
confitats, tenim més ganes que 
mai d’obrir el pot dels con-
certs, dels lutiers, de les gralles 
i dels tabals, dels espectacles... 
L’obrirem al bon temps, aquest 
mes de maig, i procurarem de-
gustar-lo com més temps mi-
llor, fins a l’octubre. Ho farem 
esponjadament, sense empat-
xar-nos i de manera segura, 
triant l’espectacle o l’activitat 
més adequada per a cada mo-
ment. El producte serà igual 

de variat i d’interessant com 
sempre, o potser millor, pel fet 
d’estar tant temps confitant-se 
i per les ganes que tots tenim 
de tastar-lo. Destaparem els 
dos primer pots de Mestràlia 
2021, demà dissabte, i alhora 
participarem de Tortosa Capi-
talitat de la Cultura Catalana, 
amb la presentació de la jota 
La Campredonenca i l’actuació 
de Lo Planter, a les 11.30 h del 
matí, i amb el concert de Joan 
Garriga i el Mariatxi galàctic, a 
les 19.30 h del vespre”. Dilluns 
passat es va efectuar la presen-
tació de Mestràlia. Les activi-
tats es faran seguint els proto-
cols de seguretat per la covid.

ROQUETES
Traspàs de la carretera d’entrada per la C 12 a 
la Raval de Cristo i obres de millora al Casal 
La regidora d’Urbanisme de 

l’Ajuntament de Roquetes, 
Núria Altadill, acompanyada 
del regidor d’Obres 
Públiques, Ivan Garcia, han 
fet una visita a dues obres de 
millora a la Raval de Cristo. 
Concretament es tracta de 
les obres corresponents al 
ramal de connexió de la C-12 
amb l’entrada a la Raval de 
Cristo i les obres de millora 
acústica i tèrmica i ampliació 
del Consultori al Casal de la 
Raval.               
En el passat Ple ordinari es va 
aprovar per unanimitat, el tras-
pàs de titularitat del ramal de 
connexió de la C-12 a la Ra-
val de Cristo (PK 0+000 AL PK 
0+673) de la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat 
de Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat a la xarxa de 
carreteres local. Després de 
mesos de negociació, aquest 
traspàs ha comportat que el 
Departament hagi realitzat 
l’execució de les obres cor-
responents a la neteja de les 
cunetes, la tala dels arbres que 
dificultaven les visibilitats, el 
reforçament del ferm, nova se-
nyalització vertical i horitzontal 
i la incorporació d’un carril bici 
en tot el tram. 
D’altra banda, el 12 d’abril van 
començar les obres de millora 
acústica i tèrmica i l’ampliació 
del Consultori mèdic al Casal 
de la Raval. Unes obres que 
comportaran l’adaptació dels 

serveis a la normativa d’ac-
cessibilitat, la construcció d’un 
escenari, diferents sales, subs-
titució de les instal·lacions i de 
l’enllumenat i l’ampliació de 
l’altell actual. L’oficina de Cor-
reus tindrà l’accés des del car-
rer i se situarà a la planta baixa. 

El Consultori s’ampliarà amb 
una consulta més. Les obres 
compten amb un pressupost 
de 352.876,18 € dels quals 
317.588,56 € corresponent a la 
subvenció del PAM 2020. Està 
previst que les obres finalitzin 
abans del 30 de juny de 2021.

En la fase actual 
de les obres s’està 
col.locant la gespa 

artificial
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COMBATRE EL 
DESPOBLAMENT 
RURAL  
La implantació de tecnolo-
gia per millorar la vida de 
la gent gran dels pobles, 
la posada en marxa de les 
escoles rurals del futur, la 
instal·lació de sensors per 
detectar perills a la carretera, 
o l’adequació d’espais per 
fomentar l’agroindústria. Són 
algunes de les actuacions 
específiques vinculades als 
dos nous Projectes d’espe-
cialització i competitivitat 
territorial (PECT) que lidera 
la Diputació, amb la partici-
pació de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV) i de diferents 
agents públics i privats de la 
demarcació.

Es tracta, dels PECT ‘Pobles 
vius i actius. Territori equi-
librat i innovador’ i ‘Cuidem 
el que ens uneix. Carreteres 
més segures i sostenibles’, 
amb un total de 14 operaci-
ons a l’entorn de la innovació 
i la tecnologia.

DIPUTACIÓ

Acte de presentació de ‘Front’.

FESTIVAL DE CINEMA
‘Front’ projectarà films i documentals de 
conflicte i pau als espais de la Batalla de l’Ebre
Els últims dos caps de 

setmana de maig se 
celebrarà a les Terres de 
l’Ebre el festival Front, la 
mostra internacional de 
cinema de conflicte i pau.                
El festival es reprèn amb for-
ça després de tres anys atu-
rat, amb una segona edició en 
què es projectaran els films en 
quatre indrets de la Batalla de 
l’Ebre. La mostra promou el 
debat sobre la història bèl·lica. 
S’hi veuran pel·lícules i docu-
mentals sobre la Guerra Civil i 
la segona República espanyo-
la, les brigades internacionals, 
l’exili o el conflicte a Síria. El 
programa inclou activitats pa-
ral·leles, com concerts, rutes, 
teatre i tastos de vi aprofitant 
el relat de la memòria històri-
ca que treballen molts cellers 
de la Terra Alta. La inauguració 
es farà el 22 de maig a l’Esglé-
sia del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre. S’hi projectarà ‘Josep’, 
un film d’animació del dibui-

xant de còmic francès Aurel. 
FRONT seguirà a Flix el 22 de 
maig. El següent cap de set-
mana, del 27 al 29 de maig, es 
projectarà ‘El Periple, la ve-
lla llum d’Europa’ de l’ebrenc 
Mario Pons, i a Campredó 
‘Cantares de una revolución’ 
de Ramón Lluís Bande. El fes-
tival acabarà al celler Herència 
Altés, de Gandesa, als peus 
del Coll del Moro, punt de 
comandament del dictador 
Francisco Franco durant la Ba-
talla de l’Ebre. S’hi projectarà 
‘Ophir’. 

“La Diputació aposta per fo-
mentar la cultura, el coneixe-
ment de la memòria històrica 
que cal preservar i donar a 
conèixer a les futures gene-
racions”, ha dit Meritxell Roi-
gé, vicepresidenta segona de 
la Diputació i alcaldessa de 

Tortosa. Les entrades i abo-
naments es poden adquirir a 
la web del festival. Els preus 
de les entrades individuals os-
cil·len entre els 4 i els 6 euros. 
S’ofereix un abonament com-
plet de 30 euros o un per cada 
cap de setmana.

La Diputació 
aposta per fomentar 

la cultura, el 
coneixement de la 
memòria històrica
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JORNADES DE 
L’OSTRA 
Un total de tretze restau-
rats de l’Ampolla tornen a 
treballar plegats per oferir, 
un any més, diferents menús 
gastronòmics on l’ostra serà 
la principal protagonista. La 
30a edició de les Jornades 
Gastronòmiques de l’Ostra 
de l’Ampolla tindrà lloc del 
8 al 23 de maig i inclourà 
menús a un preu únic de 35 
euros. Els restaurants par-
ticipants oferiran propostes 
culinàries per mostrar el 
ventall de sabors que ofereix 
aquest producte propi de la 
costa del Delta de l’Ebre i es 
maridaran amb vins de la DO 
Terra Alta i altres productes 
locals i de qualitat com l’ar-
ròs, la tonyina o l’anguila.

PORTAL 
TRIBUTARI 
L’Ajuntament de l’Ampolla 
ha fet un pas més en el seu 
compromís per convertir 
el municipi en una ciutat 
intel·ligent i ha habilitat en el 
web del consistori el portal 
tributari. L’objectiu de posar 
en marxa aquest nou servei 
és facilitar a la ciutadania 
el procés de gestions amb 
l’administració. 
Així doncs, a partir d’ara, els 
veïns i veïnes de l’Ampolla 
podran tramitar en temps 
real el pagament de tributs, 
de multes i la recaptació exe-
cutiva des de qualsevol dis-
positiu intel·ligent, ordina-
dor, tauleta o telèfon mòbil, i 
sense haver de desplaçar-se 
de manera presencial a les 
oficines de les entitats ban-
càries. El nou servei ha estat 
dissenyat perquè qualsevol 
de les gestions es realitzin 
d’una forma senzilla i no 
requereixin un gran conei-
xement tècnic per part de la 
ciutadania.

L’AMPOLLA

Esquerra exigeix la reobertura de l’oficina de la Seguretat 
Social de Móra d’Ebre i ho porta a votació al Congrés

La diputada Norma 
Pujol i el senador Josep 

Rufà, acompanyats de la 
presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, Gemma Carim, i 
dels vicepresidents dels 
Consells del Priorat i la Terra 
Alta, Carlos Brull i Ramon 
Jornet, respectivament; 
han presentat al davant 
del Centre d’Atenció i 
Informació de l’Institut 
Nacional de la Seguretat 
Social de Móra d’Ebre, les 
iniciatives parlamentàries 
on demanen la seva 
reobertura.                    

Pujol ha afirmat que “aquest 
tancament és un menyspreu to-
tal i absolut del govern de PSOE 
i Podemos cap als veïns de les 
tres comarques. És vergonyós 
que un govern que es diu d’es-
querres tanqui aquest servei 
amb l’excusa de la jubilació d’un 
dels dos treballadors que tenia, 
i que no vulgui substituir-lo”. 
D’aquí que “Esquerra hem re-
gistrat una Proposició no de 
llei a la Comissió de Treball del 
Congrés de Diputats demanant 
la reobertura i que s’asseguri el 
seu manteniment a llarg termi-
ni”. La diputada ha fet saber que 
“demanarem la compareixença 

del ministre perquè doni expli-
cacions sobre el tancament i la 
resposta de la seva directora ge-
neral als Consells Comarcals on 
afirmava tenir una plantilla pro-
visional i precària, i manca de 
recursos econòmics”. Esquerra 
a més, també presentarà mo-
cions als Ajuntaments exigint la 
reobertura del centre de Móra 
d’Ebre. Pujol ha criticat que 
“PSOE i Podemos parlen de fre-
nar el despoblament i després 
veiem que en comptes d’obrir i 
afavorir nous serveis públics, el 
que fan és tancar aquells que fa 
molts anys que teníem”. El se-
nador Josep Rufà ha explicat 

que Esquerra ha presentat vuit 
preguntes per escrit al govern 
espanyol sobre el tancament de 
Centres de la Seguretat Social. 
“El que estan fent són retalla-
des, i no es pot assumir que la 
gent s’hagi de traslladar agafant 
un tren que passa una vegada al 
dia per anar a fer una gestió que 
podrien fer aquí mateix o a deu 
minuts de casa seva”. 
Rufà s’ha mostrat preocupat 
“perquè en moltes coses aquest 
govern està reculant” i “no pot 
ser tancar aquest Centre quan 
la demarcació de Tarragona és 
la que té més atur de tot Cata-
lunya”.

DEMÀ, MANIFESTACIÓ
La plataforma per la reforma de la carretera 
de Poble Nou denuncia retards en els tràmits
Demà dissabte es tornarà 

a tallar la carretera que 
va d’Amposta i la Ràpita a 
la barra del Trabucador, la 
carretera de Poble Nou.               
La plataforma que reclama la 
millora de la via denuncia que 
s’ha retardat mig any la licitació 
de la redacció del projecte exe-
cutiu que va anunciar la Diputa-
ció de Tarragona. Per executar 
l’obra, cal que Territori aprovi 
el Pla Zonal perquè la carrete-
ra sigui de titularitat provincial. 
Aquest tràmit està pendent de 
fa 12 anys. Ara és un camí ru-
ral propietat dels ajuntaments, 
als quals l’entitat també dema-
na la millora de les vies que hi 
comuniquen, com la de Riu Vell 
o l’Eucaliptus. La carretera és 
molt transitada per la massifi-

cació turística de la zona i tam-
bé per la campanya de l’arròs 
durant l’estiu. A finals de l’any 
passat la Diputació va anunci-
ar que avançava els tràmits per 
reformar la carretera, que va 
de la Ràpita a Poble Nou.  Es 
va anunciar la contractació per 
redactar el projecte i l’estudi 
d’impacte ambiental i la plata-
forma La Carretera de la Vergo-
nya, que reclama la reforma de 

la via, ha denunciat que Carre-
teres de la Diputació porta un 
retard de sis mesos amb aques-
ta licitació. En canvi, mentre no 
s’aprovi el Pla Zonal per part de 
Territori, l’ens provincial no la 
pot incorporar a la seva xarxa 
de carreteres i actuar-hi. Final-
ment, la plataforma ha demanat 
al Servei Català de Trànsit el re-
gistre d’accidents de la carrete-
ra del Poble Nou per demostrar 
l’alta sinistralitat de la via, però 
no hi ha dades perquè és un 
camí rural. “Cada vegada que 
ens trobem, algú comenta els 
accidents que hi ha hagut. L’úl-
tim al pont de l’Encanyissada”.
El vicepresident de la Diputació i 
alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
ha assegurat que el procediment 
administratiu per licitar la redac-

ció del projecte executiu de la 
carretera de Poble Nou segueix 
endavant. El procés s’ha dilatat 
per la baixa temerària de l’em-
presa i la consegüent justificació 
a l’administració, i ara es resol 
una reclamació a la licitació. To-
màs també ha apuntat que s’es-
tan refent les fitxes mediambi-
entals de les carreteres, tal com 
reclama el Departament de Ter-
ritori, perquè es pugui aprovar el 
Pla Zonal i incorporar la via a la 
xarxa de Carreteres de la Diputa-
ció. Tomàs ha dit que “preveiem 
que en una Junta de Govern de 
la Diputació d’aquest mes pu-
guem adjudicar ja la redacció del 
projecte executiu”. El Pla també 
preveu incloure vies importants 
del territori com la carretera de 
Roquetes als Ports. 

Junts també demana que l’oficina es mantingui oberta
Els membres del grup parla-
mentari del Senat de Junts 
per Catalunya, Assumpció 
Castellví i Josep Maria Cerve-
ra, han presentat una bateria 
de preguntes perquè l’ofici-
na de la Seguretat Social de 
Móra d’Ebre, amb l’excusa de 
la pandèmia del Covid-19, 
no es pensa tornar a obrir. 
Dissabte passat, hi va haver 
una concentració en què 
membres de Junts per l’Ebre 
van acostar-s’hi “per donar 

suport. El clam unànime era 
en contra del que es un al-
tre menyspreu vers el territori 
ebrenc del Gobierno Español”.  

Per la seua part, el portaveu 
del PDeCAT al Congrés, Ferran 
Bel, va registrar una bateria de 
preguntes dirigida al Govern 
de l’Estat per saber els motius 
del tancament de la Oficina de 
la SS de Móra d’Ebre i recla-
mar-ne la seva reobertura. 
Per últim, des del Consell 
de la Terra Alta es considera 
inadmissible el tancament de 
l’oficina de Móra d’Ebre, que 
donava servei a 3 comarques. 
És inadmissible la resposta que 

rebem, menyspreant el ter-
ritori i  argumentant que no 
tenen disponibilitat d’efec-
tius ni de recursos humans 
per cobrir l’oficina, indicant 
que no es considera viable 
el seu manteniment que el 
seu tancament suposa un 
menor cost econòmic per a 
l’Instituto Nacional de la Se-
guridad Social”, expressava 
Neus Sanromà, presidenta 
del Consell Comarcal de la 
Terra Alta. 

Ferran Bel (PDeCAT) va 
dirigir una bateria de 
preguntes al Congrès 

per reclamar l’obertura 
de l’oficina morenca

Diputació aclareix el 
retard i preveu que en 

una junta de Govern este 
mes es pugue adjudicar la 

redacció del projecte
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RAPITENCA, 
SOLAMENT FALTA 
UNA MINIBOMBA 
Des que la Rapitenca va as-
cendir de la segona catalana, 
fa 19 anys, aquest equip 
s’ha convertit en un líder del 
futbol de les nostres terres 
amb 7 temporades a tercera 
divisió, 9 a 1 catalana, tres 
a preferent 1 una a segona 
catalana. Sempre ha estat 
a la cúspide i ara arriba una 
nova etapa amb Fernando 
que vol donar un gir total al 
club, primer amb una directi-
va potent, amb 16 persones, 
amb àrees molt definides, 
un director esportiu de 
futbol base, el gran Coto, 
un secretari tècnic de gran 
vàlua, Juanma, i una plantilla 
molt competitiva per a la 
propera temporada amb 4/5 
fitxatges, més un filial que 
el volen ascendir a 2 cata-
lana la qual cosa seria una 
fita (mai un segon equip ha 
estat en aquesta categoria). I 
volen fer un equip femení de 
categoria. 
M’agrada aquest projecte: el 
70/80 de jugadors podrien 
ser del planter i hi ha molta 
ambició d’ascendir a Tercera 
divisió. Els desvetllaria més 
coses. En els següents mesos 
les aniré explicant. Només 
avanço que es prepara una 
mini bomba. No entrarà cap  
inversor, ni un grup xinès, ni 
àrab, ni Piqué. Però per a mi 
és com si ho fos. 

Fernando és una persona 
que té més amics que crítics 
pel que fa al futbol i és l’únic 
que té un rècord mundial: 
29 anys radiant els partits 
del seu equip. I, a més, serà 
president. Pinta molt bé el 
projecte de la Rapitenca, 
faran un equip guanyador 
i el jugador que no corri, 
tocarà molta banqueta, els 
ho asseguro.

CELMA

SOM ESSENCIALS
En els darrers mesos, va fer la 
sensació que l’esport modest, 
i en concret el futbol regional, 
era essencial. Escoltar les 
declaracions del secretari de 
la Federacio Catalana, Oriol 
Camacho, quan defensava la 
proposta de que les compe-
ticions esportives s’havien 
de reprendre, em feia creure 
que l’esport més modest era 
prioritari... 

Passen les setmanes i ens 
trobem en què demà dissabte 
a les 16.15 hores el Barça rebrà 
l’At de Madrid en un duel que 
pot decidir la Lliga Santander. 
L’enrenou que això suposa 
per al futbol regional i el base 
és majúscul. Canvis d’horaris 
a corre cuita, partits que no 
es poden canviar i que es 
disputaran a l’hora prevista  
coincidint amb el del Barça...
amb el que comporta...

Ja sé que d’això no en té la 
culpa ni la Federació Catalana 
ni Oriol Camacho. Però em 
fa veure la realitat i és que 
l’esport modest continua sent 
el mateix de sempre, el que 
interessa que pugui competir 
a qualsevol preu, tot i encara 
estar en pandèmia, i el que 
és trepitjat perquè a Àsia 
puguen veure el Barça-At de 
Madrid en un horari que per 
a aquells països pugui ser 
assequible i, d’aquesta forma, 
es pugui omplir la caixa forta 
del futbol professional pels 
drets televisius.
Entenc que no tenim res a fer 
al respecte, però com a mínim 
sí que podem manifestar-nos. 
I és que sí tot el desgavell que 
suposa l’horari del Barça-At 
de Madrid acabés desencade-
nant ingressos directes per als 
clubs de regional, ho hauríem 
d’acceptar. Però no és així. 
El que tinc clar és que jo no 
veuré el Barça-At de Madrid. 
Encantat de no fer-ho.  

MICHEL PROPERA JORNADA
PRIMERA 
CATALANA 
Dissabte

Ascó-Vilanova 17h

Diumenge 

V Alegre-Rapitenca 12h

S Ildefons-Gavà 12h

Viladecans-Catllar 17h

COPA 
R Bítem-Ampolla (diu 12h)

Camarles-la Sénia (diu 16.30h)

TERCERA 
CATALANA 
Dissabte 

Sant Jaume-Corbera 17h

S Bàrbara-Ametlla 17h

Amposta B-J i Maria 19h

Diumenge 

Batea-Roquetenc 16.45h

Olimpic-Benissanet 17h

Flix-Rapitenca 17h

Alcanar-Godall 17h

Ebre Escola-Catalònia 18h

La Cava descansa

QUARTA   
CATALANA 
Dissabte

Ametlla-Olimpic 13h

Catalònia-Xerta  16h

Diumenge

Ebre E-la Cava 15.30h

Tortosa descansa

FEMENÍ. F-7  
Perelló-R Bítem diss 18.30h

Rapitenca-la Plana diu 10h

FEMENÍ. F-11 
Juvenil 2a: diumenge 11.30h

FF Terres de l’Ebre-Fontsanta

RAPITENCA B

Minut 91: dilluns, 21.30 h
CANAL TERRES DE L’EBRE

Minut 91, dilluns vinent dia 10 de maig, a les 21.30 hores, 
a Canal Terres de l’Ebre. Comentarem la jornada del cap de 
setmana. Es podran veure els resums amb els gols dels següents 
partits: 
Ascó-Vilanova, R Bítem-Ampolla, Amposta B-J i Maria, Flix-Ra-
pitenca B, Ebre Escola-Catalònia, Olímpic-Benissanet. 
CONVIDAT: Andreu Cano. Intervencions: German Inglés i Her-
nan Subirats. / El partit Ascó-Vilanova es podrà veure per canal 
TE, diumenge 22.50 hores. 

Andreu Cano. 

La Rapitenca B és segona a la 
taula de tercera. Ha sofert molts 
de canvis en la tornada de les 
competicions amb la incorpo-
ració d’un gran nombre de ju-
gadors locals que estaven en 
altres clubs. L’equip està lluitant 
per l’ascens, que és l’objectiu, 
en una aposta de la nova direc-
ció que tindrà el club la tempo-
rada vinent. 
No obstant, el tècnic Carlos Ro-
dríguez va presentar la dimissió. 
Segons Carlos, “l’equip està llui-
tant per l’ascens i en cap cas és 
que no em veig capacitat per 
poder mantenir aquesta lluita, 
però també penso que és un 
bon moment per fer un pas al 
costat, i més sabent-se que per 
la temporada vinent jo no seré 
el tècnic del filial i que tampoc 

Parra, nou mister
es compta amb mi per entrenar 
al futbol base. Així ho he valo-
rat i per això la decisió. No hi ha 
res més. Agraït per la confiança 
dipositada amb mi per entrenar 
el filial i sobre tot agraït al grup 
d’animació que sempre ens ha 
recolzat. Vull destacar-ho. Així 
mateix, agrair a les persones amb 
les que hem format el cos tècnic 
i agraïment també per als juga-
dors per la seua comprensió”.  
Francesc Parra, que va entrenar 
un partit a l’octubre a l’Aldeana, 
és el nou míster del filial rapitenc 
i està previst que ho continuï 
sent la campanya vinent. Debu-
tarà diumenge a Flix. 

IVAN 
GASPARIN, A 
LA SÉNIA 
Ivan Gasparin, que estava 
al Tortosa, ha fitxat amb la 
Sénia, ja per la temporada 
vinent. 

DANI BEL, 
AL JESÚS I 
MARIA 
Dani Bel, del Tortosa, ha 
fitxat amb el Jesús i Maria, 
líder del grup I de la Tercera 
catalana. Debutarà demà.

NOTA: Ahir dijous, els clubs implicats en les impugnacions de la 
setmana passada no tenien comunicat de resolució. Caldrà esperar 
la propera setmana.

Carlos Rodríguez ha 
dimitit

ACFA 
Neix l’Associació de Clubs de Futbol Aficionat de Catalunya. L’or-
ganització, que es va presentar ahir, té com a objectiu combatre 
les dificultats que es troba el futbol modest. La junta directiva de 
l’associació compta amb “representants reconeguts al màxim nivell 
de tot el territori català”.  “En un any especialment complicat, més 
que mai, ha arribat l’hora d’unir forces entre clubs, agrupacions i 
associacions esportives en una eina comuna”.
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El partit Ascó-Vilanova 
serà transmès per 

Canal Terres de l’Ebre 
el diumenge a les 

22.50 hores.

PRIMERA CATALANA
Cop d’autoritat de l’Ascó que goleja a Sant-boi 
(0-4) i que demà rebrà el líder Vilanova
L’Ascó va golejar el 

Santboià (0-4) i, amb 3 
victòries seguides, es situa a 
un punt del líder Vilanova, el 
seu proper rival.   
L’equip de German va mostrar 
a Santboi la seua millor versió, 
en la línia de les darreres jor-
nades. Amb un joc associatiu, 
va ser dominador del partit i va 
decidir ja al primer temps amb 
els gols de Xavi Jaime i Adri. A 
la represa, tot i que el duel va 
igualar-se l’Ascó va ser letal i va 
ampliar l’avantatge fins el 0-4 
que va reflectir el que va passar 
sobre la gespa. Cop d’autoritat 
de l’Ascó davant d’un rival di-
recte. Els de la Ribera, a més, 
ja han descansat i dissabte 
podrien ser líders del subgrup 
2A, una plaça que dona op-
ció a l’ascens a Tercera divisió. 
L’equip està encoratjat i amb 
molta il.lusió per poder lluitar 
per l’ascens. Queden jornades 
però l’Ascó ara mateix depèn 
d’ell. 

German Inglés, tècnic de l’As-
có, del triomf a Sant-boi, deia 
que “la veritat és que vam fer un 
molt bon partit, tan a nivell de-
fensiu com ofensiu. L’equip va 
ser molt solidari i, en general,  
estem molt contents perquè es 
va dur a terme el que volíem, 
a més es va fer amb encert i 
dominant tots els aspectes del 
joc”. 
Del proper partit, contra el Vi-
lanova, demà dissabte (17h), 
l’entrenador comentava que 
“és molt important, només en 
queden sis, i més contra el Vi-
lanova, que és el líder des de 
la primera jornada. Es un gran 
equip, amb moltes alternatives 
quant a jugadors. Es trobarem 
un rival duríssim i ens costa-
rà molt. També dir que si no-
saltres arribem a estar al nivell 
d’esta setmana a Santboi, se-
gur que tindrem possibilitats 
de guanyar. En qualsevol cas, 
passi el que passi, serà impor-
tant però no decisiu. No obs-

QUARTA CATALANA

1. Vilanova
2. Ascó
3. Gavà
4. Santboià
5. Rapitenca
6. Viladecans
7. Vista Alegre
8. S Ildefons
9. Catllar

21
24
18
15
21
12
12
14
10

13
12
12
16
17
11
14
23
29

21
20
19
16
14
14
12
11
2

classi.                     GF       GC     PNTS

Gavà-Vista Alegre   1-1
Catllar-S Ildefons                       0-2
Santboià-Ascó  0-4
Vilanova-Viladecans 1-0
Rapitenca descansava

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 12. SUB GRUP 2A

1. J i Maria
2. Rapitenca
3. Catalònia
4. L’Ametlla
5. Batea
6. Ebre E
7. S Bàrbara
8. Roquetenc
9. Corbera
10. Olimpic
11. La Cava
12. Flix
13. Godall
14. Alcanar
15. Amposta
16. Benissanet
17. S Jaume

29
25
27
23
22
15
15
16
17
14
14
14
9
6
5
8
5

11
8
8
10
9
4
9
14
19
13
12
18
20
18
12
31
48

24
22
20
16
16
16
15
14
13
11
10
8
3
3
2
1
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Catalònia-S Jaume  9-0
Roquetenc-Ebre Escola 0-2
Ametlla-Flix  2-1
Benissanet-la Cava  2-2
Godall-Olímpic  1-2
Corbera-Amposta  1-0
J i Maria-Alcanar  6-0
Rapitenca-Batea  1-0
Santa Bàrbara descansava

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA  9. 

1. Ampolla
2. La Sénia
3. Camarles
4. R Bítem

9
11
8
7

2
6
12
15

11
10
7
0

classi.                     GF       GC     PNTS

La Sénia-Rem Bítem 3-2
Ampolla-Camarles 2-0

RESULTATS. Copa 2a catalana

çaments en llarg. Cal dir que van 
venir a competir i van ser supe-
riors, sempre amb l’ajuda dels 
jugadors de diverses categories 
superiors. A la represa natros 
vam intentar competir i el par-
tit es va igualar una mica. Vam 
tenir l’oportunitat de marcar un 
penal per donar ànims a l’equip 
però no va poder ser. Toca se-
guir treballant per la propera jor-
nada quan tenim un partit de la 
nostra lliga amb ganes de tornar 
a competir al nostre nivell, 4a 
catalana. Penso que el Torto-
sa adultera la competició i sent 
l’entitat que és no està jugant net 
dins de la legalitat”. 

CATALÒNIA B, 3
EBRE ESCOLA B, 0

XERTA, 0
TORTOSA B, 6

El Catalònia B va guanyar al filial 
de l’Ebre Escola amb gols d’Aleix 
Bayerri (2) i de Roger (3-0).
Pau Alegria, mister del Catalònia 
B: “a la primera meitat no vam 
entrar bé en el partit. Va ser bas-
tant travada. Vam intentar dur la 
iniciativa però sense claredat en 
les arribades excepte una juga-
da amb passada de Nabil filtrada 
per Aleix Bayerri que va marcar 
l’1-0. Tal com va anar la primera 
meitat fou important assolir el 
gol a pocs minuts del descans. 
A la represa, vam fer un can-
vi que ens va anar bé al centre 
del camp i l’equip va fer un pas 
avant. Un bona jugada de Ruiz 
va rematar-la Florez fent el 2-0. 
A partir d’aquí vam tenir opcions 
per fer algun gol més, a més del 
tercer, de Bayerri”. 
Xavi Vaquer, entrenador del filial 
de l’Ebre Escola: “fins el minut 
40 vam estar molt ben posats, 
controlant el joc i tenint un pa-
rell d’opcions. Però al 40 arran 
d’un canvi d’orientació local va 

venir l’1-0. Va ser una jugada en 
què vam baixar la intensitat de-
fensiva. Poc abans del descans, 
Araujo va poder empatar però 
Velasco amb una gran aturada 
va evitar l’empat. A la represa, 
no vam sortir bé i arran d’una 
centrada ens van fer el 2-0. El 
partit va quedar decidit perquè 
no va haver reacció nostra. I 
en una contra va venir el 3-0. 
A natros, en general, ens va 
faltar contundència a les àrees 
i a partir de l’1-0 em va doldre 
que vam deixar de competir. A 
seguir i ja pensar en el proper 
partit”.

Suspensió
El tercer partit que s’havia de 
disputar en aquesta jornada a 
quarta, es va ajornar. 
El filial de la Cava va demanar la 
suspensió al de l’Olimpic que va 
acceptar-la. 
El duel està previst que es re-
cupere el dia 29 de maig, amb 
acord entre els dos equips.

El Tortosa B va golejar a Xerta (0-
6). Els roigblancs van decidir a la 
primera meitat amb el 0-4, amb 
gol de Dome i hat-tric de Sal-
vadó. El Xerta no va poder con-
trarrestar l’encert d’un Tortosa 
que va adaptar-se al partit. A la 
represa, el duel va igualar-se i el 
Xerta va disposar d’un penal que 
no va transformar. En els darrers 
minuts, Moha i Yaw van ampliar 
l’avantatge. El Tortosa va alinear 
3 jugadors del primer equip, en 
esta jornada.
Jordi Pérez, del Xerta: “partit que 
es presentava complicat però 
jugant a casa, i sabent el que 
havíem de fer, pensàvem que 
podíem competir. Però només 
fou així durant el primer tram. A 
partir del primer gol del Tortosa 
es va començar a notar la seua 
superioritat arribant amb un 0-4 
al descans. Tot i això vam estar 
ben col·locats al camp sense 
deixar que el Tortosa pogués 
jugar còmode al seu futbol i 
obligant-los a realitzar despla-

1. Tortosa B
2. Catalònia
3. Xerta
4. Ametlla
5. Olimpic
6. Ebre Escola
7. La Cava

21
13
8
7
5
5
1

5
7
12
11
6
11
8

12
9
6
3
1
1
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Catalònia-Ebre E  3-0
Xerta-Tortosa  0-6
Olimpic-la Cava                  dia 29

4 catalana Jornada 4

1. Rapitenca
2. La Plana
3. Perelló
4. J i Maria
5. R Bítem

9
20
5
6
3

2
3
3
15
20

7
6
4
3
0

classi.                     GF       GC     PNTS

R Bítem.J i Maria   0-3
La Plana-Perelló  sus

RESULTATS. femeni futbol 7
Jornada 4

tant, està clar que seria un pas 
endavant poder guanyar i fins i 
tot no perdre seria positiu. Una 
derrota realment si que ens 
restaria opcions. Però nosaltres 
només tenim una cosa al cap, 
que es veure competir a l’equip 
com diumenge passat. A veure 
si ho aconseguim”.  
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EL LÍDER GOLEJA A 
L’ALCANAR (6-0)

3A CATALANA

L’AMETLLA REMUNTA 
CONTRA EL FLIX (2-1)

El Jesús i Maria va guanya l’Al-
canar (6-0). No va ser un par-
tit brillant però l’artilleria local, 
liderada per Omar, va decidir.  
D’entrada, els canareus van es-
tar ben col.locats i van tancar bé 
els espais. El líder, un xic espès, 
va tenir dificultats en els primers 
30 minuts de joc. Però la primera 
jugada que va poder combinar i 
associar-se ofensivament va ser 
la que va acabar amb el gol de 
Younes. Amb l’1-0, el Jesús i Ma-
ria va estar més còmode. Una 
extraordinària assistència, a l’es-
til Laudrup, va permetre a Omar 
marcar el 2-0. I abans del des-
cans, una jugada fabricada pel 
propi Omar va significar el 3-0. 
Els locals es van quedar amb deu 
per l’expulsió de Riki.
A la represa, el partit va estar tra-
vat i sense incidències fins que 
Moha va fer el 4-0. Abde i Omar, 
culminant el hat tric, van deixar 
el resultat amb el 6-0. El Jesús i 
Maria segueix líder. 
L’Alcanar, per la seua part, ha tin-
gut novetats amb les incorpora-
cions d’Ion, que torna, Gustavo 
(veterà jugador amb experiència 
en categories superiors), Carlos i 
Paul (Ulldecona).

L’Ametlla va remuntar contra 
el Flix, als darrers minuts (2-1).  
Ivan Romeu, de l’Ametlla: “a la 
primera meitat ens va costar. Tot 
i tenir el control del joc, no vam 
poder tenir la possessió com ha-
víem parlat. El Flix es va avançar 
arran d’una pèrdua nostra i una 
indecisió, en una jugada en què 
hi havia fora de joc. A la represa 
vam fer un pas avant. Arran d’una 
bona jugada vam empatar. Tot I 
assumir riscos, vam controlar bé 
les seues possibilitats de contra. 
Ja al final, vam fer el 2-1 que 
premiava la insistència”. Miki, 
procedent del Reddis, va debu-
tar a casa i va fer els dos gols. 
Pepe s’ha reincorporat a  l’equip. 
Lizaso, del Flix: “lamentem una 
nova jornada que perdem punts 
a darrera hora. Penso que la pri-
mera meitat, amb el 0-1, vam 
tenir situacions per fer el 0-2. 
Vam donar ales al rival que a la 
represa va dominar més. Nosal-
tres vam poder contraatacar per 
decidir però no vam aprofitar-ho 
i l’Ametlla va empatar. I al final va 
fer el 2-1. Una llàstima perquè 
mereíxiem puntuar. Destacar la 
bona actuació de l’àrbitre, en 
general. Cal dir-ho”.

TRIOMF CORBERÀ 
DAVANT L’AMPOSTA

L’OLIMPIC GUANYA 
A GODALL (1-2)

EL BENISSANET 
REMUNTA UN 0-2

VICTÒRIA DE L’EBRE 
A ROQUETES (0-2)

El Corbera va assolir la segona 
victòria seguida, contra l’Am-
posta B (1-0). Segons Costa, del 
Corbera: “l’Amposta va ser més 
dominador del joc i ens va fer 
còrrer darrera de la pilota, tot i 
que sense crear-nos ocasions 
clares. A la represa, el partit es 
va igualar i Marc va fer l’1-0. Però 
l’Amposta ens va fer treballar 
molt per poder contrarrestar el 
seu joc. Per tant, victòria molt 
treballada”. Marc Blanch, com 
Genís la setmana anterior, va 
jugar per ajudar esta jornada a 
un Corbera que ha incorporat a 
Sergi (Gandesa juvenil) i que no-
més presentava 12 jugadors més 
els dos arribats del Gandesa.
Des d’Amposta comentaven que 
“vam dominar més el joc però 
ens va faltar més profunditat per 
poder arribar amb perill. El gol va 
venir per una pèrdua nostra en 
una jugada en què la pilota es va 
quedar frenada. En este sentit, 
ens va costar adaptar-nos a un 
camp de gespa natural. L’empat 
hagués estat just. Seguirem amb 
la nostra idea de joc, intentant 
millorar ofensivament”. L’Am-
posta va utilitzar 3 jugadors del 
primer equip en esta jornada”.

L’Olímpic va guanyar al camp 
del Godall (1-2). Segons Juan-
jo Agustin, del Godall: “va ser 
un partit intens, molt disputat. 
L’Olimpic va avançar-se al pri-
mer temps i, a la represa, va fer 
el 0-2. A partir d’aquí, l’equip va 
reaccionar i amb el gol d’Oriol va 
entrar en situació, insistint fins el 
final per poder empatar. Tot i que 
vam tornar a tenir una fase pun-
tual de desconnexió en defensa, 
en general estic content del tre-
ball i l’actitud”. Roca, de l’Olím-
pic: “ens va costar adaptar-nos 
però amb els minuts vam fer-ho. 
El primer temps va ser igualat i 
intens. Ens vam avançar arran 
d’un córner que va traure Gus-
tavo, tenint una altra ocasió. A la 
represa vam seguir ben posats i 
Imanol va fer el 0-2. Però el par-
tit va estar incert una vegada el 
Godall va marcar l’1-2. Vam tenir 
3 ó 4 ocasions. No vam transfor-
mar-les i vam acabar patint per-
què el Godall va pressionar i va 
buscar l’empat fins el final”. Roca 
afegia que “vam millor, tot i que 
encara ens falta ser més contun-
dents a les àrees”. L’Olímpic ha 
obert període de presentació de 
candidatures per la presidència.

El Benissanet, amb debut de Pi-
què a la banqueta, va sumar un 
punt contra la Cava, remuntant 
en els darrers minuts (2-2). Se-
gons Piqué, tècnic local: “estic 
molt satisfet de la interpretació 
que va tenir l’equip del que haví-
em de fer, tot i els pocs entrena-
ments que havíem dut a terme. 
Vam jugar ordenats, replegats, 
amb dues línies molt juntes i 
buscant la contra. La Cava, un 
gran equip, va dominar més 
però nosaltres vam contrarestar 
el seu joc. El partit es va compli-
car avançada la represa, amb el 
0-2. Però l’equip va reaccionar i 
va empatar al final. Un punt con-
tra un gran rival que satisfà per la 
bona feina dels jugadors”. Gila-
bert, de la Cava: “una nova jorna-
da se’ns escapen punts a darrera 
hora. Va ser un partit en què ens 
vam adaptar al camp i que vam 
controlar fins els darrers minuts. 
Vam fer el 0-2 i semblava que 
el duel quedava finiquitat. Però 
a poc del final ens van fer l’1-2 i 
després va venir l’empat que ens 
va deixar amb un mal cos perquè 
teníem el partit encarrilat”. Des-
prés de l’1-2 van haver incidèn-
cies (vegeu plana 20).

L’Ebre Escola es va imposar 
al camp del Roquetenc (0-2), 
equip que va veure frenada la 
seua progressió de les darre-
res cinc jornades. Els de l’Ebre 
escola van començar el partit 
més posats. Van avisar en dues 
ocasions i van avançar-se amb 
el gol de Pau Monclús, de penal. 
Amb el 0-1, l’Ebre va ser domi-
nador del joc i va gaudir d’altres 
ocasions davant d’un Roque-
tenc que no estava còmode i 
que no tenia la mateixa intensi-
tat que el rival. Una acció d’es-
tratègia, de manual, va suposar 
el 0-2, obra d’Albert March, poc 
abans del descans. A la represa, 
el Roquetenc va sortir amb un 
xic més d’intenció però no va 
poder crear opcions clares. 
L’Ebre va estar molt intens de-
fensivament, amb molt d’ordre i 
serietat darrera. 
A més, a la contra, va tenir altres 
possibilitats. Al final, 0-2 i l’Ebre 
que es recupera de la derrota 
a casa contra la Rapitenca B. 
Diumenge vinent rebrà el Cata-
lònia mentre que el Roquetenc 
es desplaçarà al camp del Batea 
en la propera jornada del cam-
pionat. 

EL CATA GOLEJA EL 
SANT JAUME (9-0)
El Catalònia va vèncer el Sant 
Jaume (9-0). Un partit amb poca 
història que els jesusencs van 
encarrilar-lo al primer temps 
amb el 3-0. Escoda va fer dos 
dels gols a la primera meitat, un 
d’ells des del seu camp, a prop 
de la seua àrea. El conjunt de 
la Santa Creu visitarà diumenge 
l’Ebre Escola en un dels partits 
interessants de la jornada. Ion 
va demanar la baixa i la va rebre. 
Ha fitxat amb l’Alcanar. Amb el 
Sant Jaume, dins de les darreres 
incorporacions, va debutar Ivan 
Cornejo. Chema, del Catalònia: 
“la primera meitat va ser igua-
lada, travada, i vam tenir encert 
per a fer 3 gols que van encar-
rilar el triomf. A la represa no va 
haver història una vegada van 
arribar els altres gols”. Anton, del 
Sant Jaume: “no va haver histò-
ria. Res a dir. El Catalònia va ser 
superior. Nosaltres, a més, ens 
vam quedar en deu al minut 30 i 
també cal dir que hi ha jugadors 
que portaven temps sense en-
trenar i que, ara que hem tornat, 
ho acusen en els partits. Segui-
rem en la nostra línia per inten-
tar competir el màxim dins de les 
nostres possibilitats”

Formació del Godall.

La Rapitenca B va guanyar el Ba-
tea en un duel amb doble valor 
de punts (1-0). Un gol d’Edgar, 
en una contra als pocs minuts 
de la represa, va decidir. El Ba-
tea ha fitxat Saumell (Gandesa). 
Amb la Rapitenca B van jugar 
dos jugadors del primer equip, 
Andi i Mata. El primer equip des-
cansava. El triomf distancia els 
rapitencs d’un rival directe per 
l’ascens. Carlos Rodríguez, tèc-

TRIOMF RAPITENC AMB DOBLE VALOR, CONTRA EL BATEA (1-0)
nic de la Rapitenca B: “va ser un 
partit molt igualat, disputat amb 
molta intensitat. No van haver 
massa ocasions clares, si bé no-
saltres vam disposar d’un penal 
poc abans del descans. A l’ini-
ci de la represa, en una contra, 
Edgar va definir bé i va marcar 
l’1-0. Llavors ens vam defensar 
amb ordre i amb un gran treball 
i vam sumar una victòria impor-
tant contra un molt bon equip”.  

Carlos va dimitir dimarts com a 
tècnic del filial. 
López, del Batea: “en l’aspec-
te defensiu vam estar bé, però 
ofensivament ens  va faltar tenir 
més profunditat i poder crear 
més perill. També va ser mè-
rit del rival que va defensar-se 
amb  molta intensitat”. Botero 
es va lesionar i fou traslladat a 
un centre clínic amb una ambu-
lància.  
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EQUIP DE LA JORNADA     JOAQUIN CELMA

Incidents al partit 
Benissanet-la Cava

Des del CD la Cava van mos-
trar diumenge el seu malestar 
pels fets que, segons explica 
el club cavero, van succeir a 
Benissanet amb l’1-2, a fal-
ta de pocs minuts pel final: 
“l’equip local va marcar el pri-
mer gol i un jugador nostre va 
agafar la pilota a la porteria. 
Jugadors locals li van voler 
prendre i llavors va entrar un 
aficionat al camp que també 
volia agafar la pilota. Va haver 
una tangana i una agressió. La 
veritat és que el que va passar 
va ser denigrant i va afectar 
posteriorment l’estat anímic 
dels jugadors. L’àrbitre va fer 
constar els fets a l’acta”. El 

Benissanet va empatar poste-
riorment. El club de la Ribera 
lamentava que “un aficionat 
va entrar el camp, enmig de 
l’enrenou que es va crear a la 
seua porteria, un cop vam fer 
l’1-2. Ho lamentem i vam in-
tervenir de seguida per traure 
l’aficionat de dins del camp. 
Però no va haver cap agressió 
i el partit, posteriorment, va 
acabar amb normalitat. El col.
legiat pensem que no va veu-
re exactament el que va suc-
ceir perquè havia marxat cap 
el mig del camp. I va posar-ho 
a l’acta perquè així van dir-li 
que ho fes per part de l’equip 
rival”.

· La Rapitenca va a per totes; aquesta setmana, dos titulars del primer 
equip, Mata i Andy, van jugar al filial que, per segona setmana gràcies a 
Edgar, guanya els seus partits in extremis, per 1-0.
· Prova pilot a l’Ametlla; pretenen que cada diumenge hi hagi un partit pel 
matí, de futbol base o de l’equip de 3 catalana o el filial, amb una musclada 
o sardinada al bar del camp, al preu módic de 3 euros. En aquest equip 
recentment s’han reincorporat Pepe Madrid i Miki (del Reddis) que ja va ser 
fitxat en pretempoda però que no podia assistir als entrenaments. Aquesta 
setmana dos gols.
· La mà del nou míster Piqué, a Benissanet, ja es nota, primer punt de la 
temporada per una plantilla que estava una mica desmoralitzada.
· Ull a la dada, l’Ebre Escola en camp contrari quatre partits jugats i quatre 
victòries i l’equip menys golejat de la categoria, només 4 gols rebuts.
· El Jesús i Maria depèn de si mateix per a l’ascens. Penúltima jornada, par-
tit del morbo contra La Cava. I en la última el líder actual descansa. Una de 
les estrelles de la tercera catalana és Omar, del Jesús i Maria. Rapitenca i 
Tortosa l’estan seguint per fitxar-lo.
· Serrano seguirà una temporada més a La Sénia. Serà la seva setena cam-
panya, és gairebé un Senienc més. I a la seva terra, Ulldecona, no va tri-
omfar al seu dia. Ningú és profeta a la seva terra. Rècord guines del míster 
amb mes campanyes consecutives en el futbol ebrenc i a La Sénia és el 
‘puto amo’.

TOP SECRET
PERE MARTÍNEZ
(Flix)

MARCEL
(Ascó)

PAU MARTÍ
(Catalònia)

JOSEP DOMÈNECH
(Corbera)

ROJAS
(Batea)

DAVID 
(Amposta B)

MIKUS
(Benissanet) OMAR

(J i Maria)

KAMENOV
(Rapitenca B)

ORIOL PRAT
(Olimpic)

LACHEM
(Ebre Escola)

JUAN CORTES 
(S Jaume) MIKI

(Ametlla)

Condol al CF 
Santa Bàrbara

Divendres dia 30 d’abril va morir Agustí 
Martí (Garxo), exjugador del CF Santa 
Bàrbara i  exentrenador del futbol base, 
als  50 anys, després d’una llarga malal-
tia. Agustí -a la imatge- era el pare dels 
jugadors del Santa (Agustí  i Jordi, del 
primer equip, i d’Àlex de l’Aleví). 
Aixi mateix, també ens ha deixat José 
Mulet, als 75 anys. Va ser directiu del 
Santa i el seu fill també va ser jugador 
del club planer.  

Formació del Flix. Onze inicial del Roquetenc, dissabte passat.

L’Ampolla arriba a la dar-
rera jornada de la lligue-
ta com a líder després de 
vèncer el Camarles (2-0). 
Els ampolleros van ser do-
minadors al primer temps 
quan es van avançar amb 
el gol de Guillem. A la re-
presa, el partit es va igua-
lar i el Camarles va jugar 
més a camp contrari, però 
sense poder superar l’ordre 
defensiu dels locals, amb 
un Aitor molt segur. Els de 
Capera, a més, van senten-
ciar amb el 2-0, amb el gol 
d’Arnau Bertomeu. Amb 
aquesta victòria, l’Ampolla 
depèn d’ella mateixa (diu-
menge en la darrera jor-
nada) per ser campió de 
grup, passant, a la següent 
eliminatòria on entraran els 

13 campions dels 13 grups, 
més els 3 millors segons. 
Per la seua part, la Sénia es 
va imposar al R Bítem (3-
2). Els locals van dominar 
al primer temps quan van 
imposar-se amb dos gols 
de Roberto, efectiu en el 
torneig. El R-Bítem va avi-
sar amb un pal i a la segona 
meitat va estar més posat. 
La Sénia no va sentenciar i 
els de Bítem, ja avançada la 
represa, van entrar en situ-
ació amb el gol de Sorolla. 
El partit es va trencar i el lo-
cal Roger va establir el 3-1 
que no va ser la sentència 
perquè el Bítem va insistir i 
Balada va fer el 3-2, ajus-
tant el marcador fins el fi-
nal. La Sénia ha fitxat a Ivan 
Gasparin (Tortosa).

Copa Segona 
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FUTBOL SALA 
Torna la competició: el Futbol 
Sala Amposta, en l’onzena 
jornada a la Divisió d’Honor 
Catalana, visitarà l’Andorra 
(diumenge a les 12 hores). 
L’AES la Sénia rebrà l’Agra-
munt (diumenge a les 17h).  El 
Tortosa jugarà a casa davant 
del Futsalpax Tarragona 
(dissabte 18.30h). 

CLUB VOLEI 
ROQUETES  
Resultats equips del club: Ale-
ví femení va perdre 5-0 a Sant 
Cugat. Infantil femení, derrota 
3-2 a Sant Pere i Sant Pau.

HANDBOL 
CLUB PERELLÓ  
Victòria del Sènior de l’Hand-
bol Club Perelló contra el 
Tàrrega (33-16). L’equip pere-
llonenc fou superior. Des del 
club es destaca la incorporació 
de Núria Ventura a l’equip.  

MÉS 
NOTÍCIES

MOTO 3

EL 16 DE MAIG

Jeremy Alcoba va pujar al podi acabant 
tercer, al Gran Premi d’Espanya a Jerez

El Barça del gandesà 
Rafel Navarro, a la final 
de la Champions

A la quarta prova, Jeremy Alco-
ba (Indonesian Racing Gresini), 
va fer podi. Fou al circuit Àngel 
Nieto de Jerez, quan va pujar 
per segon cop al Mundial de 
Moto 3. Jeremy Alcoba va aca-
bar fou tercer. 
El pilot jesusenc manifestava 
que “ha estat una cursa incre-
ïble, dura remuntada, complir 
les 2 Long Lap, remuntada de 
nou, arribar a les últimes 5 vol-
tes gairebé sense pneumàtics, 
però tot i així, amb cap fred i 
aquesta sort que no es troba, es 
busca, hem aconseguit un podi. 
Un bon resultat que a la i ha ar-
ribat. Donar les gràcies al meu 
equip perquè el cap de setma-
na no va començar de la millor 
manera possible, però amb tre-
ball ho hem aconseguit. Ha es-
tat increïble. El cap de setmana 
no va arrencar bé, després vam 
agafar el ritme. Les últimes vol-
tes han estat molt dures”. 

Jeremy Alcoba va fer podi a Jerez.

El FC Barcelona Femení se-
gueix engrandint la seva histò-
ria després d’accedir a la seva 
segona final de la UEFA Wo-
men’s Champions League. Les 
blaugrana han tombat aquest 
diumenge el PSG (2-1), en la 
tornada de les semifinals de 

la competició, a l’Estadi Johan 
Cruyff, i lluitaran per aixecar 
el màxim títol continental el 
pròxim diumenge 16 de maig 
a Göteborg, amb el Chelsea 
FC com a rival. El gandesà Ra-
fel Navarro, segon mister de 
l’equip, pot fer més història. 

Una vegada més, el jove pilot 
de Jesús fa història i segueix 
sent un referent i un orgull per 
Jesús i per les Terres de l’Ebre, 

sent un gran ambaixador a ni-
vell mundial. 

Fotos: Facebook Jeremy

És el segon cop que 
Jeremy fa podi al mundial

Torneig prebenjamí i benjamí

El FF UD JESÚS I MARIA va or-
ganitzar un torneig prebenjamí 
i benjamí amb equips que ju-
guen a la lliga del Consell del 
Baix Ebre. Van participar un to-
tal de 8 equips. 4 en categoria 

prebenjamí i 4 en benjamí. En 
prebenjamí el J. i Maria va ser el 
campió després d’empatar 2-2 
a la final enfront el Catalònia i 
guanyar per 3-1 als penals. En 
benjamí, el CD Tortosa, va ser 

el campió després de vèncer al 
benjamí B del J. i Maria. 
Durant tot el dia des de l’orga-
nització es van controlar i seguir 
totes les mesures de seguretat 
amb els protocols actuals.
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FARCELLETS DE CREP  
AMB POMA I MEL

INGREDIENTS (4 PERSONES): 

• 4 creps
• 6 pomes
• 20 g de mel
• canyella en pols

Per les creps:
• 120 g de farina
• 240 ml de llet desnatada
• 40 g de sucre
• oli o margarina vegetal 

 

  PREPARACIÓ:
Es barregen els ingredients 
de la pasta de creps i es deixa 
reposar una hora. Es fan unes 
creps de quinze cm de dià-
metre. Es pelen les pomes i es 
tallen en llesques. Es blanque-
gen (es bullen uns segons) les 
pomes en aigua una mica en-
sucrada, s’escorren i es posen 
damunt de cada crep en forma 
de roseta. S’escalfa lleugera-
ment la mel, es pinta i s’hi es-
polsa canyella. Es couen al forn 
a 170 °C durant 25 minuts. Bon 
profit!
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ECONÓMICO, 
MASAJES 

EYACULANTES

DISCRETO

680 937 686

TORTOSA
TRAVESTI

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

El sector laboral 
està beneït per la 
bona sort o per una 
valoració positiva 
del teu treball per 
part de superiors i 
companys. La salut, 
també experimenta 
una millora.

aquari
21/01 al 19/02

Una persona del 
cercle d’amics 
mostra el seu interès 
sentimental en tu. 
T’afalaga, però tens 
més opcions i no 
saps per a qui deci-
dir-te. Despeses per 
millores a la llar.

sagitari
23/11 al 21/12

Dos planetes per 
Casa VII, ajuden 
que augmentin els 
contactes. També 
s’obre la possibilitat 
de conèixer una per-
sona especial, amb 
qui viuràs una gran 
compatibilitat.

escorpí
24/10 al 22/11

Moment de certa 
introspecció i medi-
tació profunda de 
la teva vida. Estàs 
disposat a fer els 
canvis necessaris per 
donar el millor de tu. 
Converses secretes i 
confidències.

balança
24/09 al 23/10

Tràmits vinculats a 
fiscalitat o préstecs. 
Experimentes una 
renaixença de la teva 
persona. Darrera-
ment potser han 
mort algunes il·lu-
sions, però comen-
cen nous projectes.

àries
21/03 al 20/04

Amb Mercuri per 
la Casa III, s’activa 
el teu sector de les 
comunicacions. Dies 
de més trucades 
i missatges. Reps 
notícies d’algú que 
pertany al teu passat 
sentimental.

cranc
22/06 al 23/07

Si ets una persona 
creativa, pots trobar 
que tot el que veus 
et parla. Connectes 
més amb la natura i 
els animals. Venus a 
Casa XII, afavoreix 
un enamorament en 
secret.

verge
24/08 al 23/09

Es comencen a mou-
re coses al sector 
professional amb 
noves oportunitats. 
Bon moment per ex-
posar un producte o 
servei al públic. A la 
feina es pot donar un 
assumpte amorós.

taure
21/04 al 21/05

Venus transitant per 
Casa II, pot portar 
bones notícies del 
sector econòmic. 
Despeses vinculades 
a bellesa o moda. Si 
tens problemes amb 
un veí, s’obren vies de 
diàleg.

peixos
20/02 al 20/03

Si vols canviar de 
casa o fins i tot, anar 
a viure a una altra 
població, es donen 
algunes possibilitats 
i ho valores, encara 
que per ara no mo-
guis fitxa. Trobada 
familiar.

lleó
24/07 al 23/08

S’obren nous 
horitzons i recuperes 
l’esperança. Més 
trobades amb amics 
i també podria do-
nar-se una forta atrac-
ció amb una persona 
que coneixes d’una 
activitat grupal.

bessons
02/05 al 21/06

Amb Mercuri i Venus 
ja al teu signe, surts 
d’una etapa que pot 
haver estat fosca. 
Recuperes energia i 
ganes de fer coses. 
Passejos i potser una 
excursió en bona 
companyia.

A SANTA RITA
Rezar 1 Padrenuestro, 9 Avemarias. Pedir 3 

cosas: 1 de negocio y 2 imposibles.
Rezar con vela encendida.  

698 232 089

AMPOSTA
HOTELES,
DOMICILIO 

Y SALIDAS 24H

Se ofrece cuidadora 
con experiencia en 

atención y cuidados a 
personas mayores.

Años de experiencia en 
el cuidado de personas 

mayores y/o dependientes.
Dispongo de referencias

Horario: mañanas hasta las 14h
Población: Tortosa.

Cristina:
Tel. 634 98 58 00

TORTOSA
SE TRASPASA POR 

JUBILACIÓN TALLER 
REPARACIÓN DE 

CALZADO
Muy céntrico. Equipado 

para continuar con el 

negocio. Más de 35 años 

al servicio del cliente. 

Buena clientela. 

Se podría negociar la 

formación del comprador. 

Precio negociable.

630 94 11 66

BUSCO 
ENTRENADORA 

PERSONAL
A PARTIR DE 

LAS 18H

Interesadas 
mandar CV a:

calpezisa@gmail.com

BUSCO 
PROFESOR/A 

INGLÉS 
NATIVO/A PARA 

CLASES DE 
CONVERSACIÓN

639 59 45 27

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

631 149 968

TETONA, GRIEGO, 
FRANCES, NATURAL, 
MORBOSA, VICIOSA, 

FIESTERA

MADURITA

24 HORAS

AMPOSTA
MORENA

634 189 698

COLOMBIANA RECIÉN 
LLEGADA CACHONDA 
ARDIENTE MORBOSA 

APASIONADA FIESTERA 
LAS 24 HORAS FRANCÉS 

NATURAL GARGANTA 
PROFUNDA GRIEGO 

MASAJES POSTURAS 
69 , 4 PATAS, BESOS CON 

LENGUA. LLÁMAME

AMPOSTAAMPOSTA
NOVEDADNOVEDAD

PAOLAPAOLA

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

632 574 250

44 AÑOS,
 SOLO PARA 

SEÑORES

AMPOSTA

ELIELI

633 398 057

SEÑORITAS, 
SALIDAS 

Y DOMICILIO 
24H

L’ALDEAL’ALDEA

680 239 519

AMPOSTA
CHICASCHICAS

COMPLACIENTESCOMPLACIENTES

877 075 973

TO
R

TO
SA

LATINAS, 

HOTELES Y 

DOMICILIO

612 28 46 49

NOVEDAD, 
HAGO SALIDAS 

24 HORAS
 30 AÑOS

AMPOSTA
SOFI

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

AMPOSTA
TRAVESTI 
Y CHICA

MASAJISTA 4 

MANOS. VICIOSAS 

Y FIESTERAS.

SALIDAS 24 HORAS

633 645 149

  AMPOSTA
PURO MORBO, COMPLETISIMA
631 14 99 68

VALENTINA

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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MERCÈ SALVAT
GERENT DE GOVERNANÇA D’EMPRESES PRÒPIES 
DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

l’Ebre, empresa que tenim la 
voluntat que creixi i sigui un 
referent assistencial a Terres 
de l’Ebre. La nostra voluntat 
és la d’oferir un servei de la 
màxima qualitat assistencial a 
la població de les comarques 
del nord de Terres de l’Ebre i 
construir un projecte atractiu 
pels seus professionals.
Aquest és un model, que 
els Hospitals formin part 
del propi Sistema de Salut, 
que es vol implementar a 
tot el territori?
Catalunya té un sistema sa-
nitari públic que el formen 
centres hospitalaris, equips 
d’atenció primària, centres 
sociosanitaris, centres de sa-
lut..., ara bé la forma jurídica 
de les entitats que configuren 
el sistema de salut públic és 
divers, hi ha consorcis, em-
preses públiques, fundacions 
que en uns casos, la majoria, 
estan vinculats al Departa-
ment de Salut, però no tots 
els casos, tal com passava 
amb l’Hospital de Móra d’Ebre 
que fins fa poc era una soci-
etat mercantil depenent de 
l’Ajuntament de Reus. En els 
casos que es consideri ade-
quat i sigui voluntat tant de 
les dues administracions es 
farà el pas. En aquest cas hi 
havia l’acord i la voluntat tant 
de l’Ajuntament de Reus com 
del Servei Català de la Salut.
Amb l’excepcionalitat de 
la problemàtica deriva-
da de la covid-19, com 
ha anat el balanç econò-
mic d’aquest últim any 
a l’Hospital Comarca de 
Móra d’Ebre?
L’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre ha obtingut un resultat 
positiu l’any 2020 de 123.000 
€, (el 2019 havien tancat 
amb un resultat de positiu 
d’uns 500€). Aquest resultat 
comporta també el paga-
ment complert de la retribu-
ció per objectius anomena-
da DPO corresponent al 2020 
als seus treballadors.
I en l’apartat d’inversions, 
s’ha pogut fer front als 
plans previstos per a l’HC-
ME?

Avui CatSalut s’erigeix 
en un actiu fonamental 

del sistema i constitueix un 
dels principals elements 
identificadors del nostre 
model sanitari. 
Parlem d’una àmplia xarxa 
d’entitats distribuïdes al llarg 
del territori que són una part 
fonamental de l’estructura 
corporativa del CatSalut en el 
compliment de la seva missió 
de garantir una atenció sani-
tària de qualitat a la població 
de Catalunya, i com no, afa-
vorir la proximitat dels serveis 
al ciutadà amb l’adaptació del 
sistema a la realitat local. A 
partir del canvi de gerència 
que hi ha hagut a l’Hospital 
de Móra d’Ebre, parlem amb 
Mercè Salvat, gerent de Go-
vernança d’Empreses Pròpies 
del Servei Català de la Salut.

El model que tenim de la 
Sanitat està en constant 
evolució. Ha servit d’algu-
na cosa els moments que 
estem vivint? 
La pandèmia ha estat un rep-
te global que en determinats 
moments ha estat a punt de 
posar contra les cordes al 
Sistema de Salut, però sorto-
sament s’ha demostrat que la 
solidesa del Sistema ha estat 
suficient per sortir-nos en. 
I ho hem fet una onada rere 
una altra, aprenent i millorant 
cada vegada... Hem demos-
trat que tenim un Sistema sò-
lid i hem de seguir apostant 
per la sanitat pública d’aquest 
país, un dels pilars més im-
portants que tenim com a so-
cietat i com a país.

Què impulsa al Servei Ca-
talà de la Salut a fer-se càr-
rec de l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre? Com ha 
afectat això a l’Hospital?
Es tracta d’una reivindicació 
històrica tant del territori com 
del mateix Hospital. Geco-
hsa, la societat mercantil que 
gestiona l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre, depenia 
de l’ajuntament de Reus. Ara 
l’Hospital està dins de l’Em-
presa Pública Salut Terres de 

L’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre, en el pla de millora i 
renovació de les seves ins-
tal·lacions tecnològiques, ha 
implementat tot un seguit de 
millores al centre que per-
metran assumir algunes fun-
cions que fins ara s’havien 
de derivar a altres hospitals. 
Aquestes millores se centren 
principalment en les àrees 
quirúrgiques i de radiologia, 
però també hi ha previstes 
millores per a l’atenció a la 
ciutadania. Es preveu una in-
versió d’uns 4 M€.
Des de finals de 2020, l’Hos-
pital de Móra compta amb 
un nou arc quirúrgic, un apa-
rell de radiologia per a les 
intervencions quirúrgiques, 
sis nous desfibril·ladors i cinc 
nous electrocardiogrames per 
a les diverses àrees de l’Hos-
pital, tres nous respiradors per 
a Urgències o Àrea quirúrgica, 
una rentadora automatitzada 
d’endoscopis per a l’Àrea qui-
rúrgica, dos sistemes portàtils 
de monitoratge de la pressió 
arterial per a l’Àrea de Consul-
tes externes, tres nous siste-
mes de monitoratge de cons-
tants per al Servei d’Urgències, 
dos respiradors d’alt flux  Air-
vo  per al Servei d’Urgències, 
un monitor per a l’Àrea quirúr-
gica i una consola d’aspiració 
de fums per a la realització de 
cirurgia laparoscòpia.
Un dels problemes a les 
Terres de l’Ebre, i que s’ha 
posat de manifest durant 
la pandèmia, és la manca 
de professionals sanita-
ris. Hi ha algun pla per fer 
front a això?

La manca de professionals 
no és un problema exclusiu 
de Terres de l’Ebre ni tampoc 
dels hospitals en concret, és 
un problema generalitzat.
Al Servei Català de la Salut 
ja estem abordant aques-
ta qüestió. En concret tot 
el Sistema ha incorporat un 
10% de Professionals i en el 
cas dels centres d’atenció 
primària l’increment de con-
tractacions s’acosta al 20%. 
Són nous contractes que han 
arribat per quedar-se i treba-
llarem perquè n’hi hagi més. 
És important incrementar les 
plantilles i augmentar també 
altres rols de professionals.
En el cas concret de les Ter-
res de l’Ebre hem de potenci-
ar els convenis i les aliances 
entre centres per facilitar els 
desplaçaments  de professi-
onals entre centres. En el cas 
de l’Hospital de Móra d’Ebre 
ha mantingut convenis assis-
tencials tant amb l’Hospital 
de Sant Joan de Reus com 
amb l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa per proveir 
serveis assistencials com-
partits que en alguns casos 
comporten el desplaçament 
dels professionals.
Quins són o segueixen 
sent els principals reptes 
de futur de l’HCME?
Un dels objectius és acabar 
el procés de desvinculació 
de l’HCME  de  GECOHSA  i 
que es vinculi a la nova em-
presa pública Salut Terres de 
l’Ebre. Construir un projecte 
sòlid, culminar totes les in-
versions previstes i tot amb 
un objectiu central que és el 

d’oferir el millor servei assis-
tencial a la població de Ter-
res de l’Ebre.

“ARA,  L’HOSPITAL 
COMARCAL DE MÓRA 
D’EBRE, ESTÀ DINS DE 
L’EMPRESA PÚBLICA 
SALUT TERRES DE 
L’EBRE”

“ES PREVEU UNA 
INVERSIÓ D’UNS 
4 M€.”

“EN EL CAS CONCRET 
DE LES TERRES DE 
L’EBRE HEM DE 
POTENCIAR ELS 
CONVENIS I LES 
ALIANCES ENTRE 
CENTRES PER 
FACILITAR ELS 
DESPLAÇAMENTS DE 
PROFESSIONALS”


